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Redactioneel
Lieve visjes,

Terwijl ik dit schrijf zit ik voor de zoveelste keer op m’n kamer in quarantaine. Ik
zat te denken hoe ik me nu weer eens
moet vermaken, maar hoe kan dat nou
beter dan met mooie stukjes schrijven.
Dit is de eerste keer dat ik een stukje voor
de MediaCie schrijf, aangezien ik pas
sinds dit jaar bij deze commissie ben gekomen. Dat lijkt gek, ik bedoel, heel het
Kandidaat Bestuur was ongeveer lid van
de MediaCie. De groepsapp heette dan
ook niet meer MediaCie maar MediaCie/
KB. Helaas was dit maar van korte duur,
want de rest van het, inmiddels bestuur,
heeft de MediaCie allemaal verlaten. Dit
op voorwaarde dat ik ze nog wel mocht
feuten om stukjes te schrijven, vandaar
het mooie grote aandeel van Ties in dit
Slipje. Daarentegen hebben we wel veel
nieuwe leden mogen verwelkomen. Op
de Nieuwe-Leden-Activiteit zag ik mijn
kansen en ben ik flink mensen over gaan
halen. Ook zag ik Floriaan erg zielig voor
zich uit kijken tijdens de NLA. Toen ik
vroeg of hij zin had in een extra commissie, zag ik zijn oogjes gaan twinkelen met
als resultaat nog een nieuw lid. Verder
hebben we met Bas, Ilse, en Denise nog
drie nieuwe leden mogen verwelkomen
in de commissie!
Gelukkig hebben we dit jaar al van wat
meer activiteiten kunnen genieten. Helaas zitten we nu weer voornamelijk
binnen, dus daarom is het extra leuk om
herinneringen op te halen met dit Slipje!
Heel veel leesplezier!
Liefs,
Marije Huberts

van het Bestuur
Lieve oranje gekleurde visjes,
Op 13 oktober begon ons avontuur als
bestuur van de leukste vereniging van
Enschede. Na een heftig traject als kandidaatsbestuur (2 keer een bierestafette
winnen van Bas Oppe) dachten wij
opgewassen te zijn tegen de taak om
de vereniging te leiden. Als een stelletje
ongeregeld bij elkaar kregen wij een koffertje met belangrijke zaken naar ons toe
geworpen om dit op te lossen. Echter,
we kwamen er al snel achter dat, hoewel
het fysieke koffertje was gebrast, onze
problemen niet weg gingen en dat we
daadwerkelijk verantwoordelijk zijn. Gelukkig hebben we alles (een soort van)
onder controle en kwamen we erachter
dat wij ,in onze mooie vereniging, heel
veel mensen hebben die ons willen en
kunnen ondersteunen. Daarom willen
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wij in dit stukje iedereen bedanken die
ons helpen of hebben geholpen om dit
jaar een van de mooiste jaren voor ons
en voor jullie te maken.
Net zoals de Slipjes is ons bestuur goed
gevuld door Ties, Karlijn, Boel, Nikita en
Marije. Wij zijn het eerste aanspreekpunt
als het gaat om verenigingszaken. Ook
zorgen wij ervoor dat de vereniging niet
de afgrond ingaat en zijn wij er ook om
Piranha te promoten!
Mocht je nu nog denken: ‘Wie zijn jullie
dan? Dan hebben we goed nieuws, want
als je een stukje naar rechts kijkt zie je
een paar mooie kiekjes van ons samen.
Veel leesplezier en tot snel!
Kusjes,
Het 75e bestuur der Z.P.V. Piranha

NSZK

Eindelijk was het zover en mochten we
weer naar een Nationaal Studenten
Zwem Kampioenschap! Dit keer in het
hoge noorden, namelijk Groningen.
De avond voor de wedstrijd barstte het
feest los. Het thema was, heel toepasselijk, dierendag. Dit maakte ook het beest
in iedereen los, want er zijn aardig wat
bingopunten gescoord. Ook iedereen
die niet voor de bingopunten ging, liet
de pooier in zich naar boven komen. Ik
heb me hier kostelijk mee vermaakt en
toch wat bingopunten voor Nikita, Floriaan en Florian gescoord. Na het feest
ging nog een deel naar de afterparty om
te zorgen dat we de volgende dag lekker
brak konden zwemmen. In de bus was te
zien wat deze afterparty aangericht had.
Sommige mensen waren lekker aan het
bijslapen en anderen waren lekker aan
het roddelen over de vorige avond. Zo
hoorden we verhalen over een naakte
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Denise Bouma
man in de keuken, zagen we verschillende charmante foto’s voorbij komen
en hadden we een heuse look-a-like
van Stamppot gespot (nu beter bekend
als Hutspot). Tijdens de wedstrijd heeft
iedereen zijn uiterste best gedaan. Het
verbaasde me wel dat Denise niet naar
de bodem zonk tijdens het zwemmen na
drie liter bier te hebben gedronken. Het
enige jammere aan de wedstrijd was dat
ik in mijn eentje alles mocht aanschouwen, wat leidde tot spontane zweetuitbraken in dat bloedhete zwembad. Ik
had namelijk heel erg mijn best gedaan
om iedereen voor het eerst goed in te
schrijven, waarbij ik zo gefocust was dat
ik mezelf toch een beetje was vergeten.
Desondanks heb ik me zeker goed vermaakt en ik denk dat dit voor iedereen
het geval was! Op naar de volgende
NSZK’s!
Marije

TNC

Net als elk jaar stonden ook dit jaar de
G.U.P.P.I.E.S., De Elite, De godenzonen, ølstars en nog vele meer aan de badrand
van het buitenbad voor het epische
TNC! Wacht, wacht, wacht… we lopen
nu al vooruit op de zaken, even terug!
De Kick-In net achter de rug, waarbij de
gekregen tyfus al zijn eerste symptomen
vertoonde, en ja hoor het is weer zover!
TNC staat voor de deur. Voor degenen
die niet weten wat TNC inhoudt, dit is
het super epische waterpolo toernooi
wat vrijwel altijd het laatste weekend
van de zomervakantie wordt georganiseerd. Zoals velen al kunnen raden is dit
het weekend waarbij je ook echt je laatste overgebleven energie eruit knalt met
een goudgele rakker in de linkerhand. 3
september was het dan zover, het TNC
ging eindelijk van start! Dit zou geopend
worden met een NSK bommetje, maar
dit is al snel geëscaleerd naar een lekker
potje polo en veel vertier op de loopmat! Velen hebben hier ook een biertje
gedronken en vele dansjes gewaagd.
De volgende dag gingen de wedstrijden
dan echt van start. Voor de ene was dit
een erg brakke ochtend en voor de ander een lekkere frisse duik om de dag
te beginnen. Na een erg kort waterpolo

seizoen was het even wennen, maar na
een paar potjes hadden velen hun draai
al weer gevonden en stond de eerste om
12u alweer met een biertje in zijn hand.
Met een fel zonnetje en vele verbrande
koppies is deze dag afgesloten met een
pizza en een super episch feest helemaal
in het thema van de Griekse goden in
het Oosten. Leuk feitje: In de kofferbak
van Pieter zijn auto passen meer dan 40
pizza’s! De zondag verliep vrijwel hetzelfde en zelfs Boel zijn oude team heeft
de sprong in het diepe gemaakt om mee
te doen aan dit epische toernooi! Hierbij lieten hun vele gekke tactieken zien,
zoals bom, kerstboom..? Ben jij nou ook
benieuwd wat deze tactieken inhouden,
wij ook.
Aan het einde van dit mooie weekend
kon er maar 1 winnaar zijn van elke
poule. Na een spannende pot op de
zaterdag, in de heren hoog poule, was
het De Elite die de prachtige schaal
in Enschede hield. Helaas hebben de
G.U.P.P.I.E.S en de Godenzonen de schalen niet in Enschede weten te houden. Ik
kijk nu alweer uit naar het volgende TNC,
waar net als deze editie het bier rijkelijk
vloeit!
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Marije Huberts

Lustrum
Activiteiten
Gala
de mooie zwembad blauwe foto muur
stond iedereen te shinen en werden de
mooiste plaatjes geschoten, zeker toen
de bitterballen voorbij kwamen. De
avond is helaas niet voor iedereen even
prettig geëindigd. Beer wilde graag
weten hoe het fietspad er van dichtbij
uit zag en is daarom even extra goed
gaan kijken. Helaas was zijn gezicht het
daar niet helemaal mee eens en moest
er een prachtige gele bus met blauwe
zwaailichten komen na zijn inspectie van
het fietspad. Ook was het voor sommige
mensen lastig om überhaupt nog naar
huis te komen. Gelukkig is de campus
niet te ver weg en zijn er altijd vriendelijke vissen die een plekje over hebben bij
hun thuis. Voor wie de campus wel haalde was er nog een kleine naborrel, waar
ook nog wat verhalen van rond gaan.
Nu lijkt het alsof het gala eindigde in
drama, maar gelukkig is dat niet zo. De
dag daarna was er een prachtige bardag
in de sportkantine waar iedereen gerust met elkaar lekker de avond kon na
bespreken of zelfs verder kon gaan met
bier drinken.
Romeo

Cantus
Op de bewuste avond van 29 oktober
werden alle dorstige Piranha’s om stipt
20:00 verwacht bij de Radix. Deze hut
midden in het bos had wel iets weg van
een spannende thriller en je voelde aan
iedereen dat ze een beetje gespannen
waren. De vragen die door ieders hoofd
spookte waren “kan ik straks wel goed
mee zingen?”, “wat zullen de straffen
zijn?” en “haal ik het einde van de avond
wel?”. Terwijl iedereen buiten stond te
wachten werden we iets na acht uur
naar binnen gelaten. Daar stond de senaat met strakke blikken en strak gekamde haren ons op te wachten. Alles was
prachtig ingepakt met doorzichtig folie
dus je wist hoe laat het was. Na wat gezellige opwarm nummers en snelle biertjes
kwamen de eerste straffen. Zo had Marije
“per ongeluk” iedereen in de cc gemaild
in plaats van de bcc. Dat is niet echt AVG
proof en kreeg ze dus een lekkere AVG
(aardappels, vlees, groente). Hiervoor
werd een lekkere kant en klaar verpakking even in de magnetron gedaan, om
het vervolgens in de blender te mixen
met bier. Aan Marije haar hoofd was
duidelijk te zien dat dit niet haar lekker-

ste biertje ooit was. Ook Ties mocht even
proeven en het zag er niet naar uit dat
hij aan het genieten was. Er was ook een
leuke quiz waarbij het goede antwoord
moest worden aangegeven door een ei
kapot te slaan op de juiste persoon zijn
of haar hoofd. Zoals verwacht waren er
genoeg vragen zodat alle mogelijke antwoorden een keer voorbij kwamen en
zat er naast gel nu ook ei in de haartjes.
Natuurlijk kon het vorige bestuur niet
achter blijven en moesten zij gezellig
met zn drieën een dropveter naar binnenwerken en dit ging precies zo soepel
als je had verwacht. Het was overigens
niet alleen voor sommige deelnemers de
eerste keer dat ze een cantus mee maakten. Zo bleek schachtenmeester Staakman zelf ook nog niet eerder te hebben
deelgenomen aan een cantus. Dit was te
zien aan zijn verbaasde gezichtsuitdrukking toen eenmaal de cantus van start
ging. Aan het einde mocht natuurlijk
ook het prachtige nummer Piranha van
Garry Hagger niet achterblijven en is
deze uit volle borst meegezongen door
alle deelnemers.
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Het is alweer een tijdje geleden, maar
toen mochten wij naar de enige echte
Grolsch Veste om ons als decadente
lullen te gedragen. Natuurlijk zijn de
Piranha’s altijd erg netjes en iedereen
zag er erg mooi uit. Alle mannen waren
voorzien van een prachtig pak en de
vrouwen schitterde in hun mooiste jurken. De avond begon met een prachtige
speech van onze Praeses Ties waarin hij
Engbert toch wel verzocht z’n zusje met
rust te laten, waar iedereen het stiekem
wel mee eens was. Daarna begon de DJ
met het draaien van lekkere plaatjes met
natuurlijk Piranha van Garry Hagger als
tophit. Om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg kon praten is het belangrijk
dat er genoeg gedronken kon worden.
Eén ding kan ik je wel zeggen, er werd
genoeg gedronken. Van heerlijke raketjes tot de paardenkutjes aan toe. Je
kon merken dat de barvrouwen het niet
helemaal gewend waren en schonken de
alcohol nogal ruim (half om half ). Gelukkig zorgde dat alleen maar voor een betere sfeer voor zover dat nog kon. Deze
sfeer is ook goed terug te zien op alle
prachtige foto’s die gemaakt zijn. Voor

Ter ere van het 11de lustrum heeft de
lustrum commissie inzet gegeven aan
het initiatief om een verenigingsattribuut toe te voegen aan de Friends. Immers
komen we daar geregeld met zijn alle
voor een borrel na de wedstrijd of training. Een heel gek idee is het dus ook niet,
en ook de Friends was er vrij snel oké
mee. Dus ergens tussen alle disputen,
verenigingen en andere memorabilia
was al snel een mooi plekje gevonden.
Maar daarmee was het werk nog lang
niet geschiet; want ja, wat hangen we
daar dan op? Het moet naast kenmerkend natuurlijk ook mooier zijn dan dat
van alle andere ;) En zo gek als we het
kunnen bedenken, wie gaat het vervolgens produceren. En zo geraakt men
van de regen in de drup… Ach daar zijn
vast wat leden voor te porren. En ja, die
waren er wel; Wout en Jur kunnen zich
daar vast op stuklopen. En zo begon op
16 maart 2020 het proces. Wel als echte
studenten want de eerste vergadering
was uiteindelijk op 11 oktober 2020. Er
zijn wat ideeën, er is wat gebrainstormd
maar echt concrete plannen bleven nog
uit. En zo ligt iets moois in de week, want
ergens in juni 2021 kwam het vervolg;
een idee. Een idee dat in september toch
maar eens vastgelegd moest worden.
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Want de deadline was immers al 6 Oktober 2021 benodigd. Wel ging door de
wandelgangen al rond dat er een bordje
kwam, en zo kwam dat ook te oren bij
Gerald van de Riet, die trouwens ‘toevallig’ nog een echte roodbuik Piranha thuis
had liggen, want ja wie heeft dat nou
niet?!? En z’n pronkstuk was natuurlijk
te mooi om niet in het ontwerpt te betrekken; maar hoe dan? En zo gaan die
dingen, dus in de week van 1 Oktober
vlug aan de knutsel geslagen. Ideeën
in sneltreinvaart omgezet en een prototype, want af kun je een half geverfd
bordje, dat samenhangt van schilders
tape, draait op batterijen, en vervoerd
moet worden gevuld met sokken als verpakkingsmateriaal, niet noemen. Maar
waar het echt om gaat is dat het episch
word, en dat doet het zeker (ten tijden
van schrijven is het nog steeds niet helemaal af….). Bij de presentatie werd het
ook met daverend applaus onthaald
waarna de stilte viel van verwondering. En nu het bordje straks zijn laatste
laagjes lak gehad heeft en helemaal is
klaargestoomd om te draaien op 220V
kan hij eindelijk opgehangen worden.
Klaar om beschouwd te worden door de
komende 5,5 decennia aan piranha’s!

Moppen
Zitten twee bejaarde mannen op een
bankje in het park. Ze praten over het
leven en na een tijdje komen hun wederhelften ter sprake. “Mijn vrouw is echt
een schat, ze kookt voor me, geeft me te
drinken en stopt me ’s avonds in.” Hierop
vraagt de andere man: “Hebben jullie
dan ook nooit ruzie?” “Nou, mijn vrouw
is net als erwtensoep. Zodra ze begint te
pruttelen moet de worst erin!”

Matthijs zit bij Mathijs op schoot in de
kantine van het Sportcentrum. En opeens roept er een waterpoloër in de zaal:
“12!”.
De hele zaal lacht zich kapot. Roept er
een andere zwemmer: “34!”.
En weer ligt de zaal in een deuk.
“Waarom lachen jullie?” vraagt Matthijs
aan Mathijs.
“Nou,” zegt Mathijs, “We hebben alle
moppen genummerd.”
“O,” zegt Matthijs tegen Mathijs, “Dat kan
ik ook” en roept: “86!”.
De hele kantine blijft doodstil.
“Waarom lachen jullie niet?” vraagt Matthijs verbijsterd aan Mathijs.
Zegt Mathijs: “Die kenden we nog niet”.

Matthijs vroeger op de basisschool:
De juf van Matthijs doet een leuk raadspelletje met de kinderen. “Jongens en
meisjes, het loopt in de wei en het is wit
met zwart” Matthijs: “een wit met zwart
paard juf”. “Ja”, zegt juf, “dat kan ook, maar
ik bedoel eigenlijk een koe”. “Wie weet
de volgende? het is zwart en het vliegt
door de lucht”. Matthijs direct weer “een
merel”. De juf zegt weer “Ja dat kan ook,
maar ik bedoel eigenlijk een kraai”. Matthijs heeft het spel wel bekeken en stelt
de juf voor dat hij het volgende raadsel
mag bedenken. “Dat is goed” zegt juf.
“Het gaat er hard en droog in, en komt er
slap en nat weer uit”.
De juf krijgt een vuurrood hoofd en
Matthijsje zegt “Ja, dat kan ook maar ik
bedoel eigenlijk kauwgom”.
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Het Bordje

Jeroen, Han en Matthijs zitten in het café,
en praten over de zwangerschap van
hun vrouwen. Han zegt:
“Mijn vrouw keek voor ze zwanger werd
naar de film ‘De Tweeling’ en prompt
raakte ze zwanger van een tweeling.”
“Nou, dat herken ik wel,” zegt Jeroen.
“Mijn vrouw las de drie musketiers en 9
maanden later werd onze drieling geboren.”
Matthijs smoort zowat in zijn bier, vliegt
naar de kapstok en duikt als een gek in
zijn jas.
“Wat ben je nou ineens gehaast,” zeggen
Han en Jeroen in koor.
Waarop Matthijs zegt: “Mijn vrouw ging
vanavond naar de première van de nieuwe film, Ali
Babba en de 40 rovers!”

Nieuwe Leden

Hi,
My name is Imme and I have been a
member of Piranha for a few months
now. I am very sporty and have done
many different sports; snorkeling, handball, badminton, athletics and softball. I
have played softball for a long time, my
favorite position is catcher. The combination of living and studying in Enschede,
spending the weekends at home for my
parents/brothers and work, makes that
softball no longer suits me. This is why
I went looking for a new sport. Since I
have always loved swimming, I didn’t
hesitate for long and after a few trial
lessons I became a member of rescue.
Besides swimming at Piranha, I also do
Pukulan with Arashi, an Indonesian selfdefense sport. I am studying Mechanical
Engineering at UT and am in the second
year. In the spare hours that remain after my studies and sports, I really enjoy
reading fantasy books, watching Netflix,
listening to music, dancing and making
travel collages.
See you at the next practice
Greetings,
Imme van Eijck

Heei allemaal,

Mijn naam is Ilse, ik ben sinds dit jaar lid
bij Piranha en train mee met de dames
waterpolo, beter bekend als de GUPPIES. Ik heb bij mijn ouders altijd handbal gedaan en zwemmen is een van
mijn leukste hobby’s, toen was de keuze
voor waterpolo natuurlijk snel gemaakt.
Het leukste bij de waterpolo is toch het
gooien met de bal. Iets wat nog even
wennen is, is het blijven drijven door
middel van benen om en om. Naast de
waterpolo ben ik bezig met mijn eerste
jaar master Technische Bedrijfskunde
en heb ik een bijbaantje thuisthuis bij
de Gamma, waar ik met plezier naartoe
ga. Ik ben ook een actief lid bij Astatine,
waar ik mijn vrienden heb en graag een
kopje koffie drink of op de wii een potje
mario kart speel. Met mij heeft de commissie ‘MediaCie’ er een lid bij. Mochten
jullie mij in de sportkantine tegenkomen
dan ben ik meestal wel te porren voor
een biertje en een gezellige babbel!

Aan het woord

Hey allemaal, Bas hier.

Ik ben sinds september lid van
Piranha. Ik studeer al een paar
jaar in Enschede, maar door
Corona zocht ik een andere
sport om te doen. Ik vond
baantjes zwemmen heerlijk en
ben zo bij Piranha beland. Ik
heb hiervoor nooit aan zwemmen gedaan, dus ik ben vooral
aan het spartelen bij Zwemmen 3. Bij Piranha ben ik actief
in de MediaCie. Daarnaast
hockey ik bij D.H.C. in H2 en zit
ik daar in de Fotocommissie.
Ik zit in mijn derde jaar van
Creative Technology en heb
een bijbaan bij Decathlon. Al
met al een drukke week, maar
de gezelligheid bij Piranha is
het zeker waard.
Ik wil in de lente naar een
NSZK om een mooie tijd neer
te zetten, maar mijn grote doel
is om in de zomervakantie een
halve triathlon te doen. Ik heb
afgelopen zomer een kwart triathlon gedaan en ben nu hard
aan het trainen om er nog een
schepje bovenop te doen.
Ik ben altijd in voor een biertje
of een bordspel. Voor een
pizza mag je me altijd wakker
maken, al mogen poffertjes
ook.
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Tot de volgende training!
Bas

Zwitserse Rol
Hallo schatjes!
Zoals velen van jullie ondertussen wel weten ben ik dol op bakken. De een
heeft misschien zelfs ooit al eens van mijn creaties gesmuld, een ander heeft
alleen nog maar de foto’s gezien. Waar ik zelf een groot fan ben van het recreëren van gebakjes uit de wereld van de patisserie, wil ik zo eens in de zoveel
tijd ook nog wel eens wat simpelere gebak maken dat alsnog een kleine uitdaging biedt en waar de creativiteit de vrije loop kan gaan. Eén van deze
simpele gebakjes met een uitdaging is een Zwitserse rol. De Zwitserse rol is
een elegant, maar minimalistisch gebakje waar oneindig mee gevarieerd kan
worden qua smaken en lay-out en is ontzettend leuk om te maken. Redenen
genoeg om daarom het recept met jullie te delen!

Patroon

dan wit? Liever een chocoladesmaak en
kleur? Vervang dan 5-10 gram van de
bloem met cacaopoeder.

•
•
•

De cake krijgt straks een grote van 23 bij
33 cm, teken deze grootte op een bakpapiertje en leg de onderkant op de bakplaat.

•
•

60 gram poedersuiker
60 gram zachte roomboter, ongezouten
2 grote eiwitten
80 gram bloem, gezeefd
Evt. kleurstof

In een aparte kom, mix de poedersuiker
met de roomboter tot het mengsel wit
en luchtig is. Dit duurt minimaal 5 minuten met een handmixer. Voeg daarna
de eiwitten toe en mix nog 2 minuten
mee. Voeg hierna het gezeefde bloem
toe en mix nog kort door tot het beslag
helemaal gemixt is.
Het mengsel is nu klaar voor gebruik.
Wil je liever een andere kleur gebruiken

Voeg het beslag toe aan een spuitzak
of een diepvrieszakje en spuit nu je
gewenste patroon binnen dit vak op je
bakpapier. Je kan hiervoor een patroon
uitprinten op papier en deze onder het
bakpapier leggen en overtekenen of
zoals ik het graag doen, gewoon uit de
vrije hand. Pinterest is hierbij je grootste
vriend als je inspiratie nodig hebt voor
het patroon! Mocht je met het papiertje
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Chef Karlijn

bakpapiertje. Leg ook hier een nieuw
bakpapiertje op. Draai de cake weer om,
verwijder het eerste bakpapiertje en rol
de cake langzaam op, te beginnen bij de
lange zijde. Wikkel de opgerolde cake in
een theedoek en laat afkoelen.

Witte Chocolade Room

Verplaatst het bakpapier met het patroon naar een snijplank en zet deze
in de vriezer. Verwarm ondertussen de
oven voor op 180°C hete lucht of 200°C
onder- en bovenwarmte.

Cake
•

•
•
•
•
•
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70 gram gesmolten roomboter, gekoeld
6 grote eieren, eigeel en eiwit gesplitst
200 gram (vanille)suiker
120 gram bloem, gezeefd
Snufje zout
Evt. kleurstof of cacaopoeder

Nadat het patroon getekend is, is het
tijd om het cakebeslag te maken. Begin met het kloppen van de eiwitten in
een vetvrije (liefst roestvrije stalen) kom
totdat er zwakke pieken ontstaan. Voeg
geleidelijk de helft van de suiker toe en
klop door tot er stijve pieken ontstaan.
In een andere kom, klop het eigeel met
de rest van de suiker luchtig totdat het in
volume is verdubbeld. Dit kan makkelijk

10 minuten duren met een handmixer.
Het mengsel wordt dan ook een stuk lichter van kleur. Voeg, wanneer het volume is verdubbeld, langzaam de boter
toe tot het mooi gemixt is. Voeg hierna
een kleine portie bloem toe en spatel
dit rustig door, voeg hierna een portie
eiwitschuim toe en wissel af totdat alles
gemengd is.
Voeg als laatste de eventuele gel of
poederkleurstof toe of vervang een
deel van de bloem met cacao om het
te kleuren en een chocoladesmaak te
geven. Zorg ervoor dat je niet te hard
klopt, je wilt natuurlijk wel dat het mengsel luchtig blijft.
Haal het patroon uit de diepvries en leg
deze op de bakplaat. Leeg het beslag
over het patroon zodat deze binnen
het getekende vak blijft, als hij er ietsjes
overheen gaat is niet erg, dit kan later bijgesneden worden.
Zet de cake in de oven en bak voor ongeveer 13-15 minuten, totdat de randjes
goudbruin zijn.
Zodra de cake klaar is, is het even snel
werken: Haal de cake uit de oven, besprenkel het met poedersuiker en leg
er een nieuw bakpapiertje op. Draai de
cake om en verwijder langzaam het oude

250 ml Slagroom
100 gram mascarpone
200 gram witte chocolade
1 zakje klopfix
(Vanille)suiker na smaak

Snij de witte chocolade fijn en verwarm
ondertussen de slagroom in een pannetje totdat deze net aan de kook is. Zet
het vuur lager en voeg de chocolade en
suiker na smaak toe aan het mengsel.
Wanneer alle chocolade is opgelost, mag
het vuur uit en laat je het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur. Zet de room
daarna overnacht in de koelkast.
Haal de room de dag erna uit de koelkast
en klop de room lobbig. Voeg de mascarpone en het zakje klopfix eraan toe
en klop de slagroom stijf. De room is nu
klaar voor gebruik.

Gekarameliseerde Appeltjes
•
•
•
•

2-3 kleine appeltjes
Kaneel of speculaaskruiden na
smaak
Suiker na smaak
Eventueel custardpoeder

Wanneer de appeltjes voldoende zijn
gekarameliseerd, zijn ze klaar voor gebruik. Laat ze afkoelen tot kamertemperatuur en gebruik ze direct of zet ze in de
koelkast tot verder gebruik.

In Elkaar Zetten

Wanneer alle elementen zijn gemaakt,
kun je de cake langzaam verwijderen
uit de theedoek. Rol de cake ietsjes uit,
zorg ervoor dat deze niet breekt, en vul
deze met de appeltjes en room. Zorg
ervoor dat je niet teveel gebruikt want
dan komt straks alles uit de cake zetten.
Rol de cake langzaam op, decoreer eventueel met poedersuiker en toefjes slagroom of appeltjes en eet smakelijk!

Nu is dit één voorbeeld van de vele ideeën die mogelijk zijn met dit type cake.
Neem er ook vooral je inspiratie uit en probeer eventueel andere smaakvariaties! Een andere heerlijke combinatie is bijvoorbeeld met passievruchtencurd, mangostukjes en witte chocoladeroom. Een van de dingen die ik nog
een keer wil proberen is om het logo van Piranha op de cake te krijgen. Mocht dit ooit lukken, dan zal de foto daarvan natuurlijk snel verspreid worden
binnen de vereniging!
Bak ze en mochten er vragen zijn, stel ze gerust!
Kerstachtige kusjes,
Karlijn
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werken, vergeet deze dan niet te verwijderen voordat je de cake in de oven
doet. Zorg ervoor dat de opening van
je spuitmondje of zak de juiste grootte
heeft voor het design wat je wilt maken.

•
•
•
•
•

Schil de appeltjes, verwijder het klokhuis
en snij in kleine blokjes. Hoe kleiner en
fijner de appeltjes, hoe beter ze in de
cake naar voren komen. Zet de appeltjes
met een 1-2 eetlepels water op het vuur
en voeg daarna na smaak de kaneel/
kruiden en de suiker toe. Begin met een
beetje suiker en voeg geleidelijk meer
suiker toe, afhankelijk hoe je je appeltjes
gekarameliseerd wilt hebben. De custardpoeder kan toegevoegd worden als
de appeltjes veel vocht bevatten en er
teveel vocht aanwezig is om te karamelliseren. Een beetje custardpoeder zorgt
er dan voor dat het vocht gaat binden
en je een mooie stevige saus krijgt om je
appeltjes heen.

NSZ Bingo
Eén NSZK en één NSWK met een echte
feest zijn reeds gepasseerd en er zijn er
hopelijk nog meer te gaan. Dit betekent
dat de geliefde integratie bingo eindelijk
weer in zijn oorspronkelijke vorm op de
feestvloer terugkeert. En hoe het terugkwam! De meeste verenigingen hadden
zoveel foto’s van zoenende mensen dat
ze de beste konden kiezen. Ook ikzelf
heb met veel plezier meegedaan aan de
bingo voor het bestuur van de Stichting.
Maar het was nog leuker om de punten
voor de verenigingen uit te rekenen.
Het is zondagavond na het eerste NSZK
weekend, nog moe maar voldaan van
het weekend zit ik voor mijn laptop en
herbeleef het feest van vrijdagavond
opnieuw. Ik klik mezelf door filmpjes
waar deelnemers in minder dan 2,7 seconden een biertje opdrinken terwijl op
de achtergrond dronken mensen staan
te dansen op foute hitjes. En ik realiseer
me weer dat dronken mensen rare din-
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gen zien doen terwijl je zelf nuchter bent
super hilarisch is.
Het leukste is om mensen op de foto’s te
herkennen. Het ergste is het herkennen
van jezelf op nogal oncharmante foto’s.
Sommige zoenfoto’s zagen er beter uit
dan andere. Terwijl sommigen misschien
nog wat meer moeten oefenen om een
mooie zoenfoto te krijgen, hebben anderen het voor elkaar en zijn er zelfs in
geslaagd om Halloween snoepjes door
te geven tijdens het zoenen.
Zo te zien had iedereen die aan de bingo
deelgenomen heeft er veel plezier aan
en één of andere challenge video zal zeker in de boeken in gaan.
Namens,
Het 27e bestuur der Stichting NSZ

Kroketje der ZPV-Piranha
Wij zijn een nieuwe commissie, nouja
een nieuw initiatief binnen ZPV Piranha.
Onder leiding van mij, Kees Kroket, zorgen wij ervoor dat er genoeg gedacht
wordt aan de genoten der leven. Tegenwoordig is men veel bezig met voeding en fitness en dat zien wij graag. Je
lichaam fit houden is prioriteit één, maar
wij van Kroketje vinden het ook belangrijk dat het lichaam ook content blijft.
Onze drijfveer is dan ook dat wij zo
veel mogelijk Piranha’s content maken. Wij denken dat kroketten hiervoor
een uitermate geschikt middel kunnen
zijn. Kroketten zijn er in alle vormen en
maten. Grote, Kleine, Dikke, Ronde en
zelfs zonder krokant laagje. Net zoals

in de samenleving heeft iedereen een
ander omhulsel of een andere inhoud.
Daarom denken wij dat kroketjes verbinden, als iemand een bepaalde kroket
verorberd, verdiept de persoon zich in
een nieuwe smaak of cultuur.
We willen onze woorden niet in al te veel
frituurolie dippen, dus we willen hiermee
alleen een oproep doen! Mocht jij je niet
lekker in je vel zitten? Of juist wel en heb
je gewoon zin om je geluk te delen. Mail
dan vooral naar kroketje@zpv-piranha.
nl en vertel ons vooral wat je op het hart
ligt of wanneer jij met ons een kroketje
wilt oppeuzelen.
Met krokante groeten,
Kees Kroket

Groetjes,
Emma Schell
Zwemcommissaris der Stichting NSZ
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Lieve Piranha’s

Onzin met Ties

Statistieken
Lieve Piranhaatjes,
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We vonden het wel eens tijd om nu voor
eens en altijd wat belangrijke discussies
op te helderen. Daarom hebben jullie
een tijdje geleden een vragenlijst ingevuld, waarvoor bedankt! Deze pagina
geeft een mooi overzicht en wie weet
verrassen de uitkomsten jullie wel.

Alternatieve
zwembrillen

Title

Stel je voor, je komt aan in het zwembad en je bedenkt je… oeps ik ben mijn
zwembril weer vergeten. Het gebeurt
iedereen wel eens en helaas heb je dan
geen andere optie, je zult zonder je
zwembril moeten trainen. Echter hebben wij daar helemaal geen zin in en
dachten dat er wel andere opties zouden
zijn. Deze pagina bevat daarom een review van een aantal geïmproviseerde
zwembrillen zodat jullie voor de volgende keer zelf het beste zwembril alternatief kunnen gebruiken! Op het moment
van testen zijn alle zwembaden gesloten
door corona. Dit is dan ook de reden
dat deze testen thuis uitgevoerd zullen
worden. We zullen 4 alternatieven testen
en beoordelen op basis van waterdichtheid, zichtbaarheid, en comfort.

De derde optie is een zwembril gemaakt
van plastic lepels. De plastic lepels
worden met de hulp van een aansteker
iets omgebogen om beter om het hoofd
heen te passen. De schep gedeeltes van
de lepels worden aan elkaar bevestigd
met een stukje plakband. Tip: gebruik
twee plakbandjes zodat het plakband
niet aan jou plakt en zodat de bril steviger is. De achterkanten van de lepels
worden aan elkaar bevestigd met een
elastiekje zodat het lepel zwembrilletje
bij iedereen past. We geven toe dat we
geen idee hebben waarom je dat zou
willen, maar het is een leuke bijkomstigheid.
Review: De bril is erg modieus, maar
we zijn niet zo positief over de waterdichtheid. De bril is alleen waterdicht op
het moment dat de ogen erg hard dichtgeknepen worden. Het zicht daarentegen is erg goed door het harde plastic.
Het comfort kan beter gemaakt worden
door grotere lepels te gebruiken, verder
was hier niks mis mee.

De eerste optie is een zwembril gemaakt
van plastic bekers. Je maakt de bril door
de bekertjes naar de vorm van je ogen
te knippen. Vervolgens worden de bekers aan elkaar vastgemaakt met de hulp
van plakband.
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Review: De plastic bekers zijn hoger dan
10 cm, dit is dan ook de reden dat deze
bril volledig waterdicht is bij het testen
in een afwasteil. Ook is het zicht relatief
duidelijk, echter zijn de randen van het
plastic wel erg scherp en bevelen wij niet
aan om deze bril een hele training lang
op te hebben.
Waterdichtheid: • • • • •
Zichtbaarheid: • • • •
Comfort: •
Onze tweede optie is een zwembril gemaakt van bubbeltjesplastic. Hier hebben we allemaal genoeg van in huis
door alle corona zelftest verpakkingen
en online bestelde pakketjes. De zwembril wordt gemaakt door bubbelplastic
in een brilvorm te knippen. Het bubbeltjesplastic wordt aan het hoofd bevestigd
met veel plakband.
Review: Deze bril zou goed geweest
zijn, mits hij goed aan het hoofd geplakt
wordt. Het zicht is zoals verwacht erg
slecht, maar een goede bijkomstigheid
is dat als je botst door het slechte zicht
je wel beschermt bent. De bril zit redelijk
comfortabel, behalve als deze weer verwijderd wordt.
Waterdichtheid: • • • •
Zichtbaarheid: •
Comfort: • • • •

Water resistant: • • •
Visibility: • • • • •
Comfort: • • • •

De laatste optie is gemaakt met een
prachtige piranha zonnebril. Het idee is
erg simpel, aan de rand van de zonnebril
wordt duct tape bevestigd om ervoor te
zorgen dat niet al het water achter de
bril loopt.
Review: Dit was echter geen succes en
al het water liep er langs. Ook viel de
zichtbaarheid tegen, en niet alleen door
de duct tape die in de weg zat. Qua comfort was dit de beste bril, het was net alsof je met je zonnebril zat te chillen.
Water resistant: •
Visibility: • •
Comfort: • • • • •

Al met al vonden we dit een tegenvallende test. Het werkte voor geen ene meter
en het plastic is ook niet milieuvriendelijk. Ondanks alle nadelen is volgens ons
de lepeltjes bril het beste alternatief.
Mochten jullie nog op betere alternatieven komen naar aanleiding van deze
review, stuur ons dan een mailtje op mediacie@zpv-piranha.nl.
Onze conclusie en tip blijft echter wel
om je zwembril niet te vergeten.
Groetjes Sarah en Ilse
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Sarah and Ilse

Lieve Piranha’s,
Sinds oktober ben ik helaas geen lid
meer en nu ben ik als oud-Piranha gevraagd een klein stukje te schrijven over
hoe het leven bij Piranha er vroeger aan
toe ging. Nu vind ik mezelf niet zo oud
en ik denk niet dat er veel is veranderd
sinds ik geen lid meer ben. Maar je hoeft
niet per se oud te zijn om wijsheid te
delen. De meeste van jullie hebben nog
niet geproefd aan het leven als werkende zoals ik dat nu al een tijdje doe.
Ik ga voor jullie een beeld schetsen van
hoe dat leven eruit ziet en waarom je het
vooral zo lang mogelijk moet uitstellen.
Voordat je begint met een baan
onderteken je een contract waarin je
acht uur van je doordeweekse dag inruilt voor een paar centjes. Maar denk
niet dat de verplichtingen bij die acht
uur per dag blijft. Daarnaast wordt er
van je verwacht dat je tijdens die uren
uitgerust, nuchter en niet brak bent. Dit
zorgt ervoor dat je die andere zestien
uur van je dag niet geheel vrij kunt besteden. Hierdoor spelen de activiteiten
naast werken zich vooral af op vrijdag en
zaterdag. Pieken doe je op vrijdagavond
zodat je op de zaterdag en zondag kan
uitbrakken en maandagochtend weer
fris achter je laptopje zit.
Ik laat het nu bijna klinken alsof werken
het ergste is wat je kan overkomen. Maar
ik moet eerlijk zijn, een baan kan best wel
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leuk zijn. Je kan voor uitdagingen komen
te staan die je niet snel zult tegenkomen
in je studententijd. Een ander voordeel is
geld. Je kan er van alles mee!
Maar waarom vertel ik dit nou allemaal?
Nou, ik hoop dat je je realiseert hoe mooi
de tijd is die je nu hebt als student. Dus
ik raad je aan er zo veel mogelijk uit te
halen als dat je kan! Dus ga een commissie doen, volg het huidig bestuur volgend jaar op of ga een half jaar naar het
buitenland. Doe vooral niet te verstandig door je studieresultaten voor te laten
gaan op andere dingen. Wil je straks een
mooie baan, dan heb je meer aan de
ervaring die je hebt opgedaan in een
commissie of een bestuursjaar dan aan
goede studieresultaten. Een zeven met
bestuurs- of commissie-ervaring is een
stuk meer waard dan een acht zonder
dat je iets leuks naast het studeren hebt
gedaan. Focus je ook vooral niet op de
tijd die het je kost om iets naast je studie
te doen. Je hebt nog tot je 67ste om te
werken en er zijn weinig bedrijven die
iets zullen geven om je leeftijd waarop je
bij ze begint.
Ik heb zelf in de laatste fase van mijn
studie nog een bestuursjaar bij Piranha
gedaan en dat heb ik voor geen goud
willen missen.
Groetjes,
Jeroen Staakman

Wie is de
collage?

In het vorige slipje hadden we “van wie is de kont”, maar nu introduceren we een
nieuwe rubriek om te testen hoe goed jullie je mede piranha kennen. Hieronder zijn
een aantal fotos te zien, al deze fotos zijn hints naar een persoon binnen onze vereniging. Mocht jij nu weten wie deze persoon is, mail dan het juiste antwoordt naar
mediacie@zpv-piranha.nl en maak kans op prachtige prijzen.
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Senior spreekt

Puzzels

1

We hopen natuurlijk dat jullie genieten van de kerstvakantie, en wat is een betere tijd
dan de vakantie voor het maken van een puzzel.
Voor degene die een binaire puzzel niet kennen hebben we nog kort de regels.
Alle vakjes moeten ingevuld worden met een 1 of 0. Er mogen niet meer dan twee
dezelfde cijfers naast of onder elkaar gezet worden Elke rij en kolom moeten evenveel nullen en enen bevatten. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek, dit betekent wel
dat een rij en een kolom hetzelfde ingevuld mogen worden.

2

3

4

5

6

7

8

Verticaal

3

Hoe heet het binnenbad niet op campus

1

Door welke reclame werd de kerstman
bekend?

5

Hoe heten de wezens die voor de
kerstman werken?

2

Welk 'kerstliedje' is eigenlijk voor
thanksgiving geschreven?

7

Hoe heet het rendier met een rode neus

4

8

Waar woont de kerstman?

Als een kerstboom geen denneboom is,
wat is het dan wel?

6

Welke naam heeft het lustrum
afsluitingsfeest?
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Horizontaal

Activiteitenplanning
Hoi allemaal!
Verenigingsweekend
Op 11,12 en 13 februari gaan we met
zijn allen weer op verenigingsweekend!
Hier gaan we onze verloren verenigingsweekenden eindelijk inhalen. Omdat
we het dicht bij huis organiseren, is het
ook mogelijk om één of twee dagen nog
aan te kunnen sluiten. We hebben een
super leuk thema bedacht en een hele
hoop activiteiten. Zorg dus dat je erbij
bent en houd dit weekend alvast vrij in
je agenda!
Piranha veiling
Maandag 17 januari organiseert het
bestuur de enige echte Piranha veiling.
Dus heb jij nou altijd al zo’n mooie trui
of zo’n mooi t-shirt willen hebben, maar
was je bij de kledingactie te blut? Wees
er dan bij tijdens deze mooie veiling. De
winst op de dingen die geveild worden,
gaat voor een deel naar een goed doel
en het andere deel gaat naar een leuke
activiteit voor alle Piranha leden. Het
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goede doel is het Jeugdfonds Sport
& Cultuur. Deze stichting zorgt ervoor
dat alle kinderen en jongeren kunnen
sporten, ook al zijn zij afkomstig uit
gezinnen waar niet genoeg geld is om
dit te kunnen betalen.
Oliebollen met het bestuur
Omdat de nieuwjaarsborrel waarschijnlijk niet door kan gaan, hebben we een
goed alternatief bedacht als bestuur.
Een nieuwjaarsborrel kan namelijk niet
zonder oliebollen en wat is er nou beter
dan oliebollen speciaal voor jou gebakken! De exacte vorm van dit evenement
moeten we nog afwachten in verband
met de maatregelen, maar hou zondag
16 januari vrij!
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