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Inhoudsopgave
Wat vliegt de tijd als je plezier hebt. Zo 
lig je nog met iets te veel vetjes op het 
strand (lees Rutbeek) te bakken en nu zit 
je alweer in de vachten van drie schapen, 
een kopje chocomel en een warm slipje 
te genieten van de winter. Ja niets is ve-
randerlijker dan het weer, behalve dan 
deze commissie, want wat zijn er weer 
dingen verandert. Waar we vorige keer 
nog met 6 waren, zijn we deze editie met 
9! En nu hoor ik je al denken, wat is hier 
gebeurt? Wie zijn er dan bijgekomen? 
Nou dat ga ik je haarfijn uitleggen. Natu-
urlijk is sinds de bestuurswissel Promo-
homeo Romeo van de partij in de com-
missie. Naast dit oude volk hebben we 
ook twee verse leden. Allebei waterpolo 
Dames, die een wat meer vrouwelijk 
tintje aan het slipje komen geven. Dit 
zijn Sarah en Karlijn. Met zijn negenen 
hebben we bloed, zweet en tranen (en 
nee geen andere dingen) in dit slipje 
gestoken. 

Veel leesplezier en tot de volgende edi-
tie!

Oat moan!

Vincent Oosterhoff
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He Lieve Visjes,

Na meer dan 6 uur vergaderen en elle 
lang stil moeten zijn omdat iedereen 
ons kon horen via de microfoon van Ti-
tus, werden we wakker van het geluid 
van de voorzittershamer. Het moment 
was daar, wij zijn bestuur. Dit jaar zwem 
ik samen met Ilse, Denise, Aaron, Pieter 
en Rinke vooraan in de school vissen die 
ZPV Piranha heet. Nu zijn wij opeens ve-
rantwoordelijk en willen mensen dat wij 
beslissingen nemen over belangrijke (en 
minder belangrijke) zaken.
De afgelopen tijd was in ieder geval lek-
ker afwisselend. Eigenlijk was alles ger-
egeld voor onze Meet The Board borrel, 
aangezien een constitutieborrel zoals 
we die kennen in ieder geval niet door 
zou kunnen gaan. Deze moesten we ech-
ter aflassen doordat, jammer genoeg, de 
corona cijfers in Nederland maar blijven 
stijgen of zoals Gerard Joling zegt: We 
gaan raket nu.

Gelukkig konden wij onze bestuursver-
gadering veilig in de Bastille houden. 
Daar hebben wij dan nu dan ook al een 
aantal uurtjes zitten vergaderen. Helaas 
is dat nu niet meer mogelijk doordat de 
maatregelen verder zijn aangescherpt, 
wat volledig begrijpelijk is. Om ons te 
steunen in deze zware tijden hebben wij 
gelukkig onze geliefde panda (zie foto). 

De maatregelen hebben er helaas ook 
voor gezorgd dat wij als Piranha niet 
meer kunnen doen wat wij zo graag 
doen, zwemmen. Wij zullen, net als jullie, 
de berichten goed in de gaten houden 
en het laten weten zodra er weer veilig 
gezwommen kan worden. Om er toch 
voor te zorgen dat onze vinnen lekker 
soepel zijn, zijn we druk bezig geweest 
om, samen met Cronos, landtraining te 
organiseren.

Ook besloot Het Zinkstuk om vlak voor 
de wissel AV de voorzittershamer te bras-
sen. Gelukkig is dit allemaal op tijd op-
gelost om ons te kunnen laten wisselen. 
In ruil voor de voorzittershamer wilden 
zij graag een date diner. Aangezien onze 
grote vriendin Rona dat om dit moment 
niet toe laat, hebben wij dit omgezet 
naar een online spelletjes avond.

Als laatste wil ik, als activiteiten com-
missaris en natuurlijk ook namens het 
bestuur, zeggen dat ik hoop dat we er 
weer een veilig en super gezellig jaar 
van gaan maken. Ondanks als dat bete-
kent dat we af en toe online activiteiten 
zullen moeten doen.

Kusjes en knuffels (op 1,5m)

Romeo en natuurlijk van de rest van het 
bestuur

Van het bestuur
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Na alle onzekerheid kregen we toch 
groen licht! Het TNC mocht ook dit 
jaar weer door gaan! In een iets andere 
vorm dan normaal, maar dat mocht de 
pret niet drukken. We begonnen de vri-
jdagavond met de opbouw. Een tiental 
Piranha’s was aanwezig om te helpen 
met banken sjouwen, tenten opzetten 
en natuurlijk de tap in positie brengen. 
Deze tap moest natuurlijk diezelfde 
avond nog even getest worden. Na het 
moed indrinken konden we zaterdag 
fris als een hoentje beginnen aan de 
dag. Het was de beurt aan de heren laag 
poule. De Piranha godenzonen stonden 
te trappelen om het water in te gaan, 
klaar om te presteren. En dat deden ze! 
Zeker na de nodige biertjes in de pauze 
tussen de wedstrijden speelde deze 
mannen de sterren van de hemel, of in 
ieder geval, zo brachten ze het zelf. Na 
het ochtendprogramma was het tijd 
voor het echte werk, de heren hoog 
mochten te water. Vertegenwoordigd 
door onze eigen elite begon een middag 
hoogstaand polo. Het was zo ontzettend 
spannend dat er zelfs nog een tie break-
er nodig was aan het einde van de rit. Dit 

werd op de meest studentikoze manier 
mogelijk gedaan, door middel van een 
bierestafette. Er werd een baantje gez-
wommen, een goudgele rakker naar bin-
nen geslurpt en vervolgens weer terug 
gezwommen. Na dit spannende slot was 
het tijd om te genieten van een heerlijke 
avond zonder stress. Onze favoriete be-
zorger van Elat roma kwam met een sta-
peltje hartkleppen vet naar het buiten-
bad. En dan komt de ware aard van de 
Piranha’s naar boven, en maar proppen 
en maar proppen. Nadat iedereen alle 
afgezwommen calorieën er weer bij had 
gegeten werd de avond maaltijd weg-
gespoeld met een klein biertje. Toen 
‘brak’ de zondagochtend aan. Tijd voor 
de dames poule. De guppies klaar in de 
startblokken om de aanwezige dames 
teams even te laten zien hoe er gepoloot 
moet worden. Overtuigend hebben de 
Guppies de dag gewonnen. Het was 
dan niet hetzelfde als voorgaande jaren, 
maar voor wat er mogelijk was was 
het ene super alternatief! Commissie 
bedankt voor de organisatie en iedereen 
tot volgend jaar! 

Balletjes rolden, tranen vloeiden en er 
werd flink gestreept. Nee, ik heb het 
niet over een standaard Euro’s borrel, 
maar over de avond waar het Buba werd 
omgetoverd in Los Angeles. Mensen 
verkochten hun ziel bij het fantastische 
spelletje, genaamd Bingo. Men zei altijd 
tegen mij dat Piranha’s je niet zullen ver-
slinden, maar niks was minder waar. Als 
eenmaal het verboden woord werd ger-
oepen, was het zover. Ik vind het maar 
moeilijk te beschrijven zo snel ging het. 
Toch ga ik het proberen uit te leggen, 
ook al is het niet makkelijk om het te 
hebben over de nummertjes en de bal-
letjes . Op het moment dat de balletjes 
uit de machine gleden en Johanneke ze 
sierlijk ten toon stelde, waren de blik-
ken vastgeklampt aan de kaart. Er was 
alleen aandacht voor de kaart, niemand 
maakte het uit of het getal 69 langs 
kwam. Men verloor hun doel niet uit het 
oog, namelijk al die vet leuke prijzen. De 
pareltjes waren toch wel oude Pi-
ranha kleding merch en de 
sjaals. Er waren slechts 
een paar gelukkige 
Henkies, waar 
Lady Luck toen 
uit de lucht 
kwam vallen, 
zij werd hun 
baby en zij 
werden haar 
baby terug, 
want deze 
Henkies zijn 
nu te herk-

ennen aan kleding, die uit de oertijd 
stamt. Hoe kan je dit herkennen denk je? 
Het is erg simpel, er staat onderwater-
hockey op. Toen deze sport nog bij Pira-
nha was, was Wout nog een onschuldige 
jonge student. De vraag die we daarom 
kregen was ook: “Hoe komen jullie aan 
al deze prachtige spullen (en die ‘enorm’ 
mooie mutsjes).” Jammer genoeg is dit 
commissiegeheim, anders kunnen we 
over vijf jaar niet nog zo’n Bingo organis-
eren. Hopelijk hebben we over 5 jaar ook 
zulke creatieve geesten in ons midden, 
die niet alleen dachten aan normale 
bingo, maar ook aan Bingo-Bingo. Niet 
alleen deden mensen nog fanatieker 
mee met dit spelletje, de prijzen waren 
zelfs nog beter dan bij de andere Bingo. 
Ketchup, Smarties, Zeep en boven dit al-
les zelfgemaakte kunstwerkjes. Toen er 
aan het eind van de avond geen prijzen 
meer over waren, waren de Piranha’s 
er niet meer als de visjes bij. Conclusie 

van de avond een van de drukst 
bezochte activiteiten van dit 

jaar kwam niet door de 
organiseer skills van Dù 

EVC, maar door het 
aanbod aan gratis 

merch!

Vincent OosterhofTies van ‘t Erve
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is er een spelletjesavond op het 
web geweest. Ten slotte is er nog 
een epische radio uitzending van 
Beer en Wout geweest. Tijdens 
de uitzending werden er volop 
verzoekjes aangevraagd. Verder 
was er een heuse bierproeverij ti-
jdens de uitzending waarin Beer 
en Wout de biertjes goed inleide 
en werden de biertjes samen met 
de luisteraars beoordeeld. In deze 
toch wat uitzonderlijke tijden zijn 
online activiteiten toch oplossing 
om nog even het gevoel van het 
met elkaar zijn weer terug te bren-
gen.

In het najaar was het weer zo ver, toen 
de dagen weer donkerder begonnen 
te worden, en iedereen weer terug in 
zijn huis moest vluchten voor de kou, 
sloeg hij weer toe. We hebben het natu-
urlijk over het Virus (ta taaa taaaaaaaa). 
Ook deze keer kwam de overheid weer 
met wat limiterende maatregelen. Het 
maakte de activiteiten organiseren toch 
wel stukken lastiger, echter betekende 
dit natuurlijk geen volledige stop van 
de pret. De piranha discord is weer ge-
opend als online activiteiten medium. 
Zoals tijdens die o zo leuke eerste golf 
kruipt ook nu iedereen achter zijn sch-
ermpje met camera, om daar gezellig 
te borrelen en te babbelen, onder het 
genot van een heerlijk potje scribble.io 
of andere spellen die beschikbaar zijn op 
het wereldwijde web. Toch blijft het on-
line borrelen verre van ideaal. Vaak merk 
je dat de technologie soms even niet 
mee wil werken. Waarom zijn die cam-

era’s toch altijd zo bagger, op de helft 
van die mooie schermpjes zie je alleen 
maar wat blokjes, we leven toch al in de 
21e eeuw een beetje normale kwaliteit 
is toch helemaal niet te veel gevraagd. 
Het blijft toch ook wel een raar gezicht, 
lekker borrelend achter je pc, normaal 
gesproken zou je iemand een alcohol-
ist noemen wanneer iemand tot diep in 
de nacht wat biertjes zit weg te werken. 
Gelukkig zijn deze tijden vlug benoemd 
tot uitzondering en worden online activ-
iteiten breed geaccepteerd. Online activ-
iteiten brengen ook heel wat voordelen 
met zich mee. Je bent in principe al ge-
woon thuis, dus laff borrelen omdat je 
nog moet rijden, of niet meedoen omdat 
je nog helemaal naar de campus moet 
zijn toch echt redenen die je met online 
activiteiten niet kan gebruiken. Afgelo-
pen weken zijn er al redelijk wat online 
activiteiten geweest, zo hebben de gup-
pies een online introductie gehad, en 

Wout Vissers
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Oke, dus ik heb intens last van “writers 
block” op het moment. Komt het omdat 
ik de afgelopen weken -shameless plug- 
5000 worden eruit heb moeten persen 
om mijn Bachelor opdracht af te krijgen? 
Misschien. Nou, vrij waarschijnlijk ei-
genlijk. Dus mijn brein wilt het liefst de 
simpelst mogelijke dingen doen. En mijn 
brein sluit zich momenteel best goed af 
met online spelletjes doen. Mijn intro-
verte kant voelt geen druk van -help- 
sociaal contact, terwijl de kant van mij 
die absoluut klaar is met deze lockdown 
toch wel zijn fix krijgt. Natuurlijk zou ik 
het allerliefst weer in het water liggen, 

maar nu dat niet kan is het toch fijn om 
mensen te kunnen spreken. Ik was nooit 
intens gek van bord en kaartspelletjes, 
maar begin ze nu meer en meer te 
waarderen. Misschien komt het door het 
gemis van wedstrijden, dat ik nu alsnog 
iets heb om competitief in te zijn (jaja 
die mindset is niet goed, ik werk er aan 
-misschien). Na zo’n tijd opgesloten te 
zitten is het drinken met huisgenoten 
ook wel een keer goed, ben je ook wel 
eens klaar met alleen gamen. Misschien 
kunnen we de trainingsmomenten wel 
vervangen met spelletjes spelen op de 
Discord? 

Elk nadeel kent een voordeel. Dit spreek-
woord staat wel centraal voor deze dag. 
Afgezien van de nieuwe visjes is het 
begrip V-weekend een rots binnen de 
vereniging. Het is een weekend vol met 
gezelligheid, weinig tot niet zwemmen 
en het belangrijkste bier (of watertjes 
voor de liefhebber)! Tot ieders spijt heb-
ben we dit weekend moeten aflassen 
vanwege onze grote vriend corona. 
Gelukkig hebben we een compromis 
kunnen maken met onze andere grote 
vriend Mark. In plaats van een weekend 
hebben we er een dag van gemaakt en 
stond zwemmen wel centraal. Op de 
vroege ochtend begon de commissie 
met broodjes smeren onder het motto 
lekkere kadetjes. Toen de beren klaar 
waren met broodjes smeren, was het een 
wonder dat een aantal brakke Piranha’s 
op tijd waren om mee te doen met een 
Rescue workshop. Na de frisse duik mo-
cht één groep al genieten van de lunch, 
terwijl de andere groep druk bezig was 
met het omkleden naar onderwater-
hockeykleding. Toen kwam de magische 
goocheltruc en wisselden de groepen 
af. Dat is niet de enige goocheltruc vol-
gens sommigen. Er is ergens ook met de 
broodjes gesjoemeld, maar dat is een 
ander verhaal. Na wat rust en wat pilsjes 

was het tijd voor de laatste activiteit van 
de dag  namelijk zo elegant mogelijk je 
benen boven water proberen te houden. 
Ik moet je eerlijk zeggen, ik bakte er 
geen snars van :(. Gelukkig konden ver-
scheidene mensen onder instructie 
van Tamara er wel wat van. Na 4 mooie 
performances waren het de Johnys die 
de jury hadden gecharmeerd met hun 
dabs. Omdat het een drukke en warme 
dag was, namen ieder een lekker ijsje 
en besteden ze hun tijd aan frisbeeën 
met een onderwaterfrisbee, een balletje 
gooien of lekker genieten van de muziek 
van het DJ Duo RoTi’s, die talloze  hitjes 
aan het draaien waren, totdat Beer er 
genoeg van had. Nadat iedereen lekker 
had gesmikkeld van burgers, pizza’s en 
kapsalons, naja bijna iedereen had dat, 
maar een eigenwijs persoon dacht dat 
pasta van elat lekker zou zijn, was het 
tijd voor meer pilsjes of frisjes. Na een 
kort voorstelrondje van het toenmalig 
KB en een bierestafette was het tijd om 
de boel af te breken en door te ‘feesten’ 
in de sportkantine, want een V dag of 
weekend is nooit compleet zonder een 
beetje escalatie. Om terug te komen op 
het begin. Zonder corona hadden we 
naar mijn mening nooit zo’n leuke dag 
georganiseerd!

Ties van ‘t Erve Sander de Ridder
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Als mijn kat over het 
toetsenbord loopt 
schrijft hij een beter 
stukje denk ik

V-dag



Piranha’s verjaardag borrel – 16 september
Op 16 september was het eindelijk zover: de 55e verjaardag van Z.P.V. Piranha!! Dit 
werd natuurlijk geheel in verjaardagsstijl gevierd, met heerlijke snoepzakjes met 
hier en daar een klein ICEje en voor ieder lid een paar gloednieuwe oranje lustrum-
dobbelstenen. Deze stenen werden meteen getest tijdens een mex-toernooi. Tus-
sendoor werd er nog een zekere cabaretier gespot, waarna er nog flink geborreld is 
in de update.

EscalaXI training – 18 september
Op 18 september is er heerlijk geëscaleerd in het buitenbad. Onder luide hitjes van 
de Gebroeders Scooter zijn de Piranhas ter water getreden voor een kleine biere-
stafette en een potje rugby. Na afloop zijn er hier en daar nog wat kleine drankjes 
genuttigd door de leden, en een klein dans-fuifje op de kant mocht niet uitblijven 
natuurlijk.

Lustrum Pubquiz – 25 september
Op 25 september hebben wij als lustrumcommissie de kennis van onze leden getest 
met een Piranha pubquiz. De een heeft meer geleerd dan de ander, maar voor ieder-
een was er nieuwe informatie; zelfs voor ons. De plaatjesronde had een instinker waar 
de meesten intrapten evenals de muziekronde waar het laatste nummer toch niet te 
maken had met water. De spannende strijd barste echt los bij de slippertjesronde, 
waar zelfs de auteurs of inzenders niet meer wisten welk slippertje van wie was. Veel 
speciaalbiertjes en gelach verder bleken er twee teams aan elkaar gewaagd te zijn, 
waardoor ze de vraag der vragen nog moesten beantwoorden; hoeveel leden heeft 
Piranha op dit moment? Na lang zweten zat Wout er toch verder vanaf dan Jesse, en 
mocht ‘Koel’ zich de echte winnaar noemen. Beide teams mochten wel de prijs van 
een speciaalbiertje op kosten van de lucie in ontvangst  nemen.
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Hoi medevisjes!

Ik ben Nynke en ik ben sinds begin dit 
studiejaar lid van Piranha. Ik ben in sep-
tember begonnen aan de studie technis-
che wiskunde aan de UT. Ik kom uit de 
buurt van Eindhoven, en om de vraag 
voor te zijn is hier alvast het antwoord: 
de TU/e was natuurlijk lang niet zo leuk 
als de universiteit Twente, want daar was 
geen Piranha! Nu het serieuze antwoord, 
ik vond de sfeer hier een stuk leuker en 
het wonen op de campus trok me ook 
erg aan. Ik woon nu in een leuk studen-
tenhuis vlakbij het bos.  Ik heb altijd al 
aan wedstrijdzwemmen gedaan en dat 
wilde ik hier graag voortzetten. Verder 
speel ik trombone in SHOT, en ben ik 
wannabe pianospeler. Daar moet nog 
wat werk in worden gestoken… 

Ik zie jullie bij de trainingen!
Liefs, Nynke

Tsja, mijn passie voor water.. Eens even 
denken..  Een krappe zeven maanden 
na mijn geboorte op het kokosnoten 
eiland Aruba is die al ontstaan. Moeders 
ligt lekker te tukken op het strand ter-
wijl ik  als klein visje onder grote paniek 
van de locals al door de branding heen 
kruip. Toen ik een paar jaar terug een 
strandwacht op Ameland sprak wist ik 
het direct. Dat wil ik ook! Het was dan 
ook een absolute no-brainer om mij 
bij de Rescue tak van Piranha aan te 
sluiten. Elke week train ik samen met 
een fanatieke groep Piranha’s om in de 
toekomst bewakingen mee te draaien 
op diverse evenementen. Onderling is 
er een hoop lol en het fanatisme van 
tijdens de training wordt in de kantine 
dan ook altijd nog even doorgezet;) Ik 
hoop een mooie tijd tegemoet te gaan 
en in de toekomst een feestje te kunnen 
vieren met alle andere Piranha’s!

Groetjes!! Stan Mulder 

Wou
ter

Lieve lezers,

Mijn naam is Wouter en ik ben dit jaar 
samen met twee van mijn vrienden 
(Robin en Marit, zie foto) begonnen aan 
de OW duikcursus. 
Ik zit inmiddels in het 4e jaar van Tech-
nische Geneeskunde en dit is het eerste 
jaar dat ik lid ben van Piranha. Nu hoor 
ik jullie denken: “Waarom nu pas?”. Nou, 
het is namelijk zo dat ik afgelopen jaar 
mee heb gedaan aan de introtraining 
van zwemmen. 
Dit had ik echter conditioneel gezien 
zwaar onderschat waardoor ik pas 
recent weer volledig hersteld ben.  
Hierdoor had ik ook mijn twijfels bij het 
opgeven voor de introduik, maar ben ik 
uiteindelijk gelukkig toch onder de druk 
van mijn vrienden (en gelauwerd lid Vin-
cent Oosterhof ) bezweken. De introduik 
is mij namelijk erg goed bevallen, en zo-
doende heb ik mij opgegeven voor de 
OW cursus. 
Ik heb er erg veel zin in, en wie weet 
waag ik mij ook nog een keer aan een 
zwemtraining…

Sarah

Hoi hoi,
Ik ben Sarah en ik kom dit jaar gezellig 
bij Piranha’s guppies trainen. Ik ben een 
eerstejaars BMT student en heb Piranha 
leren kennen tijdens de kick-in. 
Samen met mijn doegroep heb-
ben we daar een introductie training 
gedaan waarna ik me ter plekke heb in- 
geschreven. 
Ik speel op dit moment al 2 jaar water-
polo en ben af en toe nog een beetje 
een kluns in het water. Dit is natuurlijk 
niet erg, mijn gezelligheid maakt hier 
wel voor op. 
Naast waterpolo ben ik lid van de me-
diacie, lees ik graag af en toe een boek 
en kijk ik graag netflix. Het is maar goed 
dat ik deze hobby’s heb, dan heb ik ten-
minste wat te doen in de trein onderweg 
naar thuis thuis. 
Al met al hoop ik een hele gezellige tijd 
te beleven met Piranha en de guppies. Ik 
hoop iedereen snel te kunnen leren ken-
nen
Groetjes, Sarah

1
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Van wie is deze 
kont?
Bij Piranha lopen er een hoop heerlijke 
billetjes voorbij. Herken jij van wie deze 
kont is? Mail je antwoord en een leuk 
berichtje naar mediacie@zpv-piranha.nl 
en maak kans op prachtige prijzen!

Hallo Skiere Piranha’s,

Et wör vuur miej wier moal tied um  
iejleu met te nemn in de mooin Tweant-
se spraoke.
Dit moal gin laank stuk onriem mer nen 
paar klean vertealsel.

Zoas wiej hier in Tweante ok oonzn 
gekuier nooit zo laank is.
Dat geet as voalgt: de leu loopt me-
kaar teagn t lief, Genn zegd, hoo ist? De 
aander zegd, good met ie? Joa ok good. 
Einde gekuier.
Zoodöanig is et Tweants et rapste 
sproake van t Hollaandske. 

Zo sprekn wie in Tweante ok de N nich 
zo vaak oet as in de rest van Hollaand. As 
vuurbeeld Gebroekn wie in Tweante de 
N mangs nich.
Zo zegn wie nich tweezitsbank mer 
tweezitsbak, of ad vuurbeeld den oet-
drukking stak voor dak.
Hier in Tweante zegn wiej ook nich 
glansbak of dankgoot mer glasbak en 
dakgoot mer dat is ginne dialekt mer 
een klean accentje.
Altemets is et neudig um hiervuur noar 
den logopedist te goan. Dus ikke noar 
den logopedist, zeg dat iejleu miej be- 
roerd könn begriepn, zegd zee, Ach nee, 
welnee, het is juist heerlijk weer.

Now is et de afgeloopn tied et berstns 
koald west. Doar is nen mooin gezegde 
bie: Et kan Vreezn, et kan deuin, mer as 

ie van de fiets daalpleerd dan zien zee te 
laat met streuin.

As iejleu now deankt, wat is dit stukje 
kort, dat klopt. De moandn december en 
januarie zien berstns drok. Goddaank is 
et al antoo karnaval, dan geet wier lös. 
Et bestn Karnaval viert iejleu naturlik 
in et Boeskoolstädken tiedns de dree 
dolle daagn. Alzoo hop ikke dat iejleu 
almoal hier in Boeskoolstad nen biertje 
komn dreenkn. En aans weans ik iejleu 
een machtig mooin tied in et zuudn van 
oons laand.

Good goan,

Senior.

Senior vertelt
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Karlijn, Karlijn 
en de column

Karlijn en Karlijn

Hallo schatjes!
Deze zomer is de Mediacie uitgebreid 
met nog een Karlijn en dat bracht ons 
(Karlijn & Karlijn) op het leuke idee om er 
een Karlijn & Karlijn column van te ma- 
ken! Want van een Karlijn kun je na- 
tuurlijk nooit genoeg krijgen 

In een ver verleden hadden twee ge- 
zellige dames binnen Piranha een da-
mescolumn in het Slipje en wij vonden 
het leuk om hier nieuw leven in te blazen 
& er onze eigen twist aan te geven! Nu 
zijn er zoveel geweldige onderwerpen 
om een column mee te beginnen, zeker 
aangezien we de gezellige december-
maand ingaan, maar aangezien horror-
jaar 2020 bijna voorbij is, nemen we dit 
moment om nog één keer lekker van 
ons af te klagen en we hopen dat jullie 
gezellig met ons meedoen! En waar kun 
je nu beter over klagen dan de struggles 
tijdens het zwemmen, nu zijn het vooral 
dames die vaak klagen dat het te koud 
is, maar geloof ons, ook mannen hebben 
struggles tijdens het zwemmen. 
Voordat we het over sommige dames is-
sues hebben, beginnen we met eentje 
waarin iedereen zich kan herkennen: het 
zwembad in duiken voordat je training 
begint. We kunnen ons niet voorstellen 
dat er ook maar iemand is die dit wel fijn 
vindt, zo ja dan horen we het graag!

 
Karlijn: Eigenlijk is dat ook gewoon het 
zwaarste van de hele training
Karlijn: Echt he, terwijl als je er eenmaal 
in bent gewoon prima is
Karlijn: Behalve dan het buitenbad, dan 
blijft het koud als je niet direct gaat 
zwemmen

Nu is niet alleen het begin van de trai- 
ning een horror moment voor de meeste 
van ons, ook na de training komt de 
kou ons vaak tegemoet. Het begint al 
met het lopen naar de douches, zeker 
als mensen de deur naar het zwembad 
open laten staan komt de koude lucht 
je recht tegemoet waaien. Nu denk je: 
‘ah, maar gelukkig kan ik lekker warm 
douchen’. Alleen als je douche dan ook 
niet optimaal werkt, sta je toch wel even 
te bibberen. Ook als de douche je ein-
delijk lekker opgewarmd heeft, is daarna 
de de kleedkamer gewoon super koud 
waardoor de douche gewoon amper ef-
fect heeft. 

Karlijn: Ik hoopte altijd dat ze gewoon 
vloerverwarming gingen aanleggen in 
de kleedkamers
Karlijn: Oeh, dat was wel super nice 
geweest! Lekkere warme voetjes!

Op dat moment wil je dus eigenlijk het 
liefst zo snel mogelijk omkleden, maar 

door het water is je huid zo opgezwollen 
dat het onmogelijk is om je skinny jeans 
aan te trekken. Dus blijf je nog langer in 
de kou zitten. Maar gelukkig krijg je het 
dan vanzelf weer warm door al het strug-
glen.

Karlijn: Ik vraag me af of mannen hier 
ook last van hebben...
Karlijn: Misschien wel… Of misschien 
niet, maar er zijn genoeg andere dingen 
waar mannen wel last van hebben!

Zeker nu, in corona tijd, waar je met je 
badkleding aan richting het zwembad 
moet fietsen, kan het (strakke) slipje re-
delijk schuren of ‘schiiry’ zoals een goede 
bron het zelf benoemde. Zelf hebben wij 
er met onze badpak niet zoveel last van, 
maar we kunnen ons de struggle goed 
inbeelden.

Karlijn: Oei, dat klinkt niet zo heel erg 
plezant. 
Karlijn: Daar zou ik mijn strakke pakkie 
niet voor willen ruilen!
Karlijn: Hmm, nou… 

Jazeker, aan de strakke badpakken zit 
ook een nadeel. Zo wordt het doen van 
een simpele boodschap wel opeens 
heel erg moeilijk. Niet alleen wanneer 
je tijdens de training opeens hoognodig 
moet. Maar ook wanneer je je voor de 
training net heb aangekleed en op de  
fiets wilt stappen wordt een ‘number 
one’ wel erg lastig…

Karlijn: tja, dat is wel heel erg naar!
Karlijn: jup, als ze daar nou eens wat op 
zouden verzinnen…
Karlijn:Ik weet ‘t !?... Een buttflap!

Maar goed, genoeg gezeurd en ge- 
klaagd. De struggles zijn vervelend maar 
zullen het humeur zeker niet verpesten. 
Zwemmen is best leuk ook met de kleine 
narigheden erbij waarover je weer lekker 
kunt kletsen. Denk je nou ‘hé, jullie zijn 
deze fundamentele struggles vergeten 
te benoemen’, stuur dan een berichtje! 
Ook wij, Karlijn & Karlijn, zullen altijd 
blije visjes in het water zijn! 
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Het was niet tweede kerstdag negen- 
tientweeënzestig en Flappie’s hok was op 
dat moment allang leeg. Het was echter 
één oktober tweeduizendtweeëntwintig 
en de spiegelzaal was op dat moment 
nog gevuld, niet zoals bij Flappie met 
kruiden, maar met het kersverse en stok-
oude bestuur. Ik weet het nog zo goed 
mijn hand ging omhoog, niet om te 
proosten op de bestuurswissel, maar om 
online een vraag te stellen. Ik had een 
vraag, die mij al de hele algemene ver-
gadering dwars zat. Het ging deze keer 
niet over wat mij normaliter dwarszit, 
zoals de opwarming van de aarde, me- 
talen rietjes, die je niet kunt buigen of dat 
iedereen op de hoogte is dat een rond-
vraag niet per se een vraag hoeft te zijn. 
Nee, mijn lieve lezers, het ging over een 
geschiedeniskwestie. Mocht men het 
nog niet weten, lullen over hoe de ge-
schiedenis zich heeft afgespeeld of hoe 
ik geschiedenis ga schrijven door nog 
meer pilsjes te tanken, is een hobby van 
mij. Ik zal er geen doekjes meer om win-
den, maar het er gewoon uitspuiten. Het 
ging mij erom wat er eerder op moeder 
aard is verschenen. De Gallus Gallus do-
mesticus (GGD) of het ovum. In de volks-
mond noemen wij deze twee de kip en 
het ei. De GGD is een dinosauriër in onze 
huidige samenleving. Mij is verteld dat 
de GGD zo’n tienduizend jaar geleden 
ergens zijn vleugels heeft gespreid er-
gens in het verre Oosten om uiteindelijk 
te arriveren in Nederland rond de jaren 
achthonderd v.Chr.. Maar de grote vraag 
is: hoe is deze kip ontstaan? Zoals elk in-

dividu weet bij de kip, heb je geen last 
van een kindje uit de snee. De kip legt 
een ei. Uit dat eitje komt, zoals Pino het 
mooi zegt, een uulskuuk’n. Maar wat mij 
teistert is: hoe kan er een GGD ontstaan 
zonder dat er eerst een ei was? Ik heb 
wel een theorie, namelijk dat de GGD 
afstamt van een incapabele dinosauriër, 
die gewoon net niks kon, dus daarom 
maar besloot om het meest veelzijdigste 
stukje vlees te worden. Door dit fantas-
tische besluit kunnen wij nu genieten 
van een lekkere kipcorn. Wat mij tot een 
volgende kwestie brengt namelijk waar-
om is het kipcorn en niet cornkip. Jam-
mer genoeg is de tijd voorbijgevlogen 
en schuiven wij deze kwestie door naar 
een andere keer. 

Zo dat lucht op. Ik ben eindelijk mijn ei 
kwijt aan jullie. Mochten jullie een an-
dere mening delen of feedback willen 
geven op mijn theorie, mail dan gerust 
mediacie@zpv-piranha.nl. 

Kusjes van de Boyz,
Ties

Douwe is een Nederlandse soldaat, 
en komt al rennend op een kruispunt 
en ziet daar een non staan. Hij vraagt: 
“Zuster, mag ik mij even verbergen 
onder uw rok, ik leg het later wel uit.” De 
non gaat enthousiast op het voorstel in. 
Even later komen twee MP’s aangehold 
en vragen aan de non : “Is hier een sol-
daat voorbij gelopen?” Zij zegt ja en stu-
urt de MP’s de andere richting uit. Nadat 
de MP’s verdwenen zijn kruipt Douwe 
onder de rok uit en zegt: “Bedankt zuster, 
ik wil namelijk niet naar Afghanistan 
toe.” De non knikt begripvol. Om verder 
de non nog een compliment te maken 
zegt hij: “Ik wil niet grof zijn zuster, maar 
jij hebt het mooiste paar benen dat ik 
ooit gezien heb.” Wout antwoordt: “Had 
je ook wat hoger gekeken, dan had jij de 
mooiste ballen van de wereld gezien” “Ik 
wil namelijk ook niet naar Afghanistan.”
 
Een kangoeroe wandelt de Sportkantine 
binnen, gaat aan de bar zitten en bestelt 
een biertje. “Dat is dan vijfentwintig 
euro,” zegt de barman. De kangoeroe 
vindt dat wel een beetje duur, maar legt 
toch vijfentwintig euro op de toog, kri-
jgt een vers getapt biertje voorgezet en 
begint er op zijn gemak van te drinken. 
Na een tijdje krijgt hij in de gaten dat 
het hele café naar hem aan het staren is. 
“Tjonge,” zegt hij tegen de barman, “de 
hele zaak is hier naar mij aan het kijken. 

Wel een beetje onbeleefd, vindt u ook 
niet?” “Je moet dat begrijpen,” zegt de 
barman, “wij krijgen hier niet vaak kan-
goeroes over de vloer.” “Nee, dat snap ik,” 
zegt de kangoeroe, “als je vijfentwintig 
euro voor een biertje vraagt…”
 
De winter is goed onderweg en Den-
ise dacht, ik ga lekker eens ijsvissen. Ze 
heeft onderzoek gedaan, alle spullen ge-
kocht en gaat naar het ijs.
Ze begint een gat te hakken in het ijs en 
opeens hoort ze een stem: “Hier zit geen 
vis”.
 
Geschrokken verplaatst ze haar stoeltje 
naar een ander plekje op het ijs.
Net voordat ze weer een gat wil hakken 
hoort zij opnieuw een stem: “Hier zit 
geen vis!”.
 
Denise, flink geschrokken en ongerust 
ondertussen, verplaatst nog een keer 
naar een ander plekje.
Daar probeert zij het nog één keer en 
weer: “Hier zit geen vis!!”.
 
Ze stopt, kijkt naar boven en vraagt:
“Bent u dat, god?”
De stem antwoord:
“Nee, ik ben de omroeper van de kunsti-
jsbaan!”.

Moppen van 
Mathijs & Matthijs
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Onzin met Ties



Er gaat niks boven het maken van een 
heerlijk puzzeltje naast het haardvuur, 
of verwarming.  Dit kan alleen gedaan 
worden, of gezellig in teamverband, 
voor ieder wat wils. Deze editie van de 
puzzelpagina bevat twee puzzeltjes een 
binaire puzzel en een zweedse puzzel.
Voor wie de regels van een binaire puz-
zel nog niet weten we zetten de regels 
nog even op een rijtje.
Alle vakjes moeten ingevuld worden 
met een 1 of 0.
Er mogen niet meer dan twee dez-
elfde cijfers naast of onder elkaar gezet 
worden
Elke rij en kolom moeten evenveel nul-
len en enen bevatten.
Elke rij is uniek en elke kolom is uniek, 
dit betekent wel dat een rij en een kolom 
hetzelfde ingevuld mag worden
Hopelijk kun je als onervaren binaire 
puzzel maker ook deze puzzel kraken. 
Om in de wintersfeer te blijven is er ook 
een leuk prijsje te verdienen. De oranje 
vakjes van de zweedse puzzel vormen 
een woord, want ja zweden en de kerst-
man zijn natuurlijk extreem met elkaar 
gelinkt. stuur dit woord naar mediacie@
zpv-piranha.nl.

Veel puzzelplezier!!
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Activiteiten 
planning

 

Laatst bewerkt: 19-12-2020 11:36 
Contact: activiteitencommissaris@zpv-piranha.nl 

Jaaroverzicht ZPV Piranha ‘20 / ‘21 
 

 
 Feestdag/vakantie 

  
 Activiteit 

 

 
 Tentamenperiode 

 

 
 
 
13 – NSWK Nijmegen 
20 – Poloactiviteit – 
peperkoekhuisjes bouwen 
 
 
 
 

 
 
 
3 – Poetsborrel 
17 - AV  

      

         
      

         
      

         
SSeepptteemmbbeerr  ‘‘2200    

MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
  

 
 
16 – Opening lustrum borrel 
18 – Lustrum escalatie training 
19 – V-dag 
25 – Lustrum pubquiz 
30 – Wissel AV 

OOkkttoobbeerr  ‘‘2200  
MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
  

 
 
8 – Zwemmersactiviteit 
19 – Poloactiviteit 

NNoovveemmbbeerr  ‘‘2200  
MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
  

 
 
6 – Poloactiviteit – Radio 
16 – RedCie Activiteit 
18 – NLA  
25 – Zwemmersactiviteit 

DDeecceemmbbeerr  ‘‘2200  
MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

JJaannuuaarrii  ‘‘2211   
 
 
13 – Nieuwjaars cocktail 

MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

     1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Februari ‘21  
 
3 – Discozwemmen  
7 – NSWK Leiden 
10 – Lingo Valentijnsdag special  
12, 13, 14 - Verenigingsweekend 

MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

MMaaaarrtt  ‘‘2211  
MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

AApprriill  ‘‘2211    

MMaa    DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo    
    1 2 3 4 23, 24 - Batavierenrace 
5 6 7 8 9 10 11 28 - Piraoke 
12 13 14 15 16 17 18 30, 1, 2 - NSZK Rotterdam 
19 20 21 22 23 24 25  

26 27 28 29 30    

        
  

 

Laatst bewerkt: 16-11-2020 18:01 
Contact: activiteitencommissaris@zpv-piranha.nl 

Jaaroverzicht ZPV Piranha ‘20 / ‘21 
 

 
 Feestdag/vakantie 

  
 Activiteit 

 

 
 Tentamenperiode 

 

 

 

JJuunnii    ‘‘2211   
 
11, 12, 13 - NSZK Enschede 
30 – Boulderen 

  

MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

MMeeii    ‘‘2211   
 
 
30, 1, 2 - NSZK Rotterdam 
19 – Superhelden borrel 
29 – NSWK Utrecht 

MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27  28 29 30 

31       

JJuullii    ‘‘2211    
  
  
7 – Krazy Kangaroo 

MMaa  DDii  WWoo  DDoo  VVrr  ZZaa  ZZoo  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Dit is de uitgave van het Slipje van de-
cember 2020 van de Universiteit Twente. 
Het Slipje is het verenigingsblad van 
zwem- en polovereniging Piranha te En-
schede.
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