HET MAGAZINE VOOR BUILT ENVIRONMENT

#4 WINTEREDITIE

C o m m issies
V oo rst elle n

Quarantaine tips

MAGAZINE

Studenten lifehacks
Een kĳkje in het leven
van onze voorzitter

Op welk

Bestuurslid

Lijk jij het

meest
?

Maart-2021

COLOFON

INLEIDING

BE Ton magazine is een uitgave van
s.v. Trifonius en verschijnt 3 keer
per jaar.

Beste lezer,

Redactieadres
BE Ton magazine
tel + 31 026 369 10 15
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem
moment@svtrifonius.nl
www.svtrifonius.nl
: s.v.trifonius
: s.v.trifonius
Redacteuren
Lobke Bongaerts
Lieke Visser
Krisje de Bock
Robin Janssen
Marit Oude Maatman
Druk
Repro
tel: + 31 026 369 10 15
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem
Repro coördinator
Graﬁschproductie@han.nl
www.han.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Alle redacteuren en enkele docenten.
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REDACTIE
Lobke
Ik ben Lobke Bongaerts, 21 jaar en ik ben
derdejaars bouwkunde studente. Via mijn functie
van secretaris binnen Trifonius, ben ik bij de
redactie terecht gekomen. Samen met vier
andere super leuke redactieleden hoop ik een
paar leuke tijdschriften voor jullie uit te brengen.

Lieke
Ik ben Lieke Visser, 21 jaar en op dit moment
bezig in mijn derde jaar van bouwkunde. Dit jaar
ben ik voorzitter van moment en vanuit daar
werk ik mee aan het tijdschrift. Ik heb de
afgelopen maanden met plezier aan het
tijdschrift gewerkt en hoop daarom dat we een
mooie editie voor jullie hebben neergezet!

Marit
Hey, ik ben Marit Oude Maatman, 19 jaar en zit in
het tweede jaar van Bouwkunde. Ik zit bij de
commissie moment. Samen met de andere
redactieleden gaan we dit jaar een aantal mooie
tijdschriften uitbrengen!
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REDACTIE
Krisje
Hoi, ik ben Krisje en ik ben 20 jaar oud en zit
momenteel in mijn derde jaar van de studie
bouwkunde. Ik ben dit jaar voor de tweede
keer lid van de commissie Moment en dit doe
ik met erg veel plezier! Dit is de eerste keer
dat ik deel uit maak van de redactie en ik vind
het ontzettend gezellig (een beetje te gezellig)!
Ik hoop dat jullie het tijdschrift net zo leuk
vinden als wij!

Robin
Ik ben Robin Janssen, 17 jaar en ik zit in het
eerste jaar van bouwkunde. Samen met een
aantal leden van Moment zit in dit jaar in de
redactie. We hebben de afgelopen tijd met veel
gezelligheid en plezier als redactie aan het
tijdschrift gewerkt en ik hoop dat jullie het een
leuke (winter) editie vinden!
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ONLINE INTROWEEK
Anders dan andere jaren was de introductieweek dit jaar
geheel online. De commissie Wobble van het jaar 20192020 heeft in een korte periode alles zo goed mogelijk
proberen te regelen om de eerstejaars welkom te heten
op onze school. Drie dagen in deze week waren gevuld
met een gevarieerd programma die werd gepresenteerd
door leden, oud-leden en docenten.

Door middel van een
rondleiding, torens bouwen,
een pubquiz en een gevuld
programma
op
de
vrijdagmiddag, hebben alle
nieuwe studenten kennis
kunnen maken met de school,
de opleidingen en de
studievereniging.

Dankzij een week vol met leuke
activiteiten en het blonde
koppie van Abel, is de
vereniging weer 50 nieuwe
leden rijker. Al met al was het
een geslaagde introductie
maar we kijken er naar uit dat
alles aankomende intro weer
fysiek mag en dat Abel naar de
kapper gaat.
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MEET & GREET
Normaliter gaat de meet & greet gepaard met een gezellige bbq aan het begin van het schooljaar.
Tijdens de BBQ kunnen vooral de nieuwe leden, de verschillende commissies van de vereniging leren
kennen.
Dit jaar is de meet & greet online geweest. Tijdens een algemene opening van onze voorzitter Hossein,
zijn de leden welkom geheten. Hierna hebben alle voorzitters van de commissies zich voorgesteld en
hebben de kans gekregen om iets over hun commissie en over hun plannen voor het schooljaar te
vertellen. Vervolgens zijn er verschillende rooms gemaakt waarin de leden vragen konden stellen aan
de voorzitters van de commissies waar zijn interesse in hadden.
Na deze avond hoopten we dat de leden een goed beeld van de commissies en hun voorzitters hebben
gekregen en wachtten we op heel veel aanmeldingen om de commissies zo goed mogelijk te kunnen
vullen.

TERUGBLIK ALV
Wist je dat...
•

Sleutelhanger
vliegtuigjes goed
kunnen zwemmen?

•

De ALV ook online te
volgen was?

•

De financiën van het
afgelopen jaar worden
besproken tijdens de
ALV?

•

Alle leden welkom zijn bij
de ALV?
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LIFEHACKS
1) Home made speaker

3) Oplossing voor te veel kleding
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2) Wijnﬂes deegroller

4) Pizza zonder oven

LIFEHACKS
5) Mixboor

7) Stoffer en blik 2.0

6) Snel je biertje koud

8) Regendouche?
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SINTERKLAAS
Op 3 december hebben we weer de verjaardag van sinterklaas gevierd. Dit jaar anders dan
normaal want het was niet mogelijk om coronaproof al jullie schoentjes te vullen. Wel heeft de sint
samen met twee pieten onze school bezocht en heeft hij een pubquiz gehouden. Met vragen over
zijn intocht en over zijn pieten is de avond met veel gezelligheid gevuld. Tussendoor was het aan
de teams om leuke challenges uit te voeren om zo de meeste punten te verzamelen. Uiteindelijk
kon je ook nog punten verdienen die mee telden bij de trifolympische winterspelen. Uiteindelijk is
team ‘huize KS’ de trotse winnaar geworden van deze editie.
Ook hebben we dit jaar weer een aantal
pietjes bereid gevonden om een
basisschool in Velp te bezoeken. Op
gepaste afstand hebben onze pietjes de
kinderen kunnen verassen met wat lekkers!

‘T heerlijk avondje is gekomen
E en avo n d je vo o r S in te rklaas
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QUARANTAINE TIPS
1. Zorg dat je
regelmaat in je dag
krijgt, probeer elke
dag op dezelfde tijd
op te staan.

4. Zoek een
quarantaine hobby,
iets wat je lang niet
meer hebt gedaan
of altijd al hebt
willen doen.
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2. Probeer elke dag
de deur uit te gaan,
ga lekker een stuk
wandelen voordat je
aan school of werk
begint.

5. Bedenk
activiteiten die leuk
zijn om te doen en
maak daar een lijstje
van, daar kun je dan
altijd op kijken als je
je verveelt.

3. Schrijf in de
avond een TO DO
lijstje met de
dingen die je de
volgende dag wil
doen.

6. Ga samen via
Teams of FaceTime
aan school werken
en plan dan
kofﬁepauzes in om
even te kletsen.

KERST
17 december hebben we allemaal onze mooiste outﬁt uit de kast getrokken en hebben we ons
verzameld achter de laptop. Normaal gesproken zou doorzakking een mooi kerstgala hebben
neergezet voor ons, dit kon natuurlijk helaas niet doorgaan. Gelukkig hebben ze iets anders
moois georganiseerd voor ons zodat we niet met niks de kerstvakantie in zijn gegaan, namelijk
de Kerstpubquiz. Tijdens deze quiz hebben we vragen beantwoord, challenges gedaan en in
teams gestreden voor de titel. Uiteindelijk konden we onder andere tegoedbonnen winnen van
de gall&gall.

Uiteindelijk was het team Huize Rijn die
de prijs in ontvangst mocht nemen. Een
terechte winnaar van een mooie avond!
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WIE VAN DEZE SINGELS

Hoi, ik ben Max en ik ben 20 jaar
oud! Ik ben derde jaars
bouwkunde student en op het
moment bezig met mijn minor. In
mijn vrije tijd speel ik graag
gitaar. Raak ik daarmee bij jou
een gevoelige snaar?
App mij! 06-39885295
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Hoi, ik ben Tijmen en ben 19 jaar
oud! Ik ben tweede jaars
bouwkunde student en op het
moment bezig met course 7.
Normaliter vaak te vinden in de
stad, meestal tot de vroege
uurtjes. Nu zijn helaas de feestjes
alleen maar thuis. Kom jij bij mij
de slingers ophangen?
App mij! 06-14320744

Hoi, ik ben Abel en ben 22 jaar
oud! Ik ben vierde jaars civiele
techniek student en op het
moment aan het afstuderen. Dat
is het enige serieuze wat ik op dit
moment in mijn leven doe. Ik
geniet van al het vrouwelijk
schoon, dus ben jij vrouwelijk en
schoon?
App mij! 06-14760479

Hoi, ik ben Krijn en ben 21 jaar
oud! Ik ben vierde jaars civiele
techniek student en op het
moment bezig met mijn minor. Ik
ben vaak in het water te vinden
en daarom dus ook op zoek naar
een nieuwe spetter! Ben jij ook
zo’n waterrat? App mij! 0611670992

MOET JIJ EEN APPJE STUREN?

KRISJE

NOOR

LIEKE

CHANTAL

Hoi, ik ben Krisje en ik ben 20
jaar oud! Ik ben derde jaars
bouwkunde student en op het
moment bezig met mijn minor. Ik
ben vaak te vinden op het mooie
eiland Terschelling. Hou jij nou
ook zo van de zee? Zo ja, zullen
we dan samen het diepe in
duiken? App mij! 06-23616489

Hoi, ik ben Noor en ik ben 18 jaar
oud! Ik ben tweede jaars
bouwkunde student en op het
moment bezig met course 7.
Tijdens deze lockdown was ik
veel te vinden op Netﬂix. Ik heb
helaas al bijna alles uitgekeken.
Denk jij dat ik niet op jou uitkijk?
App mij! 06-52598157

Hoi, ik ben Lieke en ik ben 21 jaar
oud! Ik ben derde jaars
bouwkunde student en op het
moment bezig met mijn minor. Ik
ben dol op alle dieren. Maar
wordt vooral verliefd van
speelse puppy’s. Haal jij het
speelse in mij naar boven? App
mij! 06-48253094

Hoi, ik ben Chantal en ik ben 19
jaar oud! Ik ben eerstejaars
civiele techniek student en op
het moment bezig met course 3.
Ik hou ontzettend van vloggen
dus ben jij niet cameraschuw en
lijkt het je leuk om onze eerste
date vast te leggen? App mij!
06-25005379
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WINTERSPORT
In de tweede week van februari zou Trifonius,
met een groep van 60 man, reizen naar Avoriaz,
Frankrijk om weer een te gekke week van de
sneeuw te genieten. Helaas heeft corona ook bij
deze activiteit, roet in het eten gegooid want
vier weken vóór vertrek heeft de groep te horen
gekregen dat het niet verantwoord was om te
gaan.
Het beloofde weer een mooie week skiën,
snowboarden, wandelen, après-skiën en feesten
te worden maar helaas mocht het niet baten. Wij
kijken er weer naar uit om er volgend jaar een
mooi feestje van te maken.
We hopen natuurlijk allemaal dat we
volgend jaar weer met een grote groep
een mooie reis mogen maken naar de
bergen. Dus wil jij nou ook heel graag
mee? Begin dan maar vast te sparen!
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NIEUW LOGO
Trifonius heeft een nieuwe geüpdatete versie van het logo. Tijdens het maken van een nieuw UGT
logo is er een aantal fouten ontdekt. Aan de hand hiervan is het perfectioneren van het logo
begonnen.
Hieronder staan twee logo’s, namelijk de oude en de nieuwe. Nu lijkt het ons een leuk idee om
jullie zelf de verschillen te laten ontdekken. Er zijn in totaal vijf verschillen te vinden dus doe je
best!
Later in het tijdschrift kun je de antwoorden vinden! Succes!

Oud logo

Nieuw logo
CHOCOLADEMELK
ERWETENSOEP
HANDSCHOENEN
IJS
IJSBAAN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SJAAL
SKIEEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
SNEEUWVLOK
VORST
WINTER
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT
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OP WELK BESTUURSLID
LIJK JIJ HET MEEST?
Als ik naar school ga neem ik .....

Wat is je favoriete keuken?

Waar kom ik vandaan?

A) Het OV

10 pt.

A) Broodjes

A) Niet Nederland

B) De auto

1 pt.

B) Kruimelvlaai 10 pt.

C) De ﬁets

5 pt.

C) Poar neem’n 5 pt.

Wat is je favoriete land?

Wat is jouw soort humor?

A) Iets buiten Europa 10 pt.

A) Flauw

B) Nederland

1 pt.

B) Simpel 5 pt.

C) Oostenrijk

5 pt.

C) Droog

1 pt.

A) Hardstyle

1 pt.

B) Nederlandstalig

10pt.

C) Bijna alles

5pt.

Wat is het allermooiste in het
leven?
A) S.v. Trifonius

10 pt.

B) S.v. Trifonius

10 pt.

C) S.v. Trifonius

10 pt.

1 pt.

B) Status onduidelijk 10 pt.
C) Nederland

5 pt.

Wat is je verborgen talent?
A) Tekenen

5 pt.

B) Dansen

10 pt.

C) Met je tong je neus
A aanraken
1 pt.

10 pt.

Wat voor een soort accent
heb je?

Wat is jouw favoriete
muzieksmaak?
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1 pt.

Hoe snel trek jij een bak?

A) Niks

1pt.

A) Slecht, ik ren naar de wc
6
5pt.

B) Zuiderlijk

10 pt.

B) Vergeleken met de
anderen ziek snel
10 pt.

C) Boers

5 pt.

C) Ik ga het niet eens
proberen
1pt.

29 - 58 pt. : Hossein

59 - 78 pt. : Justin

79 - 110 pt. : Lobke

Jouw favoriete moment
van de dag is de lunch. Je
kan dan namelijk lekker
broodjes eten. Jij bent een
echte voorzitter, geboren
voor het leiderschap. Je
moet nog veel leren maar
ik geloof dat jij de wereld
kan redden!

Jij vindt het heerlijk om je
onder te dompelen in
andere culturen. Onder
andere het Duitse nieuws is
jou niet vreemd. Je vindt het
moeilijk om je eigen
karaktereigenschappen te
omschrijven maar diep van
binnen ken je je eigen
krachten!

Jij staat met beide benen
op de grond en ziet overal
het positieve van in. Met
jouw gevoel voor humor
verblijd jij iedereen om je
heen. Jij hebt altijd je
zaakjes netjes op orde
daarom hebben mensen
altijd veel aan jou tijdens
groepswerk.

SPEURTOCHT
De speur-/wandeltocht door Arnhem was
weer de eerste activiteit die we fysiek
konden doen. De commissies Schuif en
Wobble hebben ervoor gezorgd dat wij op
een coronaproof manier iets leuks konden
doen voor de leden.
Vanaf een bepaald startpunt ontvingen de
verschillende groepen een aantal puzzels. Door
deze puzzels op te lossen, kon je erachter
komen wat jouw volgende locatie moest zijn. Als
je alle puzzels dan succesvol had opgelost en op
alle locaties was geweest, had je er als het goed
is een mooie tocht door Arnhem op zitten.
De groep die de hele route uiteindelijk het snelst
heeft afgelegd was de winnaar van de
speurtocht te noemen. Door middel van legaal
valsspelen (wat blijkbaar tegenwoordig gewoon
mag) zijn de winnaars van de speurtocht Bor,
Martijn, Abel en Krijn. Gefeliciteerd en laat de
ﬂes champagne lekker smaken! Ook feliciteren
we Lieke, Krisje, Max en Lobke met een terechte
en eerlijk verdiende tweede plek.
Wist je dat je heel makkelijk met een
verkeersbord een biertje open kan maken?
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SERIE AANRADERS
Peaky blinders
Peaky Blinders is een Britse historische dramaserie van Steven Knight. De
serie gaat over de Peaky Blinders, een criminele bende uit Birmingham, en
hun activiteiten in Birmingham kort na de Eerste Wereldoorlog.

The Queen’s Gambit
The Queen's Gambit is een ﬁctief verhaal dat het leven volgt van wees en
schaakwonder Beth Harmon tijdens haar zoektocht om 's werelds grootste
schaker te worden, terwijl ze worstelt met emotionele problemen en een
drugs- en alcoholverslaving.
Lupin
Het vertelt het verhaal van Assane Diop, gespeeld door Omar Sy (bekend
van Intouchables), van wie Arsène Lupin de grote inspiratiebron is. Lupin is
een legende in Frankrijk, vergelijkbaar met wat Sherlock Holmes is in
Engeland. Maurice Leblanc schreef van 1905 tot 1939 boeken over de
intelligente, hoogopgeleide inbreker. Hij begaat misdaden om onrecht weer
recht te zetten en is een meester in zichzelf vermommen.
Sex Education
Sex Education is een televisieserie uit 2019 van Netﬂix met in de
hoofdrollen Asa Butterﬁeld, Ncuti Gatwa, Gillian Anderson en Emma Mackey.
De serie gaat over de seksuele ontwikkeling van tieners op een middelbare
school in Groot-Brittannië
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SERIE AANRADERS
Bridgerton
Bridgerton is gebaseerd op de negendelige boekenreeks van schrijfster Julia
Quinn, die begint met The Duke and Iuit 2000. De serie speelt zich af in de
Londense high society in de zeventiende eeuw, en hoe hun levens op de kop
worden gezet door een anonieme column van de gossip-loving Lady
Whistledown.
Temptation Island: love or leave
Vier koppels proberen in het zonnige Italië te ontdekken of ze met de ware
zijn of dat er toch iemand is die beter bij hen past. De partners worden van
elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een
serieuze relatie. Tijdens meerdere dates krijgen ze de kans een diepere
connectie aan te gaan en te groeien als persoon. Gaan de deelnemers na het
experiment weer terug naar hun vaste partner?
The blacklist
Amerikaanse misdaadserie over 's werelds meest gezochte crimineel,
Raymond 'Red' Reddington, die zichzelf onverwacht aangeeft na jarenlang uit
handen van de FBI te zijn gebleven. Hij is bereid hen te helpen terroristen en
andere criminelen op te sporen, op voorwaarde dat hij samenwerkt met de
jonge FBI-agente Elizabeth Keen
Our planet
Our Planet is een achtdelige natuurdocumentaire uit 2019 die gemaakt is
door Netﬂix in samenwerking met WWF. De documentaire is grotendeels
door dezelfde makers als Planet Earth, Blue Planet en Frozen Planet en heeft
net als hen ook David Attenborough als verteller. Kijk ook meteen de ﬁlm van
David Attenborough: a life on our planet.
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COMMISSIES 20/21

Impuls

Interne Krachten

Kruip
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Moment

Resultante

Schuif

COMMISSIES 20/21

Traagheid

Wobble

Doorzakking

Uitkraging

Zwaartepunt

Overspannend
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INTERVIEW RIANNE
Hoe ervaar je de tijd van corona als docent zijnde?
Nou gewoon niet leuk. Ik ben fulltime SLB’er en vindt het super leuk om fysiek met de student in contact te zijn. Met de
afstand via een beeldscherm vind ik het niet leuk. Ik vind het zelf niet ﬁjn maar ik vind het voor de student zelf al helemaal
niet ﬁjn. Zo horen jullie niet deze fase in je leven mee te maken. Als jullie nu vragen hoe ik het nu ervaar vind ik het 25%
minder leuk nu zo online.
Hoe vindt je het contact nu tussen de studenten en docenten online?
Er zit een heel groot verschil tussen of je nu een eerstejaars student bent of al een oudere jaars student. De eerstejaars
hebben half niet door hoe leuk het docententeam eigenlijk is. Die kennen het niet om even een biertje te drinken met de
docenten. Deze kennen de tweedejaars al wat beter maar ook nog niet echt goed. De derde en vierdejaars kennen dit al
beter omdat ze dit al eerder hebben ervaren.
Ik probeer tijdens de lessen met de eerstejaars ook soms een grapje te maken of op een andere manier interactie te
krijgen, anders wordt het wel echt eenrichtingsverkeer. Ik snap wel dat het heel lastig is om in een groot college contact
te krijgen met de docenten.
Hoe kom je de coronatijd door, wat doe je in je vrije tijd?
Heel veel wandelen, we hadden al een hond en nu hebben we een nieuwe hond er bij. Dus daar besteed ik nu veel tijd aan,
dit doe ik ook met vriendinnen die ook honden hebben. Ik ga bijvoorbeeld morgen naar een vriendin in Haarlem en daar dan
lekker wandelen op het strand. Ook doe ik soms gewoon een borreltje bij een haardje of ga ik bij vrienden eten.
Verder doen we met het gezin veel spelletjes, ik zie dit ook wel echt als een bonus jaar om de oudste kinderen nog een
jaartje thuis te hebben. We hebben ook een Pathé abonnement genomen dus we kijken soms een ﬁlm samen.
Eigenlijk gaan we allemaal gewoon even terug naar de basis. Ik ben in het “echte” leven echt een duizendpoot. Ik doe heel
erg veel op een dag. Ik tennis veel, mijn kinderen hockeyen op hoog niveau dus daar zijn we druk mee en ik kan echt wel
op vrijdagavond met vrienden eten, op zaterdagmiddag met andere vrienden wat afspreken en dan op zaterdagavond weer
met andere vrienden. En nu heb ik gewoon ineens niks meer.
Wat is het eerste wat je gaat doen als de coronacrisis voorbij is?
Lekker uiteten gaan! Ik vind het thuisbezorgd van nu ook wel wat hebben maar het is toch wel heel erg lekker om ergens
te eten met een lekker ﬂesje wijn. Of lekker met mijn vriendinnen naar de kroeg! Ik kan eigenlijk niet kiezen. Het zal
waarschijnlijk uiteten worden en daarna door naar de kroeg.
Wat heb je vroeger gestudeerd?
Ik heb de hogere hotelschool gedaan, echt heel wat anders. Daarna heb ik nog een coach opleiding gedaan.
Ik was niet oorspronkelijk van plan om echt iets in de horeca te gaan doen maar ik was jong en wilde gewoon iets doen. Nu
denk ik achteraf bij bouwkunde dat ik dat ook hartstikke leuk had gevonden.
Hoe ben je dan op de HAN Bouwkunde terecht gekomen?
Ik heb hiervoor als jeugd- en gezinscoach gewerkt. Toen ben ik nadat mijn vierde kind naar school ging opnieuw gaan
studeren. Later ben ik via Jetske gevraagd voor deze baan. Ik kende haar via de basisschool van mijn jongste kind en toen
vertelde ze me dat ze hier iemand zochten en of dat iets voor mij was. Diezelfde avond werd ik nog gebeld door Frank Spuij
en die week daarna was ik al aan het werk!
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SUDOKU
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DIES LIVESTREAM
Op 12 maart 2021 werd de 24ste verjaardag van
Trifonius gevierd door middel van de Dies. De Dies is
natuurlijk ook normaal gesproken fysiek. Deze keer is
er een nieuwe planning gemaakt om te vieren dat de
vereniging weer een jaartje ouder is.
Tijdens deze avond werd als eerst bekend gemaakt
wie er de lustrumcommissie mag gaan vormen
komend jaar. De rest van de avond was gevuld met
een livestream met muziek van onder andere onze
eigen Justin Brehler.
De avond is afgesloten met de welbekende centurion!
Om 23.00 sloten we de avond online af zodat
iedereen thuis nog een laatste drankje kon doen en
daarna lekker hun bedje in kon.

ZWAARTEPUNT
In de week van 14 maart 2022 viert s.v. Trifonius zijn 25ste verjaardag door middel van
een feestweek, namelijk: het Lustrum V. Om deze week in goede banen te leiden, is er een
commissie nodig. ‘Zwaartepunt’ is de commissie die iedere vijf jaar terugkeert binnen de
vereniging. Ook dit jaar is deze commissie weer in het leven geroepen. Zij krijgen een heel
jaar de tijd om de grootste feestweek ooit te organiseren, die je zeker niet wil missen.
Dit jaar heeft de commissie zwaartepunt zich
alsvolgt gevormd:
Voorzitter: Bor de Bruin
Vicevoorzitter: Max Hermes
Penningmeester: Martijn Jacobs
Secretaris: Kirsten Hermans
Sponsorzaken: Caspar van Bree
Commissie lid: Abel van Grevenhof
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SPOTIFY
Feestlijst

Brugpiepers

Wist je dat Trifonius ook
eigen spotify lijsten heeft?
Scan de spotify codes en
beluister de lijsten.

Chill your mind!

OUD maar GOUD
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SKRIBBL
De commissies Resultante en Impuls hebben de handen ineen geslagen om
samen een leuke avond te organiseren voor alle leden. Zij hebben gekozen
om een online skribbl avond te houden via Microsoft Teams.
Ondanks dat we elkaar niet fysiek hebben kunnen zien, was het toch een
hele geslaagde avond en er is hard gestreden om de eerste plek. Tijdens
verschillende calls met verschillende rondes, waren er punten te behalen.
Aan het eind van alle rondes kwam er een welverdiende winnaar uit,
namelijk onze eigen Max Hermes!

NIEUW LOGO
Hopelijk hebben jullie alle verschillen kunnen vinden! Hieronder zijn de antwoorden
te vinden. Heb je ze niet allemaal gevonden? Blader dan zeker nog een keer terug!
Verschillen:
1) Leesbaarheid;
2) Afstand tussen de letters;
3) Het rondje van Trifonius en het logo;
4) De mouw;
5) Last but not least ‘professor Zonnebloem’.
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Willie de Vos Jr.
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, kun je gedurende je hele
studententijd met al je vragen terecht bij Willie de Vos. Ook
stuurde Willie jullie alle uitnodigingen van activiteiten en hield hij
jullie van de leukste nieuwtjes op de hoogte.
Maar aan alle leuke dingen komt uiteindelijk een eind. Na 24 jaar
heeft Willie Sr. jullie verlaten. Hij heeft afgelopen oktober het
stokje overgedragen aan zijn zoon Willie de Vos jr. Hij zal zijn taak
op dezelfde manier uitvoeren als zijn vader en zal er altijd voor al
jullie vragen zijn.

Wil jij nou ook op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en
activiteiten die Trifonius organiseert? Voeg Willie jr. dan nu toe
aan je contacten en stuur hem een appje met je naam en dat je
graag ook zijn appjes ontvangt.
Willie de Vos jr. : 0642981458

MEELOOPDAGEN
We krijgen bezoek!
(Toekomstige) studenten komen weer proefstuderen bij onze Academie! Onder begeleiding
van een eerstejaars buddy nemen zij deel aan een online les en ze krijgen een online
gesprek met een tweedejaars buddy. Dit alles wordt georganiseerd door onze
eerstejaarscommissie Impuls.
Al veel buddy’s hebben zich aangemeld, maar Impuls kan nog altijd extra buddy’s gebruiken!
Stuur daarom een appje naar de voorzitter van Impuls (Fiona Verbrugge, 06 18121155) als jij
ook graag wilt helpen. Je helpt dan om (toekomstige) studenten kennis te laten maken met
onze Academie en als het kan ook het studentenleven en Trifonius!
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INTERVIEW MET TRIFONIUS
Wat zijn je plannen dit jaar?
Gewoon een goed jaar neerzetten voor alle studenten en proberen zoveel mogelijk activiteiten fysiek te maken. Verder wilden
we kijken of we terug konden gaan naar onze roots en ons meer focussen op school-gerelateerde activiteiten, zoals bijlessen
en cursussen, en daar meer reclame voor maken. We hebben gemerkt dat afgelopen jaren meer de focus lag op feestjes, waar
natuurlijk helemaal niks mis mee is want iedereen houdt van feestjes, maar er werd niks nieuws verzonnen wat betreft
school- gerelateerde activiteiten. Iets anders waar we dit jaar nog meer op willen focussen is detacheerders, we willen hierbij
van de tussenpersoon af zodat sponsoren meteen bij detacheerders terecht komen. Dit waren voornamelijk onze plannen aan
het begin van het jaar maar we hebben gemerkt dat door corona alles wel een stuk moeilijker is geworden en de activiteiten
die we wilden gaan plannen steeds niet lukten, daarom willen we ons nu gewoon focussen op het imago van de vereniging en
dat het bestuur voor volgend jaar het gewoon goed kan overnemen. We doen nog steeds ons best om goede activiteiten neer
te zetten, ook voor de eerste jaars maar dat is wel lastiger dan in het begin.
Je zegt dat je je vooral wil focussen op bijlessen en cursussen, denk je dat dat het afgelopen jaar goed gelukt is?
Deels wel en deels niet. Voornamelijk is de reden, waarom het niet gelukt is, corona. We willen mensen gaan regelen voor
bijlessen en samenwerken met ‘ student voor student’ dat is een organisatie die bijlessen geeft. We willen wat meer gaan doen
voor de Revit cursussen, we hebben gekeken of we een Excel en PowerPoint cursus konden geven. Er zijn ook nog wel andere
plannen die we willen uitwerken maar we merken gewoon dat we heel erg gehinderd worden. Voornamelijk de dingen die we
willen bereiken met school gerelateerde activiteiten die kunnen waarschijnlijk pas volgend jaar gerealiseerd worden. Wij
zetten meer echt de basis neer zodat de besturen van volgende jaren het makkelijk kunnen oppakken. Maar voor nu ben ik wel
blij met wat we hebben gedaan en neergezet.
En als je dan moest kiezen wat is dan je favoriete activiteit?
Ik moet dan zeggen de introductie week. Hutje op de Hei is ook heel leuk, maar dat is bedoeld voor commissie leden en niet
voor de algemeen leden. De introductie week is gewoon een hele week compleet genieten en losgaan met je mede-studenten.
Het is een complete chaos maar het is ontzettend gezellig en je zet ook gewoon iets heel moois neer. Het voelt ook gewoon
alsof je op vakantie bent.
Je bent nu introkindje, crew en papa geweest maar wat vond je nou het leukste?
Om eerlijk te zijn hebben ze allemaal hun plus- en minpunten. Als introkindje is alles nieuw en wordt je lekker meegenomen in
alles en ben je gewoon lekker aan het feesten. Als je een goeie papa en mama hebt dan heb je een geweldige intro. Crew lid is
ontzettend chill, vooral als je met veel mensen daar bent. Je gaat tenten opzetten en dingen klaarzetten, voor de karrenrace
bijvoorbeeld. Je hebt veel meer vrijheid dan als kindje of als papa zijnde. Het enige nadeel is dat je soms nachtbewaking moet
doen of avondbewaking en dan kan je een keer niet mee naar een feestje maar dat is ook echt niet erg. Ook is een pluspunt
dat je een pre-intro hebt. Dat is het weekend vóór de intro en misschien nog wel leuker dan de intro zelf. Papa of mama zijn
is best wel zwaar dat moet ik wel eerlijk toegeven. Je moet je kindjes overal mee naar toe nemen en het vooral leuk voor hen
maken. Ook moet je goed de balans vinden tussen gezellig met je kindjes drinken en verantwoordelijk zijn. Ik vind het
ontzettend leuk. Als jij een gezellig persoon bent en je kunt mensen meenemen in je gezelligheid dan kun je een ontzettend
leuke tijd neerzetten. Maar als ik dan zou moeten kiezen dan zou ik wel papa zeggen.
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VOORZITTER HOSSEIN
Hoe heb jij de afgelopen jaren van Trifonius ervaren?
Trifonius is harstikke gezellig om bij te zitten. Het is ook één van de redenen dat ik naar deze school ben gegaan. De mensen waren
zo ontzettend open en gezellig bij de open dag en tijdens introductie week wist ik meteen dat ik lid wilde worden. In mijn eerste
jaar was ik wel een beetje aan het twijfelen of ik hier wel bij hoorde, of er niet te veel vriendengroepen waren waar je je niet in
kon mengen. Iets waar eerste jaars waarschijnlijk ook last van hebben maar hoe meer ik met mensen om ging hoe meer ik merkte
dat dat geen enkel probleem was. Ik vind het een aanrader om bij Trifonius te gaan!
Als corona weg is, wat zou dan het eerste zijn wat je wilt doen?
Lekker met vrienden een biertje drinken en weer een festival bezoeken. Maar ook gewoon weer naar Lokaal ’99 gaan met m’n
mede trifo-leden. Voor de vereniging zelf wil ik echt iets leuks neerzetten, gewoon de tijd inhalen. Voornamelijk voor de eerste
jaars., zij hebben hier totaal geen beeld van. Zij zijn begonnen aan een nieuwe studie met allemaal nieuwe mensen in misschien wel
een hele nieuwe stad. Trifonius kan essentieel zijn om de stad, de studie en de mensen beter te leren kennen. Wat wij eigenlijk
willen doen als bestuur zijnde als corona en de maatregelen het toelaten, is een soort inhaalmoment regelen, een hele week lang
met allemaal leuke activiteiten.
Vind je dan ook nog iets positief aan corona?
Dat is wel moeilijk om te zeggen vind ik. Ik merk wel dat door corona vriendschappen anders zijn geworden, je moet moeite doen
om elkaar te zien en je leert elkaar kennen op een andere manier. Je leert wat meer waarderen wat je hebt.
Hoe vind je het contact tussen de studenten en docenten op de HAN?
In het algemeen vind ik het best goed, het vraagt wel initiatief als je echt goed in contact wil komen maar dat is ook wel te
verwachten aangezien het HBO is. Docenten doen ook wel hun best om je te helpen, vooral als je zelf naar ze toe gaat. Daarnaast
organiseren docenten ook activiteiten, zoals een barbecue in course 4, om het contact te onderhouden met de studenten. Nu
tijdens corona is het natuurlijk ook vervelend voor hen, zij hebben het ook zwaar want zij willen ook dingen voor ons neerzetten
en interactief bezig zijn maar dat kan gewoon niet.
Hoe kom jij je corona tijden door als je niet met school bezig bent?
Werken. Ik werk nu bij sushipoint, lekker met de scooter rondrijden. Voor de rest met vrienden gamen en proberen hobby’s op te
pakken die ik een lange tijd niet heb gedaan, zoals tekenen. Voordat de sportscholen dicht gingen, was ik daar ook te vinden.
Waar zie jij jezelf in 10 jaar?
Ik zou graag mijn HBO afgerond willen hebben en daarna wil ik nog naar de universiteit want ik wil architect worden. Ik wil op de
TU in Delft m’n diploma halen en daarna bij een architectenbureau gaan werken. Als ik in Delft ga studeren wil ik daar ook gaan
wonen, daarna misschien nog even terug naar mijn ouders maar dan wil ik toch wel iets van een appartementje gaan zoeken. Waar
weet ik nog niet precies, misschien ergens in omgeving Utrecht zodat ik dicht bij mijn vrienden kan blijven maar dat moet ik nog
allemaal zien.
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INVULVERHAAL
Het is zaterdagochtend, …….…….(tijdstip). Je wordt plotseling wakker van …………….. (geluid) en
kijkt om je heen. Opeens besef je dat je je in een vreemd bed bevindt. “Hè? Hoe ben ik hier
beland?”, vraag je je hardop af. Plotseling hoor je een stem. Je schrikt op, het is……………!(de
moeder van je beste vriend/vriendin). “Waar is …………….?”(naam van je beste vriend/ vriendin).
Je kijkt uit het raam en tot je verbazing staat daar …………………… (kunstvoorwerp uit een
Amsterdams museum). Hoe komt die hier? En waarom staat die in de tuin? Het enige echt
belangrijke waar je aan kunt denken is die enorme pijn in je ……………(inwendig lichaamsdeel) van
al die …………... (mixdrankje) van gisteravond. Hoeveel heb ik wel niet …………. (werkwoord
verleden tijd)? En waarom kan ik me niks meer herinneren van gisteravond? Het enige wat ik
nog weet is dat ik van de ………….... (hoog voorwerp/gebouw) zo het …………… (voorwerp waar
vloeistof in kan) in ben gedoken. Wat bezielde mij?! Ik had zo mijn ………..… (lichaamsdeel) kunnen
breken! Maar ik heb het gelukkig overleefd. “…………….!” (je naam) Het is …………….. (naam van je
beste vriend/vriendin). Waarom heeft hij/ze een …………… (gek kledingstuk) aan? “Heb je de
foto’s van vannacht teruggezien?”, vraagt hij/ze. “Je stond met ……………(bekende Nederlander)
op een …………... (meubelstuk) te dansen!” “En je ging ………….. (werkwoord) met …………. (je
stomste docent)! Je kan dit alles niet geloven en probeert je iets te herinneren, maar het lukt
niet. Hij/ze gaat verder: “Ik herinner me nog dat ik de …………….(vervoermiddel) van mijn vader
heb gepakt en daarmee door het huis heb …………… (voltooid deelwoord van een werkwoord), jij
en ………..… (studiegenootje die je nauwelijks kent) waren toen ………………. (liedje van
Broederliefde) keihard aan het zingen samen, weet je nog?” Dan horen jullie ……………..’s (je
beste vriend of vriendin) moeder. “Waarom hangt er een …………….. (voorwerp) aan de waslijn?”
En waarom ruikt het in de wc naar …………… (vloeistof)?” Jullie gieren het uit en ………….
(werkwoord) weg. Plotseling herinner je je weer iets, het was het feest van …………….. (dezelfde
gekke dierennaam), jullie studievereniging! ………………….. (gekke dierennaam) bestaat dit jaar…….
(alle jaren dat je op school hebt gezeten bij elkaar opgeteld) jaar! Alles viel op zijn plek, behalve
1 ding: hoe ben je dan in het ouderlijk huis van ………………. (je beste vriend/vriendin) in …………….
(dorpje ergens in the middle of nowhere in Nederland) beland?
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TRIFOLYMPISCHE WINTERSPELEN
Gedurende de maand december heeft onze sportcommissie Traagheid een hele leuke activiteit
georganiseerd. Tijdens deze activiteit streden verschillende teams voor de felbegeerde eerste
prijs. Gedurende de hele maand ontvingen de teams een aantal challenges per week. Per
challenge kregen ze 24 uur de tijd om iets in te leveren waarna onze welgewaardeerde jury de
punten uitdeelde. Aan het eind van de maand hadden we een verdiende winnaar, namelijk: Team
‘Spikkel het paard’.
Uit bronnen is gebleken dat zij al rijkelijk van hun mooie prijs hebben kunnen genieten in de
vorm van een chique diner aan huis!
Wist je dat...
•
•
•
•
•

Bottleflips voor sommigen nog steeds
moeillijk zijn?
Een ontbijtje op bed echt lekker is?

Je prima een pastatoren vast kan
maken aan je kaartenhuis?

Een biertje openen ook op een hele
coole manier kan?
Er vele shoentjes gevuld zijn?

Wist je dat...
•
•
•
•
•

Kaartenhuizen best stevig kunnen
zijn?

Minigolf prima in je achtertuin kan?

Er heel veel kerstbomen versierd zijn
dit jaar?
Golfen in huis ook prima kan?

Er vele mooie portretten van het
bestuur zijn gemaakt?
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STUDENTEN RECEPTEN
Heb jij soms ook geen idee wat je moet koken? Geen stress! Wij hebben een paar lekkere,
makkelijke en goedkope recepten die iedereen kan maken!
Kip Caprese uit de oven
Ingrediënten:
- Kipﬁlet;
- Mozarella;
- Basilicum;
- Pesto;
- Tomaat;
- Zout en peper;
- Gebakken aardappeltjes;
- Broccoli.

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 160 graden;
2. Bestrooi de kip rondom met peper en zout;
3. Bak de kip kort in een pan zodat alle zijdes
dichtgeschroeid zijn en er een mooi korstje
op zit;
4. Haal de kip uit de pan en maak aan de
bovenzijde inkepingen;
5. Snijd de tomaten en mozarella in dunne
schijfjes en halveer deze. Stop ze in de
inkepingen van kip. Doe er ook een blaadje
basilicum tussen;
6. Leg de gevulde kipﬁlets in een ovenschaal
en zet ze 20 min in de oven. Bedruip ze
ondertussen een of twee keer met het
braadvocht uit de ovenschaal. Controleer
altijd even of de kip goed gaar is. Lekker met
aardappeltjes met rozemarijn en broccoli.

Tip: dit recept is ook heerlijk met tagiatelle en
roomsaus
Pasta pesto
Ingrediënten:
- 500 gr tomaatjes aan een takje;
- 300 gr spaghetti;
- 1 portie pesto (of 1 potje);
- 2 (kleine) courgettes;
- 250 gr ricotta;
- scheutje olijfolie;
- peper en zout;
- verse basilicum om te garneren.
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Bereiding:
1.Verwarm de oven voor op 200 graden;
2. Snijd de courgette in blokjes en doe dit in
een ovenschaal. Besprenkel met olijfolie en
wat peper en zout;
3. Zet de schaal 10 min in de oven;
4. Leg daarna de takken met tomaatjes er op
en rooster nogmaals 10 minuten;
5. Kook ondertussen de spaghetti gaar met
een snufje zout;
6. Schep de pesto vervolgens door de
spaghetti;
7. Neem de tomaatjes uit de ovenschaal en
schep de blokjes courgette door de pasta;
8. Serveer de pasta met wat ricotta, de
geroosterde tomaatjes en wat verse
basilicumblaadjes.

STUDENTEN RECEPTEN
Champignon risotto
Ingrediënten:
- 300 gr risotto rijst;
- 75 gr geraspte Parmezaanse kaas;
- 150 ml droge witte wijn;
- 1 liter water;
- 1 blokje groentebouillon;
- 1 ui;
- 1 teentje knoﬂook;
- Klont boter;
- 500 gr paddenstoelen en kastanjechampignons;
- 1 theelepel tijm;
- handje walnoten;
- 2 eetlepels truffelolie of tapenade;
- Handje rucola;
- Optioneel: verse truffel.

Couscous salade voor 2 personen:
Ingrediënten:
- 1 bakje champignons;
- 1 rode paprika ;
- 2 bosuien ;
- 300 g kip ;
- 150 g couscous of parel couscous;
- 1 bakje zuivelspread ;
- Fèta ;
- Kipkruiden ;
-2 el olijfolie.

Bereiding:
1.Los het bouillonblokje op in een pan met 1 liter heet
water en houd dit warm
2. Snipper het uitje en de knoﬂook ﬁjn en fruit deze in
een pan met een beetje olie of boter
3. Voeg de risottorijst toe en bak een paar minuten
mee
4. Blus af met de wijn en laat de risottorijst deze
opnemen
5. Zodra dit gebeurd is voeg je een soeplepel warme
bouillon toe. Laat dit ook opnemen en roer af en toe
door. Herhaal dit nog een paar keer tot de risotto ca.
25 minuten in totaal zachtjes heeft gekookt
6. Snijd ondertussen de paddenstoelen in plakjes en
bak in een koekenpan met een beetje boter of
margarine tot ze iets geslonken zijn
7. Proef of de risotto gaar is, hij mag nog een kleine
bite hebben van binnen. Roer de klont boter en de
Parmezaanse kaas er door
8. Voeg dan de gebakken paddenstoelen, een snuf
tijm toe en de truffelolie of tapenade toe en schep
alles door elkaar
9. Serveer de paddenstoelen risotto met wat grof
gehakte walnoten en rucola en eventueel wat
geschaafde verse truffel.
Bereiden:
1.Kook de couscous zoals aangegeven op de
verpakking;
2. Snijd alle kip en groentes in kleine blokjes;
3. Doe de olie in de pan;
4. Bak de kip samen met de kipkruiden in een pan;
5. Als de kip goudbruin is, doe je de groentes erbij.
Dit bak je een paar minuten mee op middelhoog vuur;
6. Doe het bakje zuivelspread bij de groentes en kip
en de helft van de fèta (in stukjes gesneden);
7. Doe de couscous in een bakje met de saus erop;
8. Als laatste doe je de gesneden bosui met de
overgebleven fèta erop, Eet smakelijk!
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WORD LID

https://svtrifonius.nl/product/lidmaatschap/

