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Van de Voorzitter
Altijd als ik iets voor alumni moet doen, probeer ik me in
hun belevingswereld te verplaatsen. Nu ik zelf ook al niet
meer zo jong ben als ooit op de middelbare school, voelt
het alsof ik toch een stapje dichterbij kom. Naarmate je
ouder wordt, gaat de tijd immers steeds sneller voorbij en
dit jaar is voor mij werkelijk voorbij gevlogen.
Op het moment van schrijven ben ik nog bestuur, maar
tegen de tijd dat u dit leest, zit er waarschijnlijk alweer een
nieuw persoon op de voorzitterszetel. Die kennis heeft
een effect op me dat varieert van blijdschap en opluchting
langs sentimenteel gezwijmel naar het gevoel dat het nog
niet voorbij mag zijn.
Want als tijd naarmate je ouder wordt steeds sneller gaat,
wordt het natuurlijk des te belangrijker om het onderste
uit de kan te halen op elk moment. Nu een jaar van mijn
leven in dit bestuur is gaan zitten, wil ik ook achteraf
tegen mezelf kunnen zeggen dat het de moeite waard
was. Anders is het gevoel te vergelijken met een jaar gaan studeren in Japan en je dan alleen
maar te storten op vakken die ook nog eens in het Engels worden gegeven. En geef toe, als
je dat hebt gedaan is dat op een verjaardagsfeestje gewoon niet uit te leggen. Gelukkig is
het voor mijn gevoel goed gelukt om ondanks (en soms juist vanwege) alle drukte veel te
leren, te genieten en de vereniging verder te helpen.
Waarde lezers, dit was dan alweer voorwoord twee van de twee. Het was me een eer dit blad,
dat apart voor jullie uit de grond is gestampt, tot twee keer toe in te mogen leiden. En als de
tijd echt steeds sneller gaat, lees ik binnen no-time zelf deze voorwoorden.
Het ga u goed!
Harm Backx
Voorzitter A Eskwadraat
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De reünie
Harm Backx
A Eskwadraat bereikte het afgelopen jaar de mooie leeftijd van 45 jaar. Dat betekent dat
deze vereniging al de studietijd van meerdere generaties heeft verrijkt. En om dat feit in het
zonnetje te zetten, werd er op 6 februari een reünie georganiseerd.
Elke reünist die op kwam dagen, kreeg direct bij aankomst al een verrassing voor de
kiezen: het zogeheten noord-west cluster , oftewel de hoek van het Buys Ballot-,
Minnaert- en Hans Freudenthalgebouw,
zag er niet meer uit zoals in de tijden die
ze deze dag wilden herbeleven. De reünie zelf was dan ook in het nieuwe Victor
J. Koningsbergergebouw. Een grote trap
in een ruime, glazen omgeving diende getrotseerd te worden alvorens men bij de
reünie aankwam.

Figuur 1

Ontvangst en aanmelding

Rond lunchtijd kwamen de eersten binnendruppelen. Bij het aanmelden kreeg iedereen direct
al een tasje met een boekje apart voor de reünie en het mooie historieboekje dat vers van
de pers was gemaakt en gedrukt voor het lustrum. Op deze manier kon iedereen direct een
overzicht krijgen van de afgelopen 5 levensjaren van A Eskwadraat, en wat A Eskwadraat
dus voor weer een hele generatie studenten heeft kunnen doen.
Iets verder terug in de geschiedenis ging de tentoonstelling van het archief. De mooiste en meest
opmerkelijke archiefstukken waren keurig uitgestald voor eenieders vermaak. Bij het zoeken naar
archiefstukken hiervoor zijn we meerdere dingen
tegengekomen waarvan we geen idee hadden wat
het was. Hier hebben we papiertjes bij gelegd die
dat eerlijk toegaven, en over bijna alles zijn we
meer te weten gekomen. Een lucratieve actie dus.
Toen iedereen eenmaal had bijgekletst onder het
genot van een kopje kof e of thee, werden ze
één van de mooie, nieuwe collegezalen ingeleid voor een aantal openingslezingen. Om te
beginnen ikzelf vanuit mijn positie als voorzitter, gevolgd door een kort openingswoord van
Gerrit van Meer, de decaan van de faculteit Bètawetenschappen. Hierna was het voor twee
wat langere lezingen de beurt aan Roelof Ruules en Robbert Kuppens. Zij vertelden over hun
activiteiten gedurende hun studententijd en hoe dat het begin was van het pad naar waar ze
nu staan.
Figuur 2 De tentoonstelling
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Figuur 3 Roelof en Robbert vertellen over hun studententijd

Nadat er met aandacht was geluisterd naar deze twee mooie en leuke verhalen, was het
weer tijd om de benen te strekken en werd er genoten van een nieuw kopje kof e of thee,
werd het archief verder bezichtigd en werd er weer verder bijgepraat. Ondertussen vonden
er rondleidingen plaats door het Minnaert en het Buys Ballot, om mooie oude herinneringen
op te halen. En door het nieuwe Koningsbergergebouw, om te zien waar de studenten van
tegenwoordig deels gehuisvest zijn. Ondertussen werden er ook jaarlaagfoto's genomen en
een (oud-)besturenfoto.
Wat resteerde was enkel nog een borrel. Roelof Ruules had in zijn lezing al verteld over het
ontstaan van de BBCie en zijn rol daarin. Over hoe ze eigenlijk nooit vergaderden en alles op
de borrels zelf of in de wandelgangen bespraken. En over hoe de BBCie vroeger promotie
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REÜNIE

maakte door gewoon een groot doek te
hebben en dat af en toe ineens weer op
te hangen, zodat het weer opviel. De BBCie kon daarbij natuurlijk niet achterblijven en het desbetreffende doek is van stal
gehaald. Daarop voelde de aanwezige oud-BBCie zich uitgenodigd om de bar te kapen en de rest van de borrel te draaien.
En daarmee leek ons doel ook wel redelijk
geslaagd: om mensen weer eventjes terug
te brengen naar de tijd waarin zij hebben
gestudeerd. Want ook al was het in een
vreemd gebouw, de oude banden werden
weer even aangehaald en de oude herinneringen weer rijkelijk opgehaald1 . Wij zien
eenieder graag bij de volgende reünie!

Figuur 4 Ondanks de strenge controle bij
de aanmelding, bleek niet iedere aanwezige
alumnus.

Figuur 5 De (oud-)bestuurders van A E, S2 en A Eskwadraat

1 Wilt

u herinneringen ophalen aan de reünie? Bekijk dan gerust alle foto's op reunie.a-eskwadraat.nl
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Zoek de verschillen?
Rik van der Stelt
Zoek de verschillen: wat is de groep geniale grondleggers van de kwantummechanica, en
wat is de groep A-Eskwadraters op studiereis? Afgelopen maart was A Eskwadraat namelijk
in Kopenhagen en Stockholm, en in Kopenhagen werd er ook een bezoek gebracht aan het
Niels Bohr instituut. Dit werd opgericht door Niels Bohr zelf in 1921 (hoewel het toen nog niet
zo heette) en is sindsdien een belangrijk natuurkundig instituut waar namen als Heisenberg,
Pauli en Dirac aan verbonden zijn. We waren dus behoorlijk onder de indruk toen we in
dezelfde collegebanken als die giganten konden plaatsnemen voor een gepassioneerd college
over ongeveer alle natuurkunde van Bohr tot nu. In drie kwartier gepropt.
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Langetermijnbeleid 2015-2021
Tom Janmaat

Inmiddels ruim een jaar geleden is ten besluit van een algemene vergadering (AV) het
jongste langetermijnbeleid van A Eskwadraat ingestemd. In dit LTB staat te lezen hoe
A Eskwadraat de komende jaren invulling geeft aan voor haar relevante thema's die de
duur van een bestuursjaar overstijgen. Daarnaast staat ook in het document beschreven
wat A Eskwadraat haar rol moet zijn met bijvoorbeeld betrekking tot haar studenten en de
Universiteit Utrecht.
Dit laat zich condenseren tot de volgende missie:
A Eskwadraat zorgt ervoor dat informatica-, informatiekunde-, natuurkunde- en wiskundestudenten het maximale uit hun studietijd halen.
met de daarbij horende visie:
A Eskwadraat ondersteunt studenten bij hun onderwijs, biedt studenten de mogelijkheid om
zich te ontplooien en is een plaats waar iedereen zich thuis kan voelen.
Deze missie en visie hebben in het LTB vorm gekregen in vijf pilaren, die als volgt geformuleerd zijn:
ˆ Ondersteuning Onderwijs: A Eskwadraat draagt bij aan het onderwijs op de universiteit doordat zij diverse diensten voor studenten aanbiedt en de medezeggenschap
ondersteunt.
ˆ Verdiepend Onderwijs: A Eskwadraat ondersteunt studenten bij hun studie met
studieverdiepende en verbredende activiteiten, waaronder de mogelijkheden van de
arbeidsmarkt
ˆ Leerschool: A Eskwadraat biedt haar leden de mogelijkheid zich te ontwikkelen naast
hun studie en in gebieden die voorbij gaan aan het onderwijs.
ˆ Sociale Cohesie: Door het samenkomen op de universiteit en de mogelijkheden tot
onderling contact is A Eskwadraat de verbindende factor tussen de studenten van al
haar studies.
ˆ Interne Organisatie: Deze pilaar vormt de basis waardoor A Eskwadraat goed kan
functioneren en al haar activiteiten kan ontplooien.
Niet alleen heeft het LTB het doel de dienstverlening voor onze studenten te optimaliseren,
door bijvoorbeeld een tentamenuitwerkingenbank toe te voegen aan de website of een roadmap naar kwalitatief betere inhoudelijke activiteiten. Ook speelt het in op veranderingen in
de omgeving van A Eskwadraat die relevant zijn voor haar of haar studenten.
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LANGETERMIJNBELEID 2015-2021

Zo zijn afgelopen jaren de studentenaantallen enorm verhoogd, is de studie nanciering veranderd in een leenstelsel en zijn ook de digitale mogelijkheden exponentieel gegroeid. Deze
veranderingen hebben veel invloed op A Eskwadraat zoals dat het bestuur de afgelopen
jaren veel te druk is, studenten vaker afhankelijk zijn van hun ouders en commissies alles op
Google Drive opslaan, ondanks dat wij daar ook een erg mooi systeem voor hebben.
Het huidig bestuur heeft als eerste een beleid mogen schrijven met dit nieuwe LTB als inspirerende leidraad. Afgelopen jaar zijn hierdoor op verschillende onderdelen van het LTB stappen
gezet. Voorbeelden hiervan zijn de eerdergenoemde tentamenuitwerkingen en de aparte
werkkamer die voor het bestuur ingericht is. Ook meer achter de schermen veranderen er
aspecten van de vereniging onder de hand van het LTB, zoals dat er in de bestuursinwerking
wijzigingen zijn gemaakt en dat commissievoorzitters inmiddels de nieuwe leden van hun
commissie vragen.
Al met al is er afgelopen jaren veel veranderd om en in A Eskwadraat. Met het LTB verwacht
A Eskwadraat beter te zijn voorbereid op deze veranderingen, hoewel nog niet volledig te
overzien valt welke invloed ze precies zullen hebben.

Figuur 1 Op de algemene vergadering van 25 maart 2015 werd het LTB aangenomen, maar
dat ging niet zonder slag of stoot. Nadat de LTBW (LangeTermijnBeleidWerkgroep) het
LTB gepresenteerd had werden er maarliefst 24 amendementen ingediend door de AV.
Vervolgens moest daar in een race tegen de klok over gestemd worden om het LTB in te
hameren voordat we de zaal uit gestuurd zouden worden. Uiteindelijk waren ze tien minuten
voor tijd allemaal behandeld en was het nieuwe langetermijnbeleid een feit!
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Archiefobjecten uitgelicht
Rik van der Stelt
In deze nieuwe rubriek wordt iedere roots een aantal van de vele interessante dingen uit
het archief in de schijnwerper gezet. Deze keer: de kalenders van A Eskwadraat.
Hoe ver wil je gaan voor je vereniging? Dat is de vraag die achttien mannen zich moesten
stellen toen ze gevraagd werden om te poseren voor de bètabinkenkalender. Onder het
motto ` We've got them all!' had een groep dames van de vereniging in 2001 besloten dat
een kalender met louter lekkere mannen een statement was voor een bèta-studievereniging.
Wat voor statement dat zou zijn is overigens niet helemaal duidelijk. Het heeft ink wat
moeite gekost om de mannen uit de kleren te laten gaan, de meesten wilden graag een
tegenprestatie zien. Één lid heeft pertinent geweigerd: hij wilde niet met een pul bier in de
ene hand en een Duitse worst in de andere hand poseren. Met lederhosen. Als 'tegenprestatie'
staat de de voltallige commissie op de voorkant van de kalender. De dames staan naakt op
een rij en bedekken elkaars borsten. Alleen hun bovenlichaam is zichtbaar. De kalender is een
groot succes geworden, binnen de kortste keren was hij uitverkocht. Ook op menig afdeling
van de departementen waren ze nog lange tijd te bewonderen. Deze kalender heeft een tijd
in de gezelligheidskamer gehangen voordat hij verdrongen werd door de Insièmikalender.
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ARCHIEFOBJECTEN UITGELICHT

Eind 2010 vond het vrouwendispuut van
A-Eskwadraat, Insièmi, het tijd worden
voor een nieuwe kalender in de gezelligheidskamer. De vele mannen die bij de bètafaculteit rondlopen zouden toch liever
mooie vrouwen zien in plaats van naakte
mannen? De 15 vrouwen van het dispuut
zijn toen door Ines van Drie op verschillende plekken in de Botanische Tuinen
gefotografeerd met als resultaat een kalender. De dames dragen ieder een rood
jurkje, hun dispuutskledij. Elke foto past
bij de bijbehorende maand. Maar wist je
Figuur 1 De Insièmikalender
dat alle foto's in november en december
zijn gemaakt? 's Ochtends in de kou aan
de wijn moest er bijvoorbeeld gedaan worden alsof het hoog zomer was. Het was een
uitdaging maar het resultaat mag er zijn.
Wilt u zelf het archief in duiken? Kijk op https://archief.a-eskwadraat.nl
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Een wiskundige in de museumwereld
Dr. Steven Engelsman
Ik beschouw mezelf als een wiskundige die van het rechte pad is afgedwaald. En tegelijkertijd ben ik ook de geluksvogel, die altijd heeft kunnen doen wat hij leuk vond, die altijd
net op het juiste moment weer een ander baantje kreeg aangeboden waardoor nieuwe
werelden opengingen.
Ik ben zeker niet de enige die het zo vergaan is. Neem mijn twee studiegenoten en beste
vrienden van het eerste uur - Cor Nagtegaal en Will de Ruijter. Ook zij zijn studenten wiskunde lichting 1968. Cor werd via een slingerend maar steil oplopend pad via lerarenopleiding,
consultant bij Accenture, directeur-uitgever bij Wolters-Kluwer uiteindelijk manager van
supercomplexe projecten. En Will ging na zijn promotie in de toegepaste wiskunde bij Victor
Eckhaus naar Rijkswaterstaat, deed jaren oceanogra sch onderzoek in Amerika en belandde
tenslotte als hoogleraar oceanogra e en instituutsdirecteur aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Pal naast het instituut waar wij alledrie waren opgeleid. Tja, en ikzelf ik werd na mijn doctoraal in de geschiedenis van de wiskunde conservator en daarna plaatsvervangend directeur
bij het Rijksmuseum voor de geschiedenis van natuurwetenschappen en de geneeskunde:
Museum Boerhaave in Leiden, daarna directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde ook
in Leiden. Zo ook besloot ik om in 2012 niet met vervroegd pensioen te gaan, maar om nog
voor 5 jaar bij te tekenen als Direktor van het Weltmuseum Wien in Oostenrijk, waar ze een
ervaren museumdirecteur zochten om het lang gesloten museum opnieuw in te richten en te
heropenen. Dat project is eind 2017 klaar.
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EEN WISKUNDIGE IN DE MUSEUMWERELD

Zoals gezegd, in 1968 kwam ik aan, eerstejaars student wiskunde met bijvakken natuurkunde
en sterrenkunde. Om precies te zijn studierichting W3 − de studierichtingen A-E waren
ook toen al verleden tijd. Alleen de naam A-E van de voorkandidaats studievereniging
herinnerde er nog aan. Met een Duits eindexamen op zak, en een behoorlijke achterstand
in Nederlandse taal en cultuur begon ik met frisse moed het vak te studeren wat ik mijn
hele schooltijd al machtig spannend en interessant had gevonden, wiskunde! Mijn vriendin,
studente Nederlands en latere echtgenote Margot nam mijn opvoeding in Nederlandse
taal ter hand; mijn vrienden Cor en Will zorgden ervoor dat de achterstanden in jeugd- en
popcultuur die ik had opgelopen op mijn Duitse kostschool enigszins werden ingelopen. Bij
A-E werd ik 1970 voorzitter van het bestuur. Mijn heldendaad: de fusie van A-E met S2 . Bij
gebrek aan beter namen we A Eskwadraat maar als voorlopige naam, die ooit wel eens door
een betere kon worden vervangen.
En de studie wiskunde? Die werd daarbij steeds
minder spannend. Toen we in het vak structuren
bij topologische groepen waren aangekomen ging
bij mij het licht uit; waar dat goed voor kon zijn,
dat kon ik niet meer bevatten. En zo gebeurde het
nou toevallig ook bij m'n maatjes Cor en Will. We
kwamen met z'n drieën in het bezemklasje terecht.
Henk Bos toen nog promovendus bij Freudenthal
was onze mentor. Hij heeft onze wiskundestudies
gered, en ons met engelengeduld naar het kandidaatsexamen gesleept. Daarna verliep de studie
op rolletjes. Bij Henk Bos bleek ik geschiedenis van
de wiskunde te kunnen studeren, en dat was nou
echt een gaaf onderwerp waardoor mijn vroegere
enthousiasme voor wiskunde weer helemaal terug
kwam.

Figuur 1 Steven Engelsman

Precies op het juiste moment - 1978 vierde het Wiskundig Genootschap zijn 200ste verjaardag.
Als jong historicus van de wiskunde mocht ik professor van der Blij helpen met het bedenken
van een wiskunde tentoonstelling. Die kwam er, in samenwerking met het Leidse Museum
Boerhaave. En laat dat museum nou net op datzelfde moment een vacature krijgen voor een
historicus van de wis- en natuurkunde. Ik laat het verder maar aan uw voorstellingsvermogen
over te bedenken wie die baan heeft gekregen.

www.weltmuseum.wien
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Commissaris Intern beleeft
wederopstanding
Het huidige bestuur heeft dat punt in hun jaar bereikt waarop er een kandidaatsbestuur (KB)
is. Maar dit KB is anders. Het is als een boze draak uit middeleeuwse sprookjes: zevenkoppig.
Inderdaad: er is vanaf volgend jaar een extra bestuurslid. Het is niet de eerste keer dat er een
wijziging in de verdeling van bestuurstaken komt. In 2012 trad het eerste bestuur aan dat
in plaats van een Commissaris Intern een Commissaris Onderwijs had. Maar nu, 4 jaar later,
herrijst de Commissaris Intern en neemt deze plaats in het bestuur naast 6 anderen. Een hele
gewaarwording.
Waar komt dit ineens vandaan? Het komt vanuit de Werkdrukgroep . Deze werkgroep (let
op, zonder `druk') had als taak om streng te kijken naar de werkdruk (let op, zonder `groep')
van bestuursleden. Al jarenlang was het bestuur van A Eskwadraat er het levende bewijs
van dat stress inderdaad gezondheidsklachten op kan leveren, en we wilden weer onder dat
niveau gaan komen.
Op de Algemene Vergadering van 15 februari is een pakket maatregelen aangenomen dat
is voorgesteld door deze Werkdrukgroep. Van een pakket van in totaal 11 ingrijpende
veranderingen is er eentje het invoeren van een zevende bestuurslid.
Maar zelfs al heb je op een gegeven moment besloten dat er een zevende bestuurslid
moet komen, dan is er nog een hele discussie te voeren natuurlijk. Maken we een tweede
Commissaris Onderwijs? Maken we drie Commissarissen Onderwijs en draaien ze met zijn
drieën de boekverkoop? Je wilt niet weten welke voorstellen er binnen de groep zijn
besproken. Maar uiteindelijk is er toch besloten om te gaan voor een ouwe gouwe , de
Commissaris Intern.
Nu dient aangetekend te worden: de naam is dan misschien hetzelfde, maar de functie kent
enige verschillen met hoe hij was voordat de Commissaris Intern in winterslaap ging. Zo is de
ledenadministratie niet een punt van de Intern, maar blijft dit bij de secretaris. Daarentegen
is de ICT van A Eskwadraat een belangrijk focuspunt geworden en daarom krijgt de nieuwe
Intern standaard de drie technische commissies van A Eskwadraat onder zijn hoede. Ook
dient er gewerkt te worden aan de algemene promotie van A Eskwadraat, en ook hier ligt
een mooie gelegenheid voor deze nieuwe functionaris. Verder keert ook de Colakas weer
terug onder de hoede van de Commissaris Intern.
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COMMISSARIS INTERN BELEEFT WEDEROPSTANDING

De nalatenschap
Voorlopig staat op 13 september 2016 de
wissel-AV gepland. Harry den Hollander,
op dit moment de kandidaat voor deze
functie, zal dan hopelijk de eerste Intern
in precies 4 jaar worden: het bestuur Mooi
Meegenomen werd op 13 september 2012
gedechargeerd en was de laatste met een
Intern. Pepijn Overbeeke was bij hen deze
persoon. We stelden hem een aantal vragen over het feit dat hij eindelijk echt een
opvolger krijgt.1
Wat vind je ervan dat je eindelijk een opvolger krijgt?
Ja, supervet! De beste functie keert eindelijk terug in het bestuur. Ik denk dat we
mogen zeggen dat de vereniging het licht
heeft gezien.
Welk kneepje van het vak zou je graag
aan je opvolger mee willen geven?

Figuur 1 Kandidaat-Intern Harry in de toneelvoorstelling van 2016

Elke maand gaan shoppen bij de Makro met zo'n grote kar. Dat moet je echt doen. En ik
daag hem uit het keldershirt2 te vinden.
Wat kenmerkt een goede Intern?
Een goede Commissaris Intern heeft natuurlijk hart voor de vereniging. Hij of zij houdt dan
ook van de leden. Je moet als Intern ook durven apart te zijn. Maar ook essentieel is een
grote liefde voor kof e, thee en andere versnaperingen.
Inmiddels heeft de AlumniCie het oude bestuurslint van de Commissaris Intern opgedoken
uit het archief. Op 13 september zal dat lint voor het eerst in 4 jaar weer om de nek van de
rechtmatige eigenaar hangen. We zijn er niet aan toegekomen het lint te interviewen over
dit vooruitzicht.

1 Tijdens dit interview kreeg de interviewer en tevens anonieme schrijver van dit artikel kritiek dat deze niet
goed voorbereid zou zijn. Hierbij werd al snel het standpunt Interns zijn tenminste wel altijd goed voorbereid
ingenomen
2 Een shirt dat in de kelder verstopt ligt en door een vinder beklad mag worden.
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Lustrumverslag
Marinda Tervoert
Afgelopen februari hebben wij drie weken lang uitbundig de 45e verjaardag ofwel het 9e
lustrum van A-Eskwadraat kunnen vieren. Onder het thema "2 woorden 9 letters" zijn er
verschillende feestjes gevierd en hadden ook alle commissies de kans om te laten zien wat
zij allemaal in petto hadden.
De viering van het lustrum begon voor ons op 8 februari. Op deze dag kwamen we er
eindelijk achter wat de drie-weken-durende-activiteit 'The League' precies zou inhouden. Dit
was een grote activiteit van het nieuwe gamende dispuut de P•Cie. Hierin kon je drie weken
lang wedstrijden aangaan met de spelleiders, om zo medailles te winnen. Degenen met de
hoogste scores mochten aan het eind van de drie weken in de grote eindstrijd gaan bepalen
wie zichzelf de winnaar van dit evenement mocht noemen.
Een lustrum zou een lustrum niet wezen
als hier geen goede feestjes in plaatsvonden. Het eerste feestje brak al gelijk los op
de dinsdagavond, en menig student heeft
zich hier goed vermaakt. De daadwerkelijke verjaardag van A Eskwadraat is op 10
februari. De meeste mensen bakken voor
een verjaardag één of een paar taarten om
hiermee de gasten te kunnen verwennen.
Onze ex-voorzitster, Mariken Weijs, dacht
hier echter wat anders over en heeft niet
Figuur 1 Taart!
meerdere, maar één overheerlijke taart gebakken van zo'n 1.8 m2 en 34kg. De rest van de eerste week bleef het relatief rustig, op
vrijdagavond organiseerde het dispuut de AfterpartCie een kroegentocht. Niet een standaard
kroegentocht door Utrecht, maar dan wel een OV-kroegentocht door heel Nederland.
In de tweede week had de lustrumcommissie zelf een aantal toffe activiteiten neergezet. Zo
gingen we vrijdag met een grote bus (en vanwege grote belangstelling ook veel mensen
met de trein) naar de Efteling. De bus had echter wel een beetje vertraging, omdat de
buschauffeur dacht dat we graag 's ochtends om half 10 van de Efteling naar de Uithof
zouden willen. Na vele achtbanen (waaronder natuurlijk vele doodsangsten in de nieuwe
Baron 1898) en natuurlijk ook de rustigere attracties zoals het Carnaval Festival stapten we
die avond (een uurtje later vanwege de vertraging die ochtend) weer helemaal tevreden en
uitgeput terug in bus richting Utrecht. Veel tijd om uit te rusten hadden we echter niet. De
dag erna werd er actief gewaterpolood in Nieuwegein waarna er een groot zwembadfeest
van start ging.
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LUSTRUMVERSLAG

De derde week begon met een aantal activiteiten van commissies: de SportCie organiseerde een bossabaltoernooi. Bossabal is
een soort volleybal, maar dan 'next level':
op trampolines en luchtkussens. Je kon
de eigengemaakte versie van Party&Co in
het thema Big Bang Theory spelen met
de FysiCie of naar het toneelstuk "Intouchables"samen met de C&M. De dinsdag
was een erg drukke dag voor de AxiCie,
het ALE (Actieve Leden Eten) werd traditiegetrouw weer georganiseerd én gekookt
Figuur 2 Het bestuur tijdens het gala
door deze commissie. Aangezien dit het
e
9 lustrum van A-Eskwadraat is, kregen wij die dag ook een heerlijk 9 gangen diner. De dag
daarna konden de pakken en galajurken weer uit de kast gehaald worden, onder het thema
"La Venezia"was er dit jaar een gemaskerd gala, op een boot waar iedereen tot diep in de
nacht een erg leuke tijd heeft gehad.
De drie weken van het lustrum gingen al met al erg snel voorbij. Maar op de laatste vrijdag
konden we nog heerlijk genieten van een drankje in de kamer waar de lustrumcommissie hun
lustrum lm vertoonde. Na de drie weken kunnen we eigenlijk nog maar één ding zeggen:
Op naar de volgende 5 jaar!
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