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By the way . . .

Vrijdag! Bijna weekend! Eindelijk rust.
Beetje bijkomen van alle vermoeienis-
sen van de afgelopen dagen. Je hebt na-
tuurlijk tijdens de colleges al een beetje
kunnen slapen, maar da’s toch niet het-
zelfde. Want wat was het vroeg hè,
vanochtend. En dat na dat kroegenspel
van gisteravond . . .

Maar goed, vanmiddag Ontdekkings-
tocht dus. Dat valt reuze mee; je hoeft
alleen maar op te letten dat je niet ver-
dwaalt. Mocht je nou toch verdwalen,
dan heb ik een aantal tips om je weer
op het rechte pad te helpen.

Bij de navigatie zijn drie vragen van
groot belang: ‘Waar ben ik?’, ‘Waar wil
ik naar toe?’ en ‘Hoe kom ik daar?’ Al-
lereerst is het dus noodzaak je huidige
positie vast te stellen. Hiervoor gebruik
je je zintuigen. Bijvoorbeeld: Kun je
een heel eind naar beneden kijken, dan
zit je waarschijnlijk bovenop Trans 2.
Ander voorbeeld: Ruik je veel sigaret-
tenrook, dan ben je bij de faculteit So-
ciale Wetenschappen beland.

Als je je positie bepaald hebt, kun je
gaan bedenken waar je naar toe wilt.
Hier kan ik je niet bij helpen; dit is
een zaak van persoonlijke voorkeur. Ga
dus bij jezelf te rade, zet je voorkeuren
op een rijtje. Het kan helpen om af te
strepen wat je niet wilt, zoals Dierge-
neeskunde of Kinderopvang. Dan blijft
vanzelf over waar je naartoe wilt.

Als laatste is het zaak om te beden-
ken hoe je daar komt. Hierbij zijn kaart
en kompas handige hulpmiddelen. Geef
je positie en doel aan op de kaart en
meet de hoek tussen het lijnstuk dat
beide punten verbindt en de richting
van het noorden. Tel deze hoek op
bij de richting die je kompasnaald aan-
geeft, rekening houdend met ∼ 3◦ mag-
netische variatie. Begin met lopen en
pas op voor fietsers!

De redactie

Wist je dat . . .

Wist je dat . . . er bij mfo veel stelle-
tjes onstaan?
Wist je dat . . . zelfs mentoren aange-
stoken worden?

anon.

Crocodile Dundee

Crocodile Dundee, once he was a tough
guy. He still is, don’t understand me
wrongly. He’s just failing in shor-
tened presonautics. Feeling moody as
draddsnares. Fastening my seatbelts.
Very thorough... Once, I said it be-
fore, he shot some out. Pulled back
his needle, asking himself: “What am
I doing here?” Laughed. “Damn these
leather trousers!” he went on, “It’s that
ugly.”

Stacey walked along her bracelets.
Sun’s shining, chilly though. She, as
a lonely astronaut backpacking his spe-
cial things, shouted to her sister: “Look
at him, little sister. He’s probably gone
with the wind. Killing the sheep.” The
sister turned her bleached little face
away from her. “Can you feel that,
little sister?”. She put her hand on her
sister’s lap. “I don’t want to talk about
him, Stacey. I don’t want to talk about
Crocodile Dundee”.

Dr. Crocodile Dundee,
“Sidney-Hearald-Leader”,
08.14.1943, “About Croco-
dile Dundee”.
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B B Cie
Tijdens je introductie op de Uithof zul
je de B.B.Cie., de borrelcommissie van
A-Eskwadraat, twee keer in actie zien.
Deze aan zwarte broek, rode bloes en
witte strik herkenbare barheren en -
dames zullen je graag allerlei versna-
peringen voorzetten: fris, bier, mixen,
cocktails, sterke drank en stokbrood-
jes met huzarensalade of kruidenboter.
Gratis chips en nootjes zijn al 5 jaar
lang ons huismerk! Koop je een strip-
penkaart, dan krijg je korting op de
toch al lage prijzen!������� ��������� �"!$#�% &�'�(�)+*-,�,.*-/1023232 ��4�5�5�687:9�9<;�;�;.*=% &<'1(�)+*-,�,8*-/�0$9<����� �"!�9

Hedzer

Agenda

9:00 uur

De eerste colleges!
Natuurkundigen krijgen het nieuwe vak
“Computer+” (klinkt als? een te-

leac-cursus!), de informatici krijgen
een college “Beschijven en Bewijzen”,
terwijl onze wiskundige vrinden nog
lekker in bed mogen bijven liggen.
—
11:00 uur

Nog meer college
Natuurkundigen en wiskundigen krij-
gen Infinitesimaalrekening 1A en infor-
matici mogen weer naar Software Tools.
—
14:00 uur

Ontdekkingstocht
We gaan de Uithof ontdekken.
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Het is zoals jullie weten winter in Aus-
tralië. Maar gelukkig is de winter
zacht, zeer zacht. Temperaturen van
32◦ C. in het binnenland en 25◦ C aan
de kust zijn de minima.

Voor de verkennende mensen onder
ons is het goede nieuws is dat er een
licht briesje staat. Dit zorgt voor ver-
koeling als de zon net iets te veel boven
de horizon uitkomt. Neerval wordt niet
verwacht aangezien er een hogedrukge-
bied boven Taiwan ligt.

Let op! Het is krokodillenpaartijd
dus laat je niet verleiden door de lok-
roep van de krokodillen. Loopse kroko-
dillen bijten nog net iets harder!

intro
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Tour 2000

Tour 2000

Laatst was ik met Ester foto’s van de
zonsverduistering van 11 augustus aan
het bekijken. Op een gegeven moment
had zij het over “van die rode flub-
beltjes aan de zonnerand,” waarop ik
zei dat die rode flubbeltjes protuberan-
sen heten. Ze trok een gezicht als een
oorwurm, nog nooit had ze zo’n raar
woord gehoord. Ik ben er over gaan
nadenken en inderdaad, protuberans is
eigenlijk best een idioot woord. Nu
wemelt het Nederlands van de idiote
woorden: zoetjesaan, gehakketak, wir-

war, ratjetoe, minkukel, hapjespan (bin-
nenkort: het slokjesglas), maar protu-

berans is toch wel het toppunt. Net
alsof de sterrenkundige die een Ne-
derlands woord voor dit verschijnsel
moest verzinnen gewoon met zijn ach-
terste op de typemachine is gaan zitten.
Kan iemand mij vertellen waar dat ver-
maledijde woord protuberans vandaan
komt? Reacties kunnen gestuurd wor-
den naar ron@medeia.warande.uu.nl.
De inzend(st)er van de mijns inziens
juiste dan wel origineelste reactie wordt
beloond met een fles witte of rode wijn
naar keuze (rood of wit).

Maar goed, dit stukje gaat niet over
protuberansen, maar over de Tour de
France in het jaar 2000. Niet in de
laatste plaats omdat ik mij nog dien te
verantwoorden voor de naam van deze
column (hoewel er wel enig verband be-
staat met de naam van mijn column in
De Vakidioot), maar, belangrijker nog,
omdat ik !!! EXCLUSIEF !!! en bij
medeweten van opper-Tour-bobo Jean-
Marie Leblanc beslag heb weten te leg-
gen op het routeschema van de reeds ge-
memoreerde uitvoering van de eveneens
reeds gememoreerde wielerronde! Hier-
onder volgen dan de belangrijkste po-
tentiële hoogtepunten van Tour 2000!

• Naast acht Europese landen zal
het Tour-circus de eilanden Nieuw-
Caledonië, Sint-Maarten en Réunion
aandoen. De proloog, over 13, 6 kilo-
meter, zal worden verreden op Guade-
loupe.
• De overgang van de Alpen naar
de Pyreneeën voert het peloton dwars
door het Centraal Massief. Een aan-
komst op de Mont Ventoux is hierbij
inbegrepen. Waarschijnlijk is dit om
de Franse klimgeit Richard Virenque te
gerieven. Hij is immers nauwelijks te
stoppen in het middelgebergte.
• Ten slotte zal één niet-vlakke etappe
zich afspelen op het eiland Mururoa.
Opgenomen in het parcours zijn vier
atoomkraters van de buitencategorie.
Ook hier zal Richard Virenque weer he-
lemaal gaan voor de rode bolletjes.Ron

Intro of Washington?

Tot nu toe had ik elke intro meege-
maakt, sinds ik hier studeer. Lang gele-
den in mijn eerste jaar hadden we nog
geen introkamp. We moesten de hele
intro op de Uithof doorbrengen, in het
oude, vertrouwde Trans 1, waarbij na-
tuurlijk ook de rest van de Uithof en de
stad niet geschuwd werd. Het jaar erna
werd ik voor het eerst mentor. Het in-
trokamp werd voor het eerst uitgepro-
beerd en het was een groot succes. Ook
mijn mentorgroepje was een groot suc-
ces en ik spreek sommige van hen nog
zeer regelmatig.

Het jaar erna kwam het groepje
waarin mijn dierbaarste mentorkindje
zat (je weet wel wie je bent :-). Ik kende
al genoeg mensen om niet veilig (lees:
droog) langs de kookploeg te kunnen lo-
pen. In mijn vierde jaar werd ik voor
het laatst mentor om een oude belofte
in te lossen. Samen waren we zeer er-
varen als mentor en “Zelfstandigheid”
was dan ook het kernwoord van onze
opvoeding.

Vorig jaar was ik als gediplomeerd
ouwe lul mee als helper op het kamp.
Zodoende kon ik alles meemaken en ie-
dereen leren kennen, die ik maar wilde
leren kennen, zonder zo’n irritant /
aanhankelijk / vervelend / lief∗ mentor-
groepje op m’n hielen te hebben. Ik heb
enorm veel lol gehad tijdens dat kamp.
Vooral de voorronde van het bierspel
met mede-bestuursleden en Frnk, die
we op verzoek van de Intro moesten
verliezen staat me nog zeer helder voor
de ogen. Prosit!

En dan tenslotte dit jaar. Dit jaar
ga ik de intro missen. Niet omdat ik
het wel mooi vind geweest. Zeker niet!
Nee, ik zit woensdag om half twaalf in
het vliegtuig naar Washington. Ik heb
me namelijk geplaatst voor een groot
Magic-toernooi met een paar vrienden
van me. En laat ze dat nou net tijdens
de intro gepland hebben! Belachelijk,
maar ja, zo’n kans krijg ik waarschijn-
lijk niet zo gauw meer en de intro heb
ik al vijf keer meegemaakt. Toch blijft
het jammer, want het is waarschijnlijk
de laatste intro waar ik bij had kunnen
zijn.

Ik heb het toch nog een beetje mee-
gemaakt, want bij de koffie van maan-
dagmorgen heb ik toch wel alle kamp-
gangers gezien. Telt dat ook? Hoe
dan ook, ik wil iedereen nog een gewel-
dige intro toewensen en voor degenen
die zich aangesproken voelen: de ‘geef
je mentorpappa, -opa, -stamvader een
biertje’-traditie kan ook op een volgend
SWING-feest of een B.B.Cie.-borrel in
ere gehouden worden.

Jos

T-cept
Vandaag een kort recept voor een korte
dag. Bij Australië denk ik aan Croco-
dile Dundee achter een kampvuur. In
het as van het kampvuur gooit hij de
traditionele dampers : brood waar in
het vuur de assige buitenkant van af
brokkelt waarna uiteindelijk alleen het
binnenste brood overblijft.

Mix drie ons zelfrijzend bakmeel met
honderd gram boter en doe hier vervol-
gens in een keer 2/3 kop melk bij en wat
zout. Kneed Het geheel goed door en
maak er balletjes van. Bouw een flink
kampvuur en gooi de balletjes in het
gloeisel of steek ze aan een spies. Ei-
genlijk te simpel voor woorden: er zou-
den meer kampvuren gebouwd moeten
worden.

Theo
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misschien

mer eens
schoon-
maken...

toch je ka-

Ik denk dat

rondlopen.
er beestjes

Dat valt
toch wel
mee?

Ik had het niet tegen jou
maar tegen die net ge-
evolueerde levensvorm
in de hoek daar...

Je moet
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