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Redactie:

vakid@A-Eskwadraat.uu.nl

Na de eerste kampdag
Alweer een ‘By The Way’. Er zullen er
nog vijf volgen deze introductie.

Je hebt nu één kampdag gehad. Een
dag, die waarschijnlijk voornamelijk ge-
vuld werd met het doen van stompzin-
nige spelletjes, om je mentorbroertjes
en -zusjes te leren kennen. Maar hier-
na werd het pas echt leuk, want het was
tijd om te feesten!!! Na nog enkele kor-
te uurtjes slaap werd je alweer gewekt
voor een tweede dag vol spelletjes, spor-
tiviteit en gezelligheid.

Waarschijnlijk zit je nu, moe van het
ochtendgymnastieken, bij het ontbijt.
Doe nog even wat energie op door het
lezen van deze ‘By The Way’ en leef je
dan weer uit vandaag. In de agenda
kun je zien wat er precies gedaan gaat
worden. Veel plezier!

De redactie

Almanak
A-Eskwadraat doet een heleboel voor
jullie. Onder andere maakt ze een al-
manak. Dit is een boekje waarin van
alles over de faculteit staat. Zo is er een
smoelenboek, waar je op kunt zoeken
hoe die ene jongen uit je mentorgroepje
ook al weer heette, of waar dat mooie
meisje woont dat je hebt zien lopen,
zodat je haar op haar verjaardag een
kaartje kan sturen.

Alle commissies hebben ook een
stukje in de almanak, zodat je, als
je actief wil gaan worden kan gaan
uitzoeken wat je allemaal kunt gaan
doen, en bij wie je daarvoor moet zijn.
Ook staat er informatie in over de vak-
groepen, de verschillende specialisaties
van de faculteit. Bovendien staan er
allemaal toffe verhalen in, dus het niet
alleen maar serieus werk. Ik kan je aan-
raden zo’n almanak te kopen. Vooral
als je nieuw bent op de faculteit is het
erg handig om contacten op te doen.

De almanak zal 15 gulden gaan
kosten en is gedurende de intro-
ductie in de Minnaert-hal te be-
stellen bij het almanak-kraampje.
Ook kun je een mailtje naar
alma2002@A-Eskwadraat.nl sturen.

De almanakcommissie

Spelletjes
Het zal je maar gebeuren! Geen colle-
ge, geen practicum, al voor twee weken
voorgewerkt en de tentamens nog lang
niet in zicht! Wat nu? Je zou natuur-
lijk naar huis kunnen bellen en je moe-
der gaan vervelen maar gelukkig be-
staat er een alternatief: spelletjes spe-
len in of de A-Eskwadraatkamer of de
Eigenruimte (wiskunde) of de Uitwijk.
Naast gebruikelijke spellen als schaken
en Pim Pam Pet heb je ook de keus uit
spellen als Jenga en Kolonisten.

Belangrijke blonde introductievoorzit-
ter zoekt met spoed: niet-blonde eer-
stejaars om introductiedoelstellingen te
bereiken.
Tijdelijke aanstelling i.v.m. vriendin

Broodjes Aap
Een man die in een abbatoir werkte, be-
sloot om tijdens een kroegentocht een
geintje uit te halen.

Toen hij die dag klaar was met wer-
ken greep hij wat rauwe ingewanden bij
elkaar, stopte ze in zijn broek en ging
vervolgens in hoog tempo een aantal
kroegen af. Iedere keer als hij tegen-
over een vrouw kwam te staan, haalde
hij een stuk ingewand te voorschijn en
sneed het af met een scherp slagersmes.
Iedere keer viel de vrouw flauw.

In de laatste kroeg op zijn tocht deed
hij het weer. Die keer viel hij flauw.

*

In de tijd van de ruimtewedloop tus-
sen Rusland en de USA wilden de Ame-
rikanen altijd graag bewijzen dat zij
beter en verder waren dan de Russen.
Zo ontwikkelden Amerikaanse weten-
schappers een pen die het de Ameri-
kaanse astronauten mogelijk moest ma-
ken om ook op z’n kop, in gewichtlo-
ze toestand en bij temperaturen tot 50
graden onder nul te schrijven.

Na 25 miljoen dollar ontwikkelings-
kosten presenteerden zij dit nieuwe
staaltje van technologisch Amerikaans
vernuft aan de wereld. Vol trots vroeg
men aan de Russen hoe zij dit nu zou-
den oplossen. Hun antwoord: “Wij ge-
bruiken een potlood van een kwartje.”

Agenda

10:00 uur

Spellen

De introkern zal ons wederom met ge-
weldige spellen verblijden.

—

11:30 uur

Lunch

—

12:30 uur

Zwemmen — Rugby

Goed weer: Zwemmen
Slecht weer: Rugby

—

18:30 uur

Eten

Hoofdgerecht:Plata o plomo!

Couscous met varkensreepjes en tzaziki
Nagerecht: Scherzo delle scimmia

Jammiejammievla

—

20:30 uur

Levend Stratego

—

24:00 uur

Disco en bierestafette

Zoek de zwarte stip!
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De moppentrommel
Weet je het verschil tussen ’erotisch’ en
’vulgair’?
Neem een mooi wit zacht donsveertje en

streel hiermee zacht op en neer tussen

de benen van je geliefde. Dat is nou

’erotisch’. En als je dat nu met een he-

le kip doet, dan is het ’vulgair’!
*

Lopen een brunette en een blondine
door het park als de brunette plotseling
opmerkt:“Ach kijk nou toch, een dood
vogeltje!”. Hierop kijkt de blondine
verschrikt naar boven en vraagt:“Waar
dat dan?”.

*
Bovenop een hoog kantoorgebouw staat
een bar. Een man vraagt om een te-
quila, loopt naar het balkon en springt
naar beneden. Enkele minuten later
stapt hij weer uit de lift en doet nog
een keer hetzelfde. Een man zit te met
nieuwsgierigheid te kijken en na een
paar keer loopt hij naar de kerel toe
en zegt: “Hee vriend. Je zit te drin-
ken, je springt van het balkon en even
later sta je weer hier in de bar. Hoe
doe je dat toch?” “Nou”, zegt de ke-
rel ,“een stevige tequila geeft me zo-
veel veerkracht dat als ik de grond be-
reik ik twee keer stuiter en daarna weer
op mijn benen sta. Het is erg leuk, je
moet het ook een keer proberen.” De
man, die intussen ook al te diep in het
glaasje gekeken heeft, denkt bij zichzelf:
“Waarom ook niet.” Hij drinkt een te-
quila, loopt naar het balkon, springt er
vanaf en whaaaaaaaaaaaaa, splet! De
barman kijkt op en zegt tegen de kerel:
“Superman, je bent toch zo’n eikel als
je dronken bent . . .”

*
Een klein jongetje komt bij de ArenA
met een kaartje voor de viptribune. De
suppoost vraagt, “zo wat doet jouw va-
der?”. “Die zoekt zijn eigen de kolere
naar zijn kaartje.”

Wedstrijd
Heb je commentaar op de amateu-
ristische wijze waarop deze “By The
Way . . .”’s inelkander zijn geflanst?
Meen jij dat je dit beter had gekund?
Denk je dat jij WEL je lezers kan ver-
maken? Dan is de “Schrijf een intro-
verhaal en win!!!”-wedstrijd iets voor
jou! We laten de opzet en het onder-
werp geheel aan jou over. Een lief-
desgedicht opdragen aan je favoriete
“By The Way . . .”-redactielid? Prima!
De duistere geheimen van je mentoren
openbaren? Perfect! Verras ons maar!
Tot twee weken na de introductie kan je
je stukje inleveren of mailen (vakid@A-
Eskwadraat.nl). Natuurlijk is er een
prijs voor de winnaar!

De Vakidioot-redactie

De ‘het langste woord’-
competitie

Dat bèta’s goed met cijfers overweg
kunnen is algemeen bekend. Maar hoe
zit het met onze lingüıstische vaardig-
heden? Dit is een vraagstuk dat ons
al vele eeuwen bezig houdt. Om hier
het antwoord op te vinden, kunnen
we ons beroepen op een nog uit de
vorige eeuw stammende test: de ‘het
langste woord’-test. Deze dient op de
eerstejaars te worden uitgevoerd maar
aangezien het woord ”test”bij sommi-
ge studenten hevige irritaties oproept
wordt deze uitgevoerd onder het mom
van een competitie: de ‘het langste
woord’-competitie. Het resultaat van
deze ‘competitie’: apothekersassisten-
tenopleidingsschoollaboratoriumonder-
zoeksresultatenverslagcijfertjes. 86 let-
ters.

Dit jaar zal de taalvaardigheid in-
tensiever getest worden d.m.v. twee
‘competities’. De ‘het langste woord
met maar een lettergreep’-competitie
en de ‘het woord met de meeste me-
deklinkers naast elkander’-competitie.
Oplossingen kunnen bij de Introkern
worden ingeleverd en de winnaar mag
na een huldiging een presentje in ont-
vangst nemen.

Uit Murphy’s Law:

* ‘Om een lening te kunnen krijgen,
moet je eerst bewijzen dat je er geen
nodig hebt’
* ‘Er zijn drie soorten mensen: degenen
die kunnen tellen en degenen die niet
kunnen tellen’
* ‘Een computer maakt evenveel fouten
in twee seconden als twintig mannen in
twintig jaar werk’
* ‘Ze zeggen dat er heel wat vissen in
de zee zwemmen. Maar wie wil er nu
met een vis uitgaan?’

Recept
Vandaag gaan we een overheerlijk toe-

tje bereiden: Liefdeskuipjes!

Ingredienten:
*50 gr fijne suiker
*1 el water
*1 tl citroensap
*8 mini-kuipjes van bladerdeeg
*16 frambozen of kleine aardbeien
*8 lepels banketbakkers-room
*stijfgeslagen slagroom
*poedersuiker

Bereidingswijze:
Laat suiker en water op een zacht vuur-
tje inkoken tot een blonde karamel.
Breng op smaak met het citroensap.
dompel de bodem van de kuipjes in de
karamel. Zet ze omgekeerd op een ver-
giet en laat de karamel opstijven. Leg
in elk kuipje een framboos of aardbei,
schep er een lepel banketbakkersroom
op en werk af met een toefje slagroom
(spuit mooie rozetjes met de spuitzak)
en een framboos of aardbei. Bestrooi
met gezeefde poedersuiker.

Serveertips:
Serveer goed gekoeld.

Raadsels
Twee vaders en twee zoons gaan vissen.
Ieder vangt een vis, maar toch worden
er maar drie gevangen. Hoe kan dat?
Het waren grootvader, vader en zoon.

*

Als je me zoekt, dan ben ik er. Heb je
me gevonden, dan ben ik weg. Ra, ra,
wat ben ik?
Een raadsel.

*

Wanneer schiep God het wasgoed?
In den beginne, want in de bijbel staat:

‘God schiep de zee, de lucht en het

was-goed.
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