
Een eerste kennismaking
Datum: 26 augustus 2002 Jaargang: 10 Nummer: 1 Oplage: 240 ex.

ARedactie:
btw@A-Eskwadraat.nl

Redactioneel

Naast alle paperassen, die je vast al ge-
kregen hebt voor deze introductie ook
nog dit blaadje, de “By the way . . .”
Dit blaadje komt tijdens de introductie
elke dag uit en staat vol met informa-
tieve stukjes over de introductie en de
studievereniging A–Eskwadraat, maar
ook met moppen en andere onzin. Bo-
vendien kan iedereen er zijn/haar crea-
tieve uitspattingen in kwijt.
Jaja! Iedereen! Dus ook jij! Heb je
een leuke mop, een grappig verhaal of
iets anders wat je iedereen wilt laten
weten? Lever het dan in bij je mento-
ren, de introkern of natuurlijk bij ons,
de redactie.
Wij hopen dat jullie je elke dag weer
even kunnen vermaken met de “By the
way . . .”, of dat nou in de bus is of ter-
wijl je even uit zit te rusten in het zon-
netje, of waar dan ook.
Veel plezier in ieder geval tijdens deze
introductie!

De redactie

Jellie weet raad

Beste Jellie,
ik zit al enige tijd opgesloten in een
toren, maar mijn haar wil maar niet
groeien. elke keer als er een prins langs
komt, reikt mijn haar niet verder dan
net onder het kozijn.
Wat moet ik nu?? Zo word ik nooit
bevrijd!?!
Een wanhopige prinses.

Beste wanhopige prinses,
dat is inderdaad erg vervelend. Je
kunt natuurlijk wachten tot je haar
wel lang genoeg is, maar er zijn meer
opties. Vliegen bijvoorbeeld; een zeker
drankje schijnt je daarbij wel te kunnen
helpen . . .

Heb jij ook zo’n groot probleem?
Stuur dan even een mailtje naar
Jellieweetraad@A-Eskwadraat.nl of le-
ver je probleem in bij de redactie van
de “By the way . . .” en je krijgt gega-
randeerd een advies waar je iets mee
kunt.

Eerstejaarscommissie

De ongetwijfeld megageweldige A–
Eskwadraatintroductie is straks achter
de rug, en daar zit je dan, eerstejaars
student in een nieuwe stad waar je nie-
mand kent. Liefst zou je zo snel moge-
lijk weer zoveel mogelijk nieuwe vrien-
den en kennissen maken om je weer een
beetje thuis te voelen. En dat kan.
Binnen A–Eskwadraat wordt ook dit
jaar namelijk weer de EerstejaarsCom-
missie opgestart, een commissie waarin
je samen met een stel andere eerstejaars
de leukste activiteiten mag uitdenken,
waarbij je advies krijgt van een ervaren
bestuurslid.
Om maar een voorbeeld te geven: vo-
rige EC’s hebben computergametoer-
nooien en avondjes paintball georgani-
seerd, maar ook hartenjagen en nog ve-
le andere activiteiten, maar laat dat
vooral je eigen creativiteit niet beknot-
ten. Het gaat erom dat je gewoon leuke
activiteiten organiseert zodat de andere
eerstejaars elkaar ook eens gezellig bui-
ten de collegezalen kunnen ontmoeten.
Reuzeleuk om daaraan mee te werken.
En wat meer is, de EC biedt haar com-
missieleden zelf de ideale gelegenheid
om te leren organiseren, te zien hoe de
vereniging werkt en om daar met veel
mensen kennis te maken. Bovendien
hebben EC-leden het op hun vergade-
ringen zelf vaak al supergezellig. Stress
is niet echt aan de orde; je steekt er zo-
veel tijd in als je zelf kunt en wilt, en je
kan daarna, als het zitten in een com-
missie je bevalt, door in een ‘serieuzere’
commissie.
Ik heb zelf gemerkt dat commissiewerk
erg leuk, leerzaam en gezellig is, en dat
het, doordat de A–Eskwadraatkamer
eigenlijk om de hoek van de collegeza-
len ligt, niet zo moeilijk is om het met
de studie te combineren. Ik vind het
dan ook echt een aanrader om in een
commissie te gaan. Onnodig te zeggen
dat de EC dan één van de leukste is om
als eerstejaars te kiezen.
De EerstejaarsCommissie, daar wil je
gewoon in zitten.

Anneke Batenburg, EC 2001/2002

Agenda
10:00 uur

Kennismaking
—
12:00 uur

Vertrek naar Appelscha
—
14:00 uur

Aankomst en kamer zoeken
Zoek met je mentorgroepje een slaap-
plaats en maak een vlag zodat je groep-
je altijd terug te vinden is.
—
15:15 uur

Uitleg en spelen spellen
De intro heeft weer allemaal leuke spel-
letjes verzonnen om jullie te vermaken.
Na de uitleg kan het benodigde speel-
geld opgehaald worden.
Tijdens de spellen kunnen ook de be-
stelde bonnen voor de andere activitei-
ten tijdens de intro opgehaald worden.
—
18:00 uur

Een hedendaagse maaltijd
—
21:00

A Knight’s Fail
Het introverhaal zal op spectaculaire
wijze gepresenteerd worden.
—
22:00

Bosspel
—
0:00

Wie is de mol?
Een eerste gok?
—
0:30

Feest!
Voor wie nu nog steeds niet moe is, kan
er nog een paar uurtjes gefeest worden.
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Hilarisch
Een egel zegt tegen de andere egel:
“Vind jij het ook zo gek dat wij meer
worden overreden dan de konijnen?”
Die ander zegt: “Ja, kom we gaan vra-
gen hoe ze dat doen.” Dus ze vragen
het. De konijntjes zeggen: “Als je nou
2 lichtjes aan ziet komen dan ga je daar
precies tussen in zitten en dan word je
niet geraakt.”
Dus die egels zien ineens 2 lichtjes aan-
komen en gaan daar tussen in zitten.
Maar ze worden toch overreden. Zeg-
gen die konijntjes achter de boom: “Zie
je ook niet vaak meer, die driewielers.”

*

Een ridder en zijn jonkvrouw gaan on-
kruid wieden in de tuin, zij loopt voor
hem naar buiten. Zegt de ridder:
“Jouw achterste is net zo groot als on-
ze barbecue.” Zij reageert niet en bukt
zich om aan het onkruid te beginnen.
Zegt hij opnieuw: “Echt waar, jouw
achterste is zeker net zo groot als onze
barbecue.” Zij reageert nog steeds niet
en ze doen hun werk voort. ’s Avonds
heeft de ridder echter zin in een goede
beurt en begint zijn vrouw te strelen.
“Nee hè”, zegt ze, “je denkt toch zeker
niet dat ik een hele barbecue ga aanste-
ken voor zo’n klein worstje?”

*

De directeuren van Bavaria, Grolsch
en Heineken duiken na een lange ver-
gadering nog even samen de kroeg in.
De directeur van Grolsch vraagt de
ober: ‘Mag ik een Grolsch van U?’ De
ober geeft hem een glas Grolsch en de
directeur geniet zichtbaar. Dan vraagt
de Directeur van Heineken om een lek-
ker glas Heineken. Het wordt hem
voorgezet en ook hij lijkt te genieten.
Vervolgens vraagt de directeur van Ba-
varia om een glas water. ‘Wat doet
U nu?’ zeggen de beide andere direc-
teuren, ‘waarom drinkt U niet gezellig
met ons mee?’ Waarop de directeur
van Bavaria antwoord: ‘Als jullie geen
bier drinken, dan doe ik het ook niet.’

Wist je dat . . .

] De Introkern vlak voor de intro
eigenlijk nog te druk is om een
echt stukje te schrijven . . .

] Er daarom maar wist-je-datjes in
ons stukje staan?

] De Introkern de introductie best
ziet zitten?

] Het regelen van vijf mollen nog
niet zo eenvoudig was?

] Het maken van de foto’s voor
ons fotoverhaal van vanavond erg
leuk was?

] Het bewerken van die foto’s zo
mogelijk nog leuker was?

] Het regelen van 150 jerrycans
voor de vlottenrace van morgen
eigenlijk best meeviel?

] Wij Frico Kaas daarvoor hartelijk
bedanken!

] Het vervoer van die jerrycans een
groter probleem was?

] Wij daarvoor een vrachtautootje
hebben moeten huren?

] En dat Lord Justice & Lord Cour-
tesy een dag door Nederland heb-
ben moeten touren om alles op
tijd in Appelscha te krijgen?

] Zij op een dag meer dan 500 kilo-
meter met een vrachtauto hebben
gereden?

] En dat zij dat eigenlijk best wel
cool vonden?

] Er eigenlijk nog best veel in een
Fiat 500 past, als het dakje open
kan?

] Bijvoorbeeld: 22 pvc-buizen, 9
platen voor de messagewall, 6
houten latten, Lady Graceful,
Lord Dignity, veel bossen touw
en een paar rollen Duck-tape?

] Er eigenlijk nog best plaats over
was?

] Hier niks nuttigs instaat?

] Je voor nuttige dingen beter op
de messagewall kunt kijken?

] Of iets aan de Introkern kunt vra-
gen?

] Dit het ons stukje in tussen de
eerste laatste “By the way . . .”
was zijn?

Krullevaar

Puzzel
l a n s g e v e c h t
r r m d u e l a d v l
o t i r i e n n i r k
n h k a n o a l e o l
d u o a e y d d r u e
e r n p v f d b e w e
t e i a e i a u n e t
a r n c r h a r n a s
f z g h e l m c t w a
e a i t d l i h c s k
l a n c e l o t a r d

Arthur kasteel ridder
burcht koningin ronde tafel
dieren Lancelot schild
duel lansgevecht straf
Guinevere paard vrouwe
harnas pacht vijand
helm

Citaten
Intro-Anne(Een maand of drie voor de
intro, straalbezopen): Ik ben helemaal
niet zat!
Vier dagen voor de intro: Oh, wat ben
ik zat . . .
–
Intro-koe: BOE!!!

Strippers Gezocht!
Het is je misschien al opgevallen dat
de cartoon hiernaast niet bijzonder uit-
blinkt op het gebied van humor (ook
niet op het gebied van scherpe lijnen
maar dat komt omdat het een lage re-
solutie jpegje was, maar daar gaat het
nu niet over). Het gebrek aan humor
komt eventueel doordat er nog wat con-
tent ontbreekt in de tekstballonnetjes.
En dat is waar we jullie hulp nodig heb-
ben.
Op het “messageboard” [wat is er mis
met het prima Nederlandse berichten-
bord, red.] kun je teksten inleveren. Als
je je vandaag niet in een creatieve bui
bevindt, kun je daar natuurlijk ook de
oplossingen van anderen bekijken. Dus
laat je creativiteit de vrije loop en maak
er wat leuks van, we kunnen haast niet
wachten op jullie inzendingen.

Grote Smurf
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