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Redactioneel

Jaja, alweer de laatste dag van het
kamp. En er is veel gebeurd! Iedereen
heeft veel mensen leren kennen, er zijn
leuke spelletjes gedaan, de mollen zijn
ontmaskerd en er is natuurlijk veel ge-
feest en waarschijnlijk weinig geslapen.
Hopelijk hebben jullie het allemaal erg
naar je zin gehad, wij in ieder geval wel!
Vanmiddag weer naar huis en een beet-
je bijslapen voor morgen, want dan is er
weer een introdag! En natuurlijk weer
een “By the way . . .”
Maar eerst wens ik jullie nog even veel
plezier met dit nummer, om even lekker
bij te relaxen in de bus terug ofzo.
Tot morgen!

De redactie

Jellie weet raad

Lieve Jellie,
Binnenkort ga ik op kamers. Ik ga na-
melijk studeren, in een hele grote stad.
En ik vind het wel een beetje eng. Moet
ik nu m’n eigen eten koken? En hoe
moet dat dan? Ik zie mijn moeder vaak
urenlang in de keuken staan. Maar ik
weet niet of ik naast het studeren daar
nog tijd voor heb.
Natuurlijk ga ik wel elk weekend naar
mijn moeder toe. Dan kan ik in ieder
geval eten, en natuurlijk mijn vuile kle-
ren laten wassen.
En wat dan als ik iets niet snap? Dan
kan ik niet even naar m’n vader gaan
om te vragen hoe het zit. En dan haal
ik misschien mijn tentamens niet en
dan mag ik niet naar het volgende jaar
en dan haal ik mijn studie niet in vijf
jaar.
Dat is natuurlijk ondenkbaar. Maar
als ik mensen hoor praten, dat ik een
moeilijke studie ga doen, dan word ik
wel een beetje bang.
En ik moet al mijn oude vrienden mis-
sen. Die kan ik niet meer elke avond
opzoeken, om lekker ’n appelsapje te
drinken. Moet ik mij dan de hele
avond vervelen? Een televisie past niet
op mijn kamertje.
Lieve Jellie, wat moet ik nu doen? Ik
ben zo bang voor het komende jaar!
Een aankomende eerstejaars.

Beste aankomende eerstejaars,
Natuurlijk is het eng om voor het eerst
op kamers te gaan. Maar het valt alle-
maal wel mee hoor. Eten koken? Daar
heb je toch kant–en–klaarmaaltijden
voor? In het weekend kookt je mam-
mie dan wel weer voor je. Ook je was
kan je moeder inderdaad heel goed
doen, daar heb je toch moeders voor?
En als je iets niet snapt; ach, dan haal
je je tentamen niet en dan doe je dat
toch fijn volgend jaar weer. Waarom
zou je in vijf jaar afstuderen? Het stu-
dentenleven is veel te leuk om er na vijf
jaar alweer mee op te houden hoor.
En wat betreft je oude vrienden; je
bent natuurlijk niet voor niks op de-
ze intro, om veel nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes te maken en die zijn na-
tuurlijk veel gezelliger, zodat je je oude
vrienden al snel totaal niet meer mist.
Kortom, het leven op kamers is zo gek
nog niet, dat zul je vanzelf merken.
Alle vervelende dingen laat je je ouders
nog doen, en wat de leuke dingen be-
treft, kun je doen wat je wilt, want je
ouders zijn toch ver weg!

Vakidioot: vak en idioot
De Vakidioot is het tweemaandelijk-
se blaadje van A–Eskwadraat. Waar-
schijnlijk heb je er al één gezien en er
zullen er nog vele volgen. De Vakidioot
wordt namelijk opgestuurd naar alle le-
den van A–Eskwadraat.
De Vakidioot staat vol met elk num-
mer 3–5 vakartikelen van de facultei-
ten binnen onze studievereniging, maar
ook regelmatig van andere faculteiten.
Verder is elk nummer gevuld met ver-
slagen en aankondigingen van activitei-
ten, verenigingsnieuws, een puzzel en
nog veel meer leuke dingen.
Het afgelopen jaar is er door de redac-
tie vol enthousiasme hard gewerkt aan
een nieuwe lay-out en een nieuwe in-
houd. Dit is inmiddels af en we ho-
pen dan ook dat jullie ’de Vakidioot’
tijdens en misschien zelfs nog na jullie
A–Eskwadraatperiode met veel plezier
zullen lezen.

De Vakidiootredactie

Agenda

8:00

Opstaan
—
8:30

Ochtendgymnastiek
Opnieuw met veel sportiviteit wakker
worden!
—
9:00

Ontbijt
—
10:00

Opruimen
En natuurlijk moet ook alles nog weer
opgeruimd worden, maar vele handen
maken licht werk.
—
12:00

Terug naar Utrecht
Eindelijk weer terug naar huis na een
vermoeiend, maar hopelijk wel geslaagd
kamp.

LET OP:
Morgen begint het programma weer om
ELF uur. Zorg dus dat je er dan weer
bent met je mentorgroepje.

Puzzel
Vul de letters A t/m D in elke rij en
kolom precies één keer in. Vijf vakjes
blijven leeg. De letters buiten het dia-
gram geven aan welke letter je vanaf die
kant het eerst tegenkomt.

| voorkant |



Een stukje geschiedenis
Zoals de oplettende lezer wellicht is op-
gevallen, is dit alweer jaargang 10 van
de “By the way . . .”. Dit leek ons een
mooi moment voor een korte maar die-
pe duik in de geschiedenis van dit roem-
ruchte periodiek.
Het begon allemaal op 12 juli 1992. De
huidige redactie bereidde zich toen voor
op de brugklas van de Grote School,
maar in Utrecht werd het idee gebo-
ren voor een blaadje. Aanleiding was
het idee dat veel niet-actieve leden A–
Eskwadraat zagen als een kliekje. Dat
wilde de toenmalige redactie doorbre-
ken.
Om het blaadje een succes te maken, is
er goed nagedacht over de opzet. Het
werd dus niet alleen een blaadje, maar
ook echt één blaadje. Om toch zoveel
mogelijk tekst kwijt te kunnen werd de-
ze dicht op elkaar gedrukt en verspreid
over drie kolommen. Uniformiteit en
een pakkende titel waren de overige in-
grediënten.
Tot en met 1995 heeft het blaadje het
uitgehouden om meer of minder regel-
matig te verschijnen, 52 nummers in to-
taal. Toen is het helaas gestopt, waar-
schijnlijk omdat de redactieleden aan
het afsterven waren. Sinds enkele jaren
beleeft de “By the way . . .” een weder-
opstanding als een phoenix, als mak-
kelijk weg te werpen blaadje tijdens de
introducties. De huidige redactie hoopt
dat jullie ook veel plezier hebben bij het
weggooien van dit krantje.
Oude BTW’s zijn te vinden op
http://btw.ouwelullen.org.

De redactie

Dubieus . . .

port moresby – Twee vissers in
Papoea-Nieuw-Guinea zijn overleden
aan de gevolgen van een aanval van
waarschijnlijk piranha’s.
De bijtgrage vissen zouden volgens de
politie de slachtoffers in de penis heb-
ben gebeten toen ze plasten in de rivier
Sepic. Het gaat om twee afzonderlijke
incidenten die circa een maand geleden
hebben plaatsgehad.
Volgens een bioloog is de aandacht van
de vissen getrokken door de plotselinge
verandering in chemische samenstelling
van het water door de urine. De prooi-
vissen volgden het spoor en zochten
vervolgens net zo lang totdat de bron
was gevonden.

*
cäıro/alexandrië – De politie in de
Egyptische havenstad Alexandrië heeft
een man aangehouden die in de afgelo-
pen dertig jaar 23 keer is getrouwd. De

rijke meubelhandelaar Fawzi Mahmud
wordt vervolgd omdat hij meer dan
vier vrouwen te gelijk had.
Moslims mogen in Egypte volgens het
Islamitisch recht slechts vier vrou-
wen tegelijk hebben. Bovendien wordt
Mahmud (48) er volgens de krant Al-
Wafd van verdacht dat hij de islamiti-
sche echtscheidingwet heeft overtreden.
Volgens de wet mag een man die drie
keer van dezelfde vrouw is gescheiden,
opnieuw met haar trouwen, mits zij
inmiddels met een andere man in de
echt is verbonden. Bovendien kan zo’n
vierde huwelijk pas drie maanden na
de scheiding plaatshebben.
De meubelhandelaar had zijn knecht
ertoe overgehaald zijn ex-vrouw te
trouwen. Hij hertrouwde daarna bin-
nen drie maanden met haar.

*
wellington – Een Nieuw-Zeelandse
vrouw is tijdens haar bevalling in brand
gevlogen, heeft de directeur van het
ziekenhuis in Auckland maandag ge-
meld. De vrouw onderging in het zie-
kenhuis een keizersnede. De artsen heb-
ben het vuur snel kunnen doven waar-
door de baby veilig en in goede gezond-
heid ter wereld is gekomen, aldus direc-
teur Dwayne Crombie.
Waarschijnlijk is het vuur ontstaan
door een ontsmettingsmiddel op alco-
holbasis dat vlam heeft gevat, maar het
ziekenhuis is nog bezig met een onder-
zoek naar ev entuele falende appara-
tuur in de operatiekamer. De brand
was “zeer, zeer ongebruikelijk”, ver-
klaarde Crombie. “Tijdens mijn twin-
tig jaar in de gezondheidszorg heb ik
nog nooit zoiets meegemaakt.”
Volgens Crombie ging het maandag
naar omstandigheden goed met de kers-
verse moeder, die brandwonden aan
haar onderlichaam had opgelopen.

*
appelscha – Tijdens een introductie-
kamp in het Friese Appelscha heeft de
kookploeg goed zijn best gedaan. In
totaal zijn 75 kilo aardappelen geschild
en 28 kilo uien (hierbij is menig traantje
weggepinkt), zijn 100 eieren stukgesla-
gen en 250 bananen gepeld. Ook is er
220 liter melk verbruikt.
Arie de Wit, supermarktmanager van
Edah Oosterwolde, zegt erg verheugd
te zijn met de introductie. “Normaal
hebben we het niet zo op die stadse
mensen, helemaal niet die studenten.
Maar nu de economie hier in Ooster-
wolde een beetje in de dip zit, kunnen
we de klandizie goed gebruiken. Be-
dankt, studievereniging Aas-Spagaat!”,
aldus dhr. de Wit.

Mohammed Atta, eigenaar van een
winkel aan de Kanaalstraat, denkt er
heel anders over. “Die studenten
hebben mijn hele winkel leeggekocht”,
klaagt hij, “wat moeten mijn buurtge-
noten vanavond eten? Ik heb heel wat
gezinnen teleur moeten stellen!”.
Desondanks was het eten erg goed,
complimenten voor het kookteam!

Wist je dat . . .

� Opruimen ook bij het kamp
hoort?

� Wij daarom een corveerooster
hebben opgesteld . . .

� Je in de bus terug lekker verder
kunt slapen?

� Jullie morgen pas om 11 uur weer
met je mentorgroepje af hoeven
te spreken?

� Morgen de boekverkoop plaats-
vindt?

� Het daarom handig is om geld of
een pinpas mee te nemen?

� En rekening te houden met een
zware tas?

� Wij daarna een film draaien in de
Uitwijk?

� Er daarna gegeten kan worden in
The Florin en het pannenkoeken-
huis?

� Dat erg gezellig wordt?

� De kroegentocht ook altijd erg
gaaf is?

� Wij jullie een goede nacht toe-
wensen?

� Slaap ze!

Lord Dignity

Oplossing puzzel nr. 2

Omdat er helaas weinig goede oplossin-

gen bij de redactie binnengekomen zijn,

is hier de juiste oplossing.

De oplossing van de puzzel uit het vo-

rige nummer is als volgt:

15 16 X 10

X 14 9 18

16 X 12 13

10 11 20 X
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