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Redactioneel
En alweer een “By the way . . .”! We
hebben nu weer drie dagen vrij gehad,
dus wij zijn weer een beetje uitgeslapen
en jullie waarschijnlijk ook.
Maar die drie vrije dagen hebben wij
natuurlijk niet niks gedaan. We hebben
weer een verslag van de donderdag, een
puzzel, een agenda en nog een heleboel
andere leuke dingen.
Dus rest ons nog jullie weer veel lees-
plezier en natuurlijk nog twee leuke in-
trodagen te wensen. Maak er nog even
wat van, want na morgen is alle lol en
feesten helaas alweer voorbij . . .

De redactie

Anagrammen

Het thema van de introductie van vorig
jaar was gold minded – Intro MMI.
Sommige mensen blijken dit niet los te
kunnen laten. Zo was er tijdens de
kroegentocht een etablissement waar de
bezoekers gevraagd werd anagrammen
te maken van “Intro MMI rules”. Een
selectie uit de resultaten:
Trol, mini metro, rots, m&m’s, slet,
neustrommel, introsleur, trommelrust,
introsummer, slimme intro. Uiteraard
heeft de bedenker van het laatste woord
gewonnen: groepje O. Van harte gefe-
liciteerd namens de redactie.

Donderdag
Donderdag was weer een geslaagde
dag. Eerst de boekverkoop en het
actief-naast-je-studie-spel. Verschillen-
de commissies hadden leuke spelletjes
verzonnen, zoals blikgooien en 3D-
twister.
Daarna was het filmtijd. Even an-
derhalf uur relaxen met ‘Shrek’, een
komisch en ontspannend ridderverhaal.
Eten bij de Florin of het pannekoe-
kenhuis, gezellig met je mentorgroepje
lekker eten. De pannekoeken smaakten
goed, hoe het in de Florin was is mij
niet bekend, maar ik heb in ieder geval
niemand horen klagen . . .
En tot diep in de nacht toen natuur-
lijk de kroegentocht! Voor elke kroeg
waren er leuke spelletjes bedacht en
natuurlijk gold, hoe meer bier voor de

posten, hoe meer punten. Ik heb het
persoonlijk erg leuk gevonden en ik heb
ook veel enthousiaste reacties gehoord.
Om twaalf uur werd er verzameld in
de Florin, daar werd het al snel erg
gezellig. De mensen die in de kroe-
gen gezeten hadden, maar ook wel de
mensen die meegedaan hadden, kwa-
men al behoorlijk aangeschoten aan.
Ik heb al rare verhalen opgevangen dat
Pieter een erg mooie onderbroek zo
hebben(???). En ook Lina en Marit
schijnen zich behoorlijk uitgeleefd te
hebben.
Al met al een geslaagde avond/nacht.
De sfeer bij A–Eskwadraat was de vol-
gende ochtend ook erg gezellig. Ieder-
een kwam met een brakke kop binnen-
druppelen om weer serieuze dingen te
gaan doen. Dat althans te proberen . . .

De redactie

Gedichten
In café ‘de Poort’ zaten supermentoren
Gerd-Jan en Bart en zij hadden als
opdracht: “Schrijf een gedichtje over je
mentoren.” Daar kwam onder andere
het volgende uit:
Van café naar café(e) met Renée,
door heel Utrecht sleurt ze ons mée.
Ze is nogal angstaanjagend,
en haar richtingsgevoel af en toe wat
vertragend.
Maar we doen het er maar mée.

Ook slijmen bij Bart en Gerd-Jan werd
uiteraard veel gedaan, zie hier het ge-
volg:
Ogen zo donker als de nacht,
haren bruin en zacht als een vacht.
Je wapen paars, wat een pracht,
je was beter dan ik had gedacht.
Ik zie je daar zitten op die stoel.
Oh, wat ben je toch ontzettend cool.

Ik ben enigszins verontwaardigd over
het feit,
Dat zelfs Gerd-Jan er beter uitziet dan
een geit.
Met zijn mooie blonde krullen,
die zijn stralende knars vrolijk vullen.
Het groen staat hem beter dan wie ook,
zelfs als het vreselijk ruikt naar siga-
rettenrook.

Agenda

9:00 uur

Faculteitsprogramma

Het officiëlere gedeelte met onder ande-
re inschrijving, indeling tutorgroepen,
e.d. De inhoud verschilt afhankelijk
van welke studie je doet.

—

13:00 uur

Lunch

Met je tutorgroep. Extra smakelijk om-
dat het gratis is!
Wiskunde: Eigenruimte
Natuurkunde: Minnaertkantine
Informati(ca/ekunde):
BBL 4e/5e verdieping.

—

14:00 uur

Sporttoernooi

Na al dat suffe faculteitsgedoe even
flink los komen op het sporttoernooi
georganiseerd door de Sportcommissie.
Om iedereen tevreden te stellen, is er
voorzien in drie verschillende sporten.
De teams zijn de tutorgroepen.

—

17:30 uur

Eten

Eten met je mentorgroepje, zelf in te
vullen. Hoe, wat, waar en hoeveel.

—

21:00 uur

Comedynight

In café de Florin, verzorgd door stand-
up comedians Guido Weijers en Paul
Smit. Ze schijnen iets met “humor” te
gaan doen. We zijn benieuwd.
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Uitspraken
Lina: Yes, ik heb dit jaar nog niet met
een uitspraak in de BTW gestaan he?
Ilse: Bij deze.
Lina: Maar de intro is nu toch afgelo-
pen?

Lina: Niet kijken, maar zuigen!

Matthijs(Koning Frust): Ik kan nog
geen baksteen versieren, al zou ik dat
willen!

Geen sex in het Minnaert!
Dat is al enkele jaren het motto van de
sportcommissie. En het blijkt zeer ef-
fectief. We proberen bovenstaande te
bereiken door het organiseren van an-
dere lichamelijke afleiding, in de vorm
van de meest uiteenlopende sporttoer-
nooien.
Zo hebben we de afgelopen jaren volley-
bal, voetbal, bowlen, waterpolo, bad-
minton, schaken, unihockey, pool, fiet-
sen en jeu de boules georganiseerd voor
enthousiaste bètastudenten. We probe-
ren om elke maand een toernooi te or-
ganiseren, let dus goed op de posters
die we over de hele faculteit versprei-
den. Je hoeft geen topsporter te zijn
om mee te doen, en de prijs is altijd
zeer betaalbaar.
Ook deze introductie organiseert de
sportcommissie weer een toernooi om
jullie kennis te laten maken met onze
bezigheden. Vandaag is dat op Olym-
pos, het sportcentrum van de universi-
teit. Om ieder te voorzien doen we drie
verschillende sporten. Mocht het in de
smaak vallen, bezoek dan ook eens een
van onze andere toernooien.
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar
een of enkele enthousiaste sportieve eer-
stejaars die het leuk vinden om onze
commissie te komen versterken en iets
willen organiseren. Het kost niet veel
tijd maar is wel erg leuk om te doen!
Als je dit wat lijkt, meld het aan je
mentor. Hopelijk tot ziens bij één van
onze toernooien, en vergeet niet: geen
sex in het Minnaert! Alvast bedankt
voor jullie medewerking in dezes.

De Sportcommissie

Scherpzinnig verteller
Guido Weijers is dé cabaretier van de
nieuwe generatie. Hij is een dromer en
balanceert op de rand van de ethiek.
Een innemend en scherpzinnig vertel-
ler, die jongleert met actuele grappen.
Deze blaat-tekst komt uit een persbe-
richt over een van de cabaretiers op de
comedynight van vanavond. Sommigen
van jullie hebben Guido misschien ge-
zien op Lowlands, waar hij vorig week-
end nog optrad. Het klinkt veelbelo-

vend, maar de redactie zou ook zo een
dergelijk persbericht kunnen schrijven.
Dus heeft de redactie een interview met
hem gehouden.
BTW: Hoe is het allemaal begonnen?
Guido: “Vanaf mijn geboorte werd ik
structureel tegengewerkt om mij te ont-
plooien als cabaretier. Goede schoolre-
sultaten, genoeg vriendjes, ouders die
me onvoorwaardelijk steunen en een
broer waarmee ik goed kan opschieten,
zorgden ervoor dat ik geen enkele reden
had om te trappen tegen wat dan ook.”
BTW: Dat is wel balen. Hoe heb je dat
opgelost?
Guido: “Pas in 2000 durfde ik me in
te schrijven voor het vara Leids Caba-
ret Festival en stootte direct door naar
de halve finale. Dat zorgde uiteindelijk
voor succes, want negen maanden la-
ter won ik met veel overtuiging op Ca-
meretten de publieksprijs. Sindsdien is
mijn hobby mijn werk geworden.”
BTW: Fijn voor je. Wat ga je ons bie-
den?
Guido: “Ik ben dé cabaretier van de
nieuwe generatie. Ik ben een dromer en
balanceer op de rand van de ethiek. Ik
ben een innemend en scherpzinnig ver-
teller, die jongleert met actuele grap-
pen.”
BTW: Bedankt voor dit interview, en
tot vanavond.

TK

Wist je dat . . .

# De introkern alle commissies die
op het ANJSS stonden, hartelijk
wil bedanken?

# De kroegentocht heel erg leuk
was?

# Iedereen de volgende ochtend dan
ook heel brak was?

# Iedereen ook vooral naar de co-
medynight moet komen?

# Stand-up comedian Guido Weij-
ers ook op Lowlands stond dit
jaar?

# Het UithofVerkenningsSpel su-
percool wordt?

# De introkern de intro tot nu toe
erg leuk, maar vooral ook erg ver-
moeiend vond?

# Er daarom niet meer Wist-je-
datjes verzonnen konden worden?

# We het hier dus maar weer bij
moeten laten?

Lords Reliant en Dignity

Kleurplaat
Een leuke kleurplaat in het thema van
de intro. Dus mocht je je vervelen,
leef je dan uit! De mooiste inzendingen
worden uiteraard op de messagewall ge-
hangen!

Oplossing
De oplossing van de puzzel van giste-
ren staat hieronder. De goede oplossing
is ingestuurd door Jellie de Vries uit
Utrecht. Zij heeft hiermee een gratis
abonnement op de “By the way . . .”
gewonnen.

Puzzel
Inmiddels een bekende puzzel. Voor de
nakampers nog even de uitleg:
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.
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