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Van de redactie
Borrelmeisters! De meeste van u, de
bevriende bestuursleden, zullen alleen
van de legendarische verhalen bekend
zijn met de “By the way . . .”. Geeft
niets, beter laat dan nooit. Hier is
uw eerste exemplaar! En u hoeft het,
in tegenstelling tot de gezellige flyers
over Japans tekenen en levend kleien
van Emmy niet op te hangen of door te
geven, welnee, u mag het gewoon mee
naar huis nemen. En als het u lukt de
redactie te identificeren tussen de bras-
sende borrelmenigte, signeren wij het
graag. Behalve als u bij ugv hoort,
want daar hebben wij ruzie mee. Zie
ook de wie-is-wie-in-besturenland ver-
derop in dit nummer.
Met onoprechte doch hartelijke groet,

De redactie

Welkom besturen...
... en andere genodigden

Misschien bent u bekend met de zus-
jes van A–Eskwadraat. Misschien ook
niet. Daarom stellen we een aantal
zusjes aan u voor.

Allereerst willen we Mebiose felicite-
ren met hun vierde lustrum. Wij hopen
dat ze het vanavond erg naar hun zin
hebben bij A–Eskwadraat en hun eigen
borrel vergeten.

Drift ’66 is een zusje voor Fysisch
Geografen en Aardwetenschappers. Ze
hebben overigens een prachtige website,
waar de WebCie van A–Eskwadraattot
voor kort jaloers op kon zijn.

De Leidsche Fles : Het is de Schrdin-
ger Vergelijking, tweede orde differen-
tiaal. Allejezus wat een onding, roepen
wij dan allemaal.
Attractie van vanavond is de navelpier-
cing van Gonny.

Ons toen nog prille bestuur in de vorm
van een kandidaatsbestuur ging op
bezoek bij de Vereniging voor Tech-

nische Physica en is wat dat betreft

de oudste kennis van het huidige be-
stuur. “Lekker belangrijk” .
Er zijn nog hopen andere zusjes en die
verdienen allemaal een plaats. Mis-
schien UGV niet, maar dat terzijde.
Weest niet jaloers, want dat is een
zonde. Proost!

De redactie

EC bakt ze bruiner
Als Eerstejaars Commissie zijn veel

dingen wennen: nieuwe vakken, nieuwe
school [universiteit, red.], nieuwe men-
sen, misschien op kamers en natuurlijk
een studievereniging! Nou, de vuur-
doop hebben we gehad! Men neme 45
pakken pannenkoekenmix, 1 liter olie,
veel spek, kaas en water, kleurstof, gro-
te verfmixer met boormachine en ++

eerstejaars.
Maandag was het dan zover. De laat-
ste boodschappen waren gedaan, pitten
gehuurd en hopelijk alles goed geregeld:
pannenkoekbaktijd! Het hoofdkwar-
tier werd ingericht boven op het terras
van de Minnaert. Na geëxperimenteerd
te hebben met de juiste hoeveelheden
water/mix en het mengen kwam de
productie langzaam op gang. Sommi-
ge nieuwbakken studenten bleken top-
pannenkoek-bakkers te zijn. Ze [de eer-
stejaars, red.] werden in de lucht omge-
draaid, soms met twee tegelijk, om ze
vervolgens met een boog op een bord
te laten belanden. De stapel groeide
gestaag. Totdat de eerste mensen bin-
nendruppelden?
Een lange rij vormde zich voor De Ta-
fel, alwaar naturel pannenkoeken wer-
den omgetoverd tot zondige pannen-
koeken! Overladen met ijs, kersen,
vruchtjes en veel slagroom trokken de
hongerige sporters richting tafel.
Bijna 40kg pannenkoeken en heel wat
culturele en culinaire hoogstandjes la-
ter kijken we met plezier terug op een
geslaagde avond. EC, Easy Goin’!

Tom (Van de negerhut)

(advertorial)

kom naar het gala!

Agenda

Donderdag 16 februari

—

16.00

Lustrumborrel

Ook de ‘bevriende besturen’ komen
ons lustrum meevieren, en die zijn dan
ook uitgenodigd voor deze lustrumbor-
rel. Houd je niet van gebral, gejat, ge-
zang, geduw en getrek of gerecipieer,
kijk dan liever naar de finale van de
ploegenachtervolging.

—

Vrijdag 17 februari

—

16.00

De Hunt

Heb jij al een bunny afgeknald? Nee?
Dan is dit je kans: tijdens De Hunt
moeten jagers zoveel mogelijk konijn-
tjes in de val lokken. Raad van onze
goede vriend Cheney: let wel op dat
niet je eigen teamleden in vriendelijk
vuur sneuvelen. Er schijnt nog plaats
te zijn voor deelnemers!

—

Zaterdag 18 februari

—

19.00

Diner

Een lekker hapje voorafgaand aan de
slotactiviteit, in restaurant “De Vier
Jaargetijden”. Een voedzame Harder-
wieker maaltijd.

—

21.30

Gala

Wat past er nou beter bij een lustrum
van A–Eskwadraat dan een afsluitende
activiteit waarbij iedereen zich uitdost
als zijn favoriete Linux-mascotte? Kom
ook en grijp deze kans aan om te laten
zien dat ook (juist?) bèta’s zich stijlvol
kunnen gedragen.
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(advertentie)

Kamer gezocht
Omdat volgens geheel democratische
wijze unaniem is besloten dat wij gaan
studeren zijn we op zoek naar een ka-
mer. Een kamer met uitzicht op zee
verdient de voorkeur.

Cornelis en Lodewijk Schildpad

PS. Een voldoende voorraad kat-
te(n)brokjes lijkt ons niet overbodig

Geheimschrift
Nog van voor de Tweede Fase? Dan

voelde je je gister vast een beetje zielig
op het symposium. Al die koters om
je heen lekker aan de slag met geheim-
schrift op hun TI-83 en jij een beetje
zielig kwadrateren en worteltrekken op
je niet-grafische ‘zakjapanner’.
Geen nood, de “By the way . . .” weet
raad! Geheimschrift op je casio fx-

82solar, ook voor andere ‘rekenap-
paraten’, zelfs grafisch. Wie de code
kraakt, krijgt een leuke verrassing.

• Als je iemand heel vervelend
vindt, tik je 0831 0.

• In plaats van :), gebruik je 1414
of, als je het echt goed wilt doen,
’ 0 + 0 ’.

• Als iemand vraagt hoe je dag was,
tik je, afhankelijk van hoeveel er
gebeurd is 61 312 of 60 8.312.
Of, als het echt heel erg was

34.312.

• Wat heeft Jefrey in zijn haar?
736!

• Degene die wil weten wie je idool
is, vertel je, afhankelijk van je
algemene ontwikkeling, 316 of
35534.

• En wanneer je geliefde midden
in de galabus vraagt of je nog

wel van haar houdt, schreeuw
je natuurlijk 50 .530 8. Of,
als je een tikje preuts bent,
123x456x 89+2x14415151.

Er is er een jarig...
Vandaag jarig:

• Niet: A–Eskwadraat. Dat was
vorige week vrijdag. Toch is er
vandaag wel een ‘mogelijkheid tot
feliciteren’.

• Amber Struijk (26, wij wachten
vol spanning op een ‘tractatie’ !)

• Hans van Piggelen (23)

• Stephan Kooiman (29, behoorlijk
respectabele leeftijd)

Apenheul
Het einde van het e lustrum is in-

middels in zicht en gedurende dit spek-
takel hebben wij dan ook zeker al in
zevenvoud gezondigd. Helaas staan ons
nog maar twee spetterende activiteiten
waar de zonde van afdruipt te wachten,
een laatste borrel en het gala. De borrel
zal zeker de moeite waard zijn, wij krij-
gen “vreemde” besturen op bezoek die
zich vaak nog beestachtiger gedragen
dan menig Apenheul-bewoner... (om
de zondig laag geprijsde drank hoef je
het zeker ook niet te laten) Sluit je lus-
trumweken af met het gala aan boord
van het prachtige schip “De Stad Har-
derwijk”. Heb je nog geen galakaartjes
koop ze dan NU! Er zijn nog maar en-
kele kaartjes te koop.

De Lustrumcommissie

Symposium
Gisteren vond eindelijk het sympo-

sium ‘Signalen’ plaats. Helaas kon de
redactie niet aanwezig zijn, ze was im-
mers aan het redigeren, maar ze heeft

wel een bezoeker gestrikt voor een in-
terview.

Sweitse van Leeuwen, U-raadslid,
vertelt over de excursie naar de
Stichting RuimteOnderzoek Nederland
(sron). Volgens Sweitse hadden ze
daar een koude ruimte, die was iets van
300 mK. Nee, 300 µK aldus Bas. Inde-
raad, 300 µK, oprecht koud dus. Erbui-
ten hing een paneel met drie waarschu-
wingslampjes: blauw, oranje en rood.
Blauw: alles veilig, oranje: > 20%
zuurstof, rood: < 20% zuurstof. Maar
wat hadden die wetenschappers nou ge-
daan? Ze hadden het bordje vervangen
door hun eigen versie: blauw: zwemwa-
terkwaliteit goed, oranje: lid van het
koninklijk huis jarig, en rood: dit pa-
neel is defect! Een kostelijke anecdote.

Ook is hij naar de sessie over cryp-
tografie met je grafische rekenmachine
door graaf Tel geweest. Iets met Ro-
meinen, Caesar, Gaius, public key en
El-Gamal. De redactie heeft niet hele-
maal meer onthouden wat Sweitse hier
precies over vertelde, maar leuk was het
in ieder geval. Zie ook elders in deze
“By the way . . .” over cryptografie.

Al met al dus een heel geslaagde
dag!

Colofon
De BTW bedankt...

Jan Beuving
de TEXpErtZ
Tom Oostvogels
Sweitse van Leeuwen
De Lustrumcommissie

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

btw wordt mede mogelijk gemaakt door:

Department of

 Information &
Computing
Sciences

Kopij!
Wij hebben (eindelijk) kopij ontvangen in de SWING-alma-BTW bus!
De “By the way . . .” brengt grappige, interessante en nutteloze stukjes
om de serieuze zaken van het lustrum te kunnen vergeten. Wij vragen
voortdurend om leuke bijdragen. Maar blijkbaar vinden jullie jezelf
niet grappig, niet interessant en nutteloos. Of kost het teveel moeite?
FOEI! Luiheid is een zonde! Daarom is deze “By the way . . .” vanaf
dit artikel leeg.
Overigens was dit stukje kopij de enige stem voor de paddopoll! De
uitslag is dus als volgt:

5. “Zorg eerst maar eens dat ze hun studie afmaken” – 100% !
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