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Datum: vrijdag 9 september 2005 Jaargang: 13 Nummer: 5 Oplage: 200 ex.

�
Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie
Goedemorgen. Na de wilde kroe-
gentocht van gisteravond, zullen jul-
lie wel net zo schor zijn als onze toe-
komstige voorzitter. Gelukkig is van-
daag een dag om aan jezelf te wer-
ken. Eerst wordt je geest gescherpt
— of misschien moeten we met al
dat projectgestuurdzelfactiverendehet-
kindcentraaliederwijsonderwijs van te-
genwoordig zeggen: Eerst scherp je je
geest. Daarna ga je netwerken op een
manier waar Hyves en Orkut bij in het
niet vallen: lunchen met andere eerste-
jaars, tutoren én docenten. Weet je in
ieder geval waar je dat ene tiende –ja,
ook in de volwassen wereld kan een-
tiendepunt het verschil tussen slagen en
zakken zijn– los moet peuteren. Rond
een uur of twee wordt het pas echt la-
chen, in ieder geval voor de introkern,
want dan gaat iedereen –mentoren, jul-
lie en tutoren– naar het sportveld! Ge-
lukkig mag je het hele weekend lekker
thuis vertellen over alle doldwaze avon-
turen die je de afgelopen week beleefd
hebt. Op naar de Filistijnen!

De redactie

Prettig Weekend
Hey Zeelui,

Wij zijn blij dat jullie gisteren alle-
maal de zee zo goed verkend hebben.
Zo weten jullie tenminste wat jullie al-
lemaal waar kunnen vinden in de ko-
mende jaren. Het was een geslaagde
verkenning. En na iets geslaagds is het
de bedoeling om dat te vieren natuur-
lijk. En hoe kan je beter iets vieren dan
lekker te gaan eten en daarna te gaan
genieten van lekkere drankjes. Juist, en
dat hebben jullie dan ook gedaan. Wij
hopen dat het jullie gesmaakt heeft en
dat jullie ook nu de verschillende cafés
kennen waar wij, zeelui, vaak te vinden
zijn. Dat over gisteren.

Vandaag staat op het programma:
weer eten! Nu een lekkere lunch met
jullie tutor. En daarna mogen jul-
lie met diezelfde tutor even flink gaan
sporten. Even alle nieuwe, spannen-
de, leuke, gave, minder leuke, coole

dingen wegsporten, om daarna lekker
thuis te gaan genieten van jullie welver-
diende rust. Hopelijk komen jullie vol
hernieuwde kracht maandag weer terug
om de laatste dagen van de introductie
spetterend af te sluiten.

Prettig weekend,
Getekend,

de Admiralen van Weleer

Wat is de Zilvervloot?
Dit stukje is voor bekenden op de hui-
zenmarkt overbodig, maar wij nemen
aan dat jullie veel te laat begonnen zijn
met het zoeken naar een kamer (tip:
schrijf je in, zie www.sshu.nl, onder
het motto ‘beter laat dan nooit’) en
dus nog niet, of juist wel, bij de projec-
ten van middelgrote woningcoöperatie
Woondrecht aanbeland is. Quizzzz: uit
welke middelgrote stad komt Woon-
drecht? Hint: let op de woordspeling!

Naast allerlei andere maatschappe-
lijke zaken en het uitbetalen van be-
lachelijk hoge salarissen, houdt Woon-
drecht zich ook bezig met het realise-
ren van nieuwe projecten. Doe ons zo’n
doelstelling. Eén van die projecten is
‘De Zilvervloot’. Dit is ‘uniek vorm-
gegeven’ nieuwbouw bestaande uit een
groot winkelcentrum met daarboven
130 koopappartementen en in het mid-
den, als vlag op de modderschuit, een
lekker groene binnentuin. De archi-
tectuur is ‘opvallend’ en ‘bijzonder’ en
dat leidt tot ’vernieuwende woningmo-
gelijkheden’. De winkels in ‘De Zilver-
vloot’ zijn afkomstig uit ‘de Koophoek’.
En dat alles gewoon in het hart van de
Wielwijk, op het Admiraalsplein.

Ken uw straatnaambordjes

• Een smakkelaar is een schipper
die om de vracht dobbelt.

• Nobel is een deugd en niet iemand
die prijzen uitreikt aan hen die in
het afgelopen jaar aan de mens-
heid het grootste nut hebben ver-
schaft.

Agenda

9:00 uur

Colleges

Hoera! Alweer!

—

13.00 uur

Tutoren- en docentenlunch

Even lekker inburgeren.

—

14:00 uur

Sporttoernooi

In, uit, lijn: laat die ballen knallen!

—

17:00

Naar huis

Grote wasjes, kleine wasjes en lekker
eten.

Lang zullen ze leven!

Weer geen introbetrokkenen jarig,
maar wel iemand waarvan we graag ge-
had hadden dat hij betrokken was ge-
weest, Luigi Galvani. En zolang nie-
mand zijn benen aansluit op een geslo-
ten stroomkring, zal hij ook wel niet
meer betrokken raken, want hij is in
1798 begraven. Zijn naam leeft echter
nog steeds voort in allerlei begrippen.
Wie ons de meeste kan sturen, wint een
doe-het-zelfpakket inclusief drie kikker-
poten.
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Caption Contest 1
Zie Caption Contest 2.

Vrolijke verstekelingen
Nog meer dan andere jaren heeft de
kroegentocht geleid tot verbroedering.
Het mooiste tafereeltje speelde zich af
op het toch al legendarische terras van
de Florin, altijd een veilige haven voor
meerder- en minderheid. Hier had zich
een stel beruchte ouwe lullen, waaron-

der de ‘Preases’ [sic] van de ‘Senaat
der A–Eskwadraat’ [sic] verzameld. De
mentorgroepjes konden bij hen hun cre-
atieve ei kwijt door improvisatiethea-
ter ten beste te geven. Bij een scène
op een onbewoond eiland, op prachti-
ge manier geleid door een van de vele
verborgen talenten op onze vereniging,
konden twee Nederlanders –zo noemen
wij dat– zich niet langer beheersen. Vol
overgave sprongen ze van hun stoel over
de zee naar het eiland en dwongen ze
als inboorling en toerist –typisch– een
staande ovatie af. Waren alle zomer-
avonden maar zo idyllisch.

Geruchten...

• Chef Glacé biedt een liter warme
custard in ruil voor de spreuk van
het kandidaatsbestuur.

• Anneke neemt de telefoon op:
“Dit is nu al de tweede keer dat ik
mijn hoofd stoot aan die kutboot
van jullie!”

• Echt waar: de kookcommissie
(‘Askook’) bestaat niet meer.

• Op de intro-eindborrel maandag
kunnen er PGP/GnuPG keys ge-
signed worden.

• Een zwerver gisteravond: “Vat
geen kou, boy.” Denkt zeker
dat we ieder jaar hetzelfde thema
hebben.

Dag appeltje, tot morgen
Waren jullie gister ook zo ontroerd door
de prachtpoëzie van JB? Dat moet wel
een gevoelige jongen zijn. Mooi niet
dus. Vandaag komt zijn ware aars uit
de mouw. Hij heeft zich dolenthou-
siast op onze ontlastingsprijsvraag ge-
stort en kwam met 51 alternatieven.
Wij zijn diep onder de indruk, maar
ook een beetje misselijk. Helaas gaat
het Popla r©-pakket aan JB’s poeperd
voorbij, want van de 51 synoniemen wa-
ren er 4 niet all-round inzetbaar. Twee
pasten uitsluitend bij diarree, een kan
enkel in het bos gebruikt worden en
de laatste lijkt de redactie toepasselij-
ker bij droge winden. Het totaal wordt
daarmee 47, dat is minder dan 50 en
daarom blijft de wedstrijd open.
Daar kan nog meer bij!

Colofon
Bedankt

Neus
J“De nageboorte zal zo wel komen”B
ViCie
Sweitse Johannes van Leeuwen

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

Doe het nou gewoon!
Vond je het gister ook een beetje eng, in de
A–Eskwadraatkamer? Zo zag je er wel uit toen je binnen-
kwam. Maar eenmaal op de bank, zogenaamd verdiept in een
“By the way . . .” –lekker vertrouwd–, de handjes stevig om
de beker ranja en luisterend naar het geruststellende geblub
van Admiraal Zeeduivel in de hoedanigheid van toekomstig
penningmeester, bleek het allemaal best mee te vallen. Toch?
En, geef maar toe, af en toe dacht je erover heel erg uit de
band te springen en gewoon je naam op die interesselijst te
schrijven. Natuurlijk deed je het niet, want zo’n commissie,
dat kost toch allemaal maar tijd en is helemaal niets voor
jou. Alhoewel alles wat je gistermiddag gehoord hebt je best
leuk leek. Of in ieder geval een deel daarvan. Maar toch.
Je moet eerst maar eens je bachelor halen, dan kun je altijd
nog kijken. Ja, natuurlijk kan dat. Maar om je bachelor te
halen, moet je toch mensen kennen van wie je aantekeningen
kunt kopiëren en met wie je bonusopgaven kunt maken. En
om zo’n bacheloronderzoek tot een goed einde te brengen,
zijn wat organisatorische vaardigheden ook geen overbodige
luxe. Moet jij eens raden waar je die allemaal kunt opdoen.
En waar het dan ook nog gezellig is. Dus doe het nou maar
gewoon.

(ingezonden mededeling)

Wat nou, enter here?!?!?!?!?

Caption Contest 2

Verzin een leuk bijschrift voor de foto die tijdens het

kamp is gemaakt. Lever jouw briljante bijschrift voorzien
van je naam in bij het Vlaggenschip (Centrale Post). Meer
foto’s (ViCie!) zijn te bekijken via www.a-eskwadraat.nl
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