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By the way . . .

Zo . . . dat was weer een lange dag gis-
teren. Na heerlijk gegeten te hebben in
een van de zes restaurants, was het tijd
voor de kroegentocht. De kroegzitters
hadden weer allerlei spellen bedacht zo-
als het welbekende kleionary.

Blijkbaar hebben de versierzinnen
van het kamp inspirerend gewerkt: zo
kreeg de redactie tips over mentor-
groepje Q, en verder was Aphrodite zelf
ook goed bezig in de Dikke Dries.

Vanmiddag hebben jullie kennisge-
maakt met een aantal docenten – één
van de grote pluspunten van de béta-
studies op de Universiteit Utrecht is
de grote toegankelijkheid van docenten,
maak er in de rest van je studie gebruik
van!

En dan nu . . . sporten! Al die calo-
rieën uit het bier moeten natuurlijk ook
weer weggesport worden.

De redactie

Beste studenten,
De kunst van het studeren is niet het
studeren zelf, maar het studeren met
te weinig slaap. Maar maak je niet on-
gerust. Mensen die het gisteren laat
hebben gemaakt: het wordt alleen nog
maar erger. Voor de mensen die op tijd
te bedde lagen: ze wennen er vanzelf
aan.

Nu hebben jullie een zware week ach-
ter de rug: 3 dagen van strijd en bussen
en heel veel nieuwe dingen. Na een hal-
ve dag rust waren er de eerste colleges,
een tocht over de Uithof en langs een
aantal commissies en eindigde de dag in
een café. En we begrijpen best dat je
nu behoefte hebt aan even iets helemaal
anders. Daarom kunnen jullie lekker al-
les wegsporten bij Olympos (nee, niet
ons verblijf, het sportcentrum). Pas op
met je rug (je hebt er immers maar een)
en veel plezier!

Zeus

And now for something

completely different:

De Sticky introductieactiviteit
Studeer jij nu Informatica en/of In-
formatiekunde, dan bof je, want voor
jou zijn er twee studieverenigingen.
A–Eskwadraat en Sticky de STudiever-
eniging in wording voor InformatiCi en
informatieKundigen. Creatief afgekort.

Behalve woest gaaf is Sticky ook nog
een inhoudelijke aanvulling op je stu-
die. En daar beginnen we dit jaar gelijk
mee bij de Sticky introductieactiviteit.

Want er is één stuk studiegereed-
schap waar je de komende tijd echt
niet zonder kan: de computer. Als je
voor je studie een computer gaat ko-
pen, dan kan je deze kant en klaar be-
stellen. Maar het is veel gaver om uit
losse onderdelen een computer in elkaar
te schroeven. Hoe dat precies moet,
merk je allemaal bij de Sticky introduc-
tieactiviteit, enkel voor Informatici en
Informatiekundigen op dinsdag 12 sep-
tember, vanaf 15.00 uur op het grasveld
naast het Minnaert.

Paul

Strip
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Agenda

9:00–13:00

College

Het traditionele vrijdag-
ochtendcollege. Pogingen van de U-
Raad om ofwel deze af te schaffen,
ofwel om slaapbanken in de collegeza-
len te installeren, zijn tot op heden op
niks uitgelopen.

—

13:00–14:00

Tutorenlunch

Tevens kennismaking met docenten, en
dit keer niet door van bovenin een col-
legezaal op ze neer te kijken.

—

14:00–17:00

Sporttoernooi

Met o.a. compact discus- en speerwer-
pen, olieworstelen, etc. Marathon niet
inbegrepen.

—

17:00

Alles ist noch nicht vorbei

Maar wel voor deze week. Goed uitrus-
ten, opladen, en maandag en dinsdag
nog meer Intro!

Colofon

De BTW bedankt . . .

Tom ‘Zeus’ Oostvogels
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Gedicht
Vul op de . . . iets of iemand in uit de

Trojaanse Oorlog.

Wij leefden ooit als gijzelaars
op één reep chocol . . .
. . .ke dag een slokje water
en daar redden wij het mee.

. . ., zei Yuri, nog een punt dat te . . .

is de oefening niet t . . .kant?
Een combi salto-schroef na draaien
is niet te rijmen met gezond verstand.

JB

Oplossing van gisteren: Hermes,
Zeus.

Utrechts Kampioenschap Pro-
grammeren
Ben je net zo strijdlustig geraakt als
wij? Ben je net zo goed in al-
goritmische vraagstukken oplossen als
wij? Dan zal het Utrechts Kampi-
oenschap Programmeren je interesse-
ren. Zaterdag 30 september vindt het
plaats: teams van drie personen strij-
den om de eer en kwalificatie voor
het NK. Zie de A–Eskwadraat-website
(www.a-eskwadraat.nl) voor alle in-
formatie over deze jaarlijkse titanen-
strijd der programmeerkunstenaars.

Thijs Kinkhorst

Wist je dat . . .

Het moeilijk is om je collegezaal te vin-
den als op je rooster uitsluitend de do-
cent van het college (“Aard Groot”)
vermeld staat?
De vader van één van de eerstejaars
“Piet(er) Sint Nicolaas” heet?
Harrods al een poosje een kerstafdeling
heeft?
Dat geen excuus is voor de Dikke Dries
om kerstliedjes te laten horen?
Dat het toch nog wel gezellig was?

Terugreis (2/3): Agamemnon
Dacht je dat Odysseus het slecht had
na de Trojaanse Oorlog, dan heb je nog
niet gehoord hoe het Agamemnon af-
ging.

Hij denkt thuis warm ontvangen te
komen, maar komt flink bedrogen uit:
Zijn vrouw heeft intussen een nieuwe
man gevonden, Aegisthus, en het twee-
tal slacht hem af tijdens het Welkom-
terug-feestmaal. Schrale troost is dat
de moord uiteindelijk wordt gewro-
ken door Electra (van het gelijknamige
complex).

Je zou kunnen zeggen dat dit het ver-
diende loon was voor Agamemnon. Hij-
zelf had ook niet veel problemen met
het doden van zijn oudste dochter (zie
“By the way . . .” nr. 1). Ook nam
hij de Trojaanse ziener Cassandra mee
terug als oorlogsbuit. Daarmee had
hij ongetwijfeld ook geen echtgenote-
vriendelijke bedoelingen.

Lang zullen ze leven!
Helaas, andermaal niemand die be-
trokken is bij de introductie jarig
vandaag . . .. Wel werd 418 (geen priem)
jaar geleden Mersenne geboren. Min-
der vrolijk: Vandaag is de sterfdag
van Herman von Helmontz (van de
Helmontz-vrije energie).

By the Bart . . .

Twee gedichten uit ‘Wis- en Natuur-

lyriek met chemisch supplement’ van

Drs. P en Marjolein Kool.

CIRKEL

‘Wat zou ik blij zijn als ik nog

ontdekken zou,’ zo sprak de man,

‘Hoe dat ik zonder passer tóch

een cirkel construeren kan.’

Zijn eega lachte: ‘Hou toch op.

Dat is toch reuzesimpel, schat.’

Ze hief zijn natte koffiekop

van zijn nog maagdelijke blad.

X-AS

Een x-as, ziek en hoogbejaard,

lag op zijn doodsbed neder

en sprak, berustend en bedaard:

“Wij zien elkander weder.

Men heeft mij immers steeds beloofd

dat ik, na het cremeren,

wanneer het vuur zal zijn gedoofd,

als as zal wederkeren.”

Rectificatie
In de “By the way . . .” van gisteren is
het laatste deel van By the Bart . . . per
abuis niet geplaatst. Hierdoor heeft
niemand het weerbericht kunnen lezen.
Daarom hierbij alsnog het weer van gis-
teren. Excuses voor eventuele overlast
hierdoor veroorzaakt.

De redactie

HET WEER

Het wordt vandaag heel mooi weer

om bezig te zijn met actief-naast-je-

studie-spellen, uithof-verkennings-spellen

en eventuele kroegentochten, tenzij deze

zich plaatsvinden in de Gazastrook. Indien

dit wel het geval is wordt men geadviseerd

stalen paraplu’s bij de hand te houden.

Puzzel: Vuurtorens

De vuurtoren van Alexandrië staat bekend als één van de
klassieke Wereldwonderen. Hij was waarschijnlijk tussen de
115 en 135 meter hoog en was te zien van de 3e eeuw v.Chr.
tot de 14de eeuw n.Chr, toen hij werd verwoest door twee
aardbevingen.

In deze puzzel zijn er niet één, maar acht vuurtorens om
schepen vielig door de branding te helpen. Elke toren schijnt
in horizontale en verticale richting. Twaalf boten met een
grote van één vakje worden elk door minimaal één vuurtoren
beschenen. Ze houden ook afstand van elkaar en de vuurto-
rens, ook in diagonale richting. Op de plekken van de vuurto-
rens staan getallen die aangeven hoeveel boten ze beschijnen.� " ��� $�� �  "�#�$%�


