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Van de redactie

Het zit er alweer bijna op . . . Wij
vonden het erg leuk, jullie ook? Als
het goed is, zijn jullie nu allemaal goed
gëıntroduceerd met je studiegenoten,
de faculteit, en natuurlijk je studiever-
eniging.

Maar we zijn er nog niet, er staan
nog een paar spetterende activiteiten
op het programma. Zo ben je waar-
schijnlijk op dit moment nog aan het
genieten van een hapje en een drankje
op de intro-borrel, en gaan jullie van-
avond natuurlijk allemaal feesten in de
Arena!

Hopelijk tot ziens, volgend jaar als
mentor wellicht?

De redactie

Lieve eerstejaars,
Ik zag voor het eerst jullie onschul-

dige ogen, nog niet vertroebeld door
intergraalstellingen, relativiteitstheorie
en programmeertaal. Jullie kleurrijke
vertoning maakte me zo gelukkig. Sa-
men met de Introcommissie nam ik jul-
lie mee naar alle spannende plekjes op
de Uithof. Zo sportief als jullie bleken
te zijn!

Gister hebben we gelachen, tot diep
in de nacht . . . Zie ik jullie straks nog
terug op het eindfeest? Ik wacht
de rest van het jaar op jullie in de
A–Eskwadraatkamer.

-xxx-jes en knuffels,

Lady Cairngorms

Rectificatie
Bij de ingezonden mededeling in afgelo-
pen “By the way . . .” getiteld ‘Steven’
zijn de laatste twee regels weggevallen.
Deze luiden als volgt:

een man, een vent, een echte heer
oud wijs, een man van welleer.

De redactie

LaTeX
Nee, dit stukje gaat niet over voor-
behoedsmiddelen, ballonnen, muurbe-
dekking of een bepaalde fetish1. Het
gaat over LATEX een documentberei-
dingssysteem waarmee je hele coole do-
cumenten kan maken. Zoals bijvoor-
beeld de “By the way . . .”! Maar het
wordt meer gebruikt voor wetenschap-
pelijke teksten en technische documen-
ten.

Het is daarom zeer waarschijnlijk dat
je met LATEX in aanraking komt tijdens
je de universitaire loopbaan. Waar-
schijnlijk krijg je al in de eerste peri-
ode ermee te maken (bijvoorbeeld bij
Basisvaardigheden, Computergebruik).
Als je een Word processor gewend bent
zal het even wennen zijn.

Voor iedereen die zich wat meer op
zijn gemak wil voelen met LATEX or-
ganiseert A–Eskwadraat in periode 2
een LATEX-cursus. In een achttal avon-
den kan je van complete leek een ca-
pabele TEXer worden en kan je LATEX
gebruiken voor verslagen, beamerpre-
sentaties, brieven & boeken! Bin-
nenkort meer informatie hierover op
a-eskwadraat.nl/texcursus.

de TEXniCie

Strip

c© xkcd.com

Agenda
9:00

College
—
12:45 – 13:15

Lunchen
—
13:15

Nog meer college
De redactie kan er niet genoeg van krij-
gen, hopelijk jullie ook niet . . .

—
17:00

B B Cie -borrel
met prijsuitreiking
In de vide (bovenkantine) van het Min-
naert
—
±19:00

Eten in de binnenstad
Op eigen gelegenheid
—
22:00

Intro Eindfeest
In de Arena, entree e2,50. Thema-
kleur: groen
—
4:00
Naar huis! En fiets voorzichtig . . .

Colofon
De BTW bedankt . . .

Lady Blue
William Wallace
Donald & Leslie
Randall Munroe
Rudy Koot
de TEXpertz
Marja van Aken
JB
Redactie

Jeroen Schot
Jeroen van Wolffelaar

1Voor een goede website over één van deze vier zie www.pret-met-latex.nl.| voorkant |



Overleggroep Wiskunde
De Overleggroep Wiskunde (OGW)
verzorgt om de week een medezeggen-
schapsoverleg voor wiskundestudenten.
Dit zijn beurtelings een vakkenoverleg
en een radenoverleg. Bij het vakken-
overleg kunnen studenten hun onvrede
over de verschillende cursussen die er
op dat moment gegeven worden uiten
(of uitingen van lof in het geval dat er
een docent van het jaar gekozen gaat
worden). bij het radenoverleg kunnen
studenten die in één van de vele me-
dezeggenschapsraden zitten elkaar bij-
praten over de actuele problemen en
gebeurtenissen. Verder zijn de OGW-
overleggen ook de plek waar de gewo-
ne student mee kan praten over zaken
zoals de nieuwe huisvesting en de voor-
zieningen die daar gerealiseerd moeten
worden. Naast de OGW-overleggen is
er speciaal voor jou ook nog de Eer-

stejaars Responsgroep (ERG) die zich
uitsluitend bezig houdt met de vakken
die in het eerste jaar gegeven worden.
Bij beide overleggen ben je erg welkom
en ik wil je dan ook graag uitnodigen
om naar de eerste OGW bijeenkomst
van dit collegejaar te komen. Deze zal
plaatsvinden op woensdag 19 septem-
ber van 12:45 tot 13:15 in de kelder van
het wiskundegebouw. Voor koffie, thee
een koekjes wordt gezorgd!

Ruud ‘Casanova’ Koot

Mopje
Komt Bas bij de dokter.
Zegt de dokter: “Hier zijn smarties.
Als je het maar wel zelf opruimt.”

Cryptische gedichten
John McWarisawful keek:
de kogel had een gat gemaakt,
een man was in zijn buik geraakt
en zag daardoor een beetje bleek.

(9)
‘Slot van de intro, dus nu valt het doek
Straks nog een feestje en op is de koek’
zo sprak de dichter, McBuefin, en kloek
sloot hij tevreden zijn rijmwoorden-
boek.

(9)

JB

Oplossingen nr. 5:

Genadeschot
Schotseruit

Kandidaatsbestuur – In de lift
Jullie hebben ze al in de
A–Eskwadraat-kamer kunnen bewon-
deren: de kandidaatsbestuursleden.
In feite hebben ze nu al de touwtjes
in handen, maar vanaf morgen is het
hopelijk officieel. Dan is namelijk de
Algemene (Leden) Vergadering waarin
de bestuurswissel plaatsvindt. Omdat
jullie vast benieuwd zijn wie deze types
zijn is hier een korte beschrijving. In
volgorde van lievelingskleur:

Wouter heeft als voorzitter de taak
om het zootje bij elkaar te houden. De-
ze 23-jarige wiskundige is een fan van
Herman Finkers en de Beatles.

Jeroen is de secretaris. Hij heeft
naast zijn naam ook zijn looks mee.

Sjoerd zijn we al eerder tegengeko-
men. Als hij nog niet jarig is houdt hij
zich bezig met de verenigingsfinanciën.
De penningmeester dus.

Kim is de enige vrouw van het sex-
tet. Deze krullenbol hoopt de belang-
rijke functie van Commissaris Intern op
zich te nemen.

Kenny heeft helemaal geen haar.
Zijn taak is om sponsorgeld binnen te
halen en contacten met externen te on-
derhouden.

Tom is de Boekencommissaris en
gaat over alles wat met boeken te ma-
ken heeft. In de wandelgangen circu-
leert al een boekenspreuk: “De boeken-
hut van oom Tom”.

De redactie

Kilt UIT
biep-biep-biep bieeep-bieeep biep-biep-

biep . . . KILT UIT.

De redactie werd erdoor over-
stroomd, dit soort SMS’jes. Nou voor-
uit dan, wat informatie over dit tradi-
tionele Schotse kledingstuk. Begin 18e
eeuw is de kilt ontworpen door Thomas
Rowlinson. Het patroon op de stof van
een kilt heet “tartan”, en het patroon
verschilt van clan tot clan – als een
soort familiewapen. Ook vandaag de
dag wordt de clan-tartan nog met trots
gedragen door Schotse families. Maar
ook zonder historische achtergrond is
het mogelijk een patroon te laten ont-
werpen en weven. Dit is bijvoorbeeld
gebeurd met het tartan van Braveheart
– omdat Mel Gibson geen tartan in de
familie heeft, hebben de filmmakers zelf
een patroon laten ontwerpen. Sinds-
dien is dit tartan verkrijgbaar voor
fans, voor slechts 24 pond per yard.

Maar de grote vraag die de mens-
heid bezighoudt is natuurlijk: draagt
men nou wel of geen ondergoed onder?
In tegenstelling tot wat vaak gezegd
wordt, is er geen vaste traditie met be-
trekking tot deze vraag: wat de drager
liever heeft. Betrouwbare bronnen heb-
ben de redactie verteld dat de introkern
gewoon ondergoed droeg . . .

Kil(t)kenny

Oplossingen Kamppuzzels
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