
Ah toe, nog �e�en verhaaltje!
Datum: 5 september 2008 Jaargang: 16 Nummer: 5 Oplage: 275 ex.

ARedactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie

Waarde lezers,

De eerste lesdag is intussen achter
de rug, traditioneel afgesloten met een
kroegentocht.

Vandaag gaan de nieuwe A–
Eskwadraters met de mentorgroepjes
tegen elkaar strijden in Olympos, het
sportcentrum van de Uithof. Het be-
looft, net als op kamp, een uitputtende
maar leuke dag te worden!

Na deze dag is de introductie alweer
bijna voorbij; de lessen beginnen maan-
dag toch écht en er zijn alleen nog maar
een paar activiteiten van de intro over.
Dinsdag is dan ook de laatste keer dat
de “By the way . . .” verschijnt. Be-
machtig een exemplaar tijdens de bor-
rel en maak je verzameling compleet.

De redactie

Het ABC van A tot E en S2

Pizza Het hoofdvoedingsmiddel van
een student, aangezien het de
belangrijkste dingen bevat: gra-
nen/brood, groente, vlees en zui-
velproducten.

Recidivist Faalhaas. Iemand die een
vak niet heeft gehaald en het op-
nieuw doet.

Sjaars Eerstejaars, ongeacht of je van
een andere studie afkomt.

School Het instituut waar je net van-
daan komt. Nú studeer je aan
“de uni” of universiteit (of voor
de Vlamingen is univ ook toege-
staan)

Sticky Een Utrechtse studievereni-
ging voor informatici en infor-
matiekundigen, die enkele jaren
geleden opgericht is.

Tai Pan Eén van de populairste spel-
len bij A–Eskwadraat.

Wist je dat . . .

Zowel Aladdin, Ali Baba en de veertig

rovers als De zeven reizen van Sinbad

de zeeman niet tot de originele Ara-
bische duizend-en-één nacht verhalen
behoorden?

De verhalen in 1001 nacht vertelt
worden door Scheherazade, de dochter
van een grootvizier, en dat de oorspron-
kelijke verhalen erotisch getint waren?

Wist je dat de cliffhangers van Sche-
herazade soms heel anders waren dan
onze cliffhangers? Zo stopte ze soms
midden in een uitgebreide filosofische
uiteenzetting en zelfs een keer tijdens
een uitgebreide beschrijving van men-
selijk anatomie.

De vroegste vormen van Schehera-
zades naam “Zij wiens rijk nobel is”
betekent.

Wist je dat Scheherazade na 1001
nachten, drie zonen had met de keizer.

Kleurplaat

Voor wie er geen genoeg van krijgt.

Agenda

13:00 uur

Tutorenlunch

—

14:00

Sporttoernooi of lasergame

—

17:00

Naar huis

En uitrusten.

Van de intro

Salaam efendi,

Ook al zijn de Spelen voorbij, van-
middag zal het gevoel van ’de strijd’
nog eventjes herleven door middel van
een sporttoernooi of een laserquest. Na
het sporttoernooi of het laserquesten
zit de eerste week van de introduc-
tieperiode erop en kan het weekend
beginnen.

Een weekend waarin je eventjes kan
terugkeren uit het Verre Oosten, je
(eindelijk) kan bijslapen en nieuwe
energie kan opdoen voor de laatste
twee dagen van de introductie.

Het sporttoernooi vanmiddag wordt
georganiseerd door de SportCie, de
sportcommissie van A-Eskwadraat die
de mentorgroepen en misschien zelfs
de introductiecommissie zullen laten
strijden om de 1e prijs. Ik hoop dat
jullie zullen genieten van het strijden
en dat jullie maandagochtend uitgerust
kunnen beginnen met het studeren en
de laatste activiteiten van de introduc-
tieperiode.

Met rijke groet,
Rayk Sa’at| voorkant |



A–Eskwadraat

“Wat is dat?”

Je weet inmiddels wat A–Eskwadraat
doet, wie de bekende gezichten zijn en
hoe leuk het er is. Maar waar komt
A–Eskwadraat eigenlijk vandaan?

Lang geleden, in 1928 om precies te
zijn, werd het physische studiegezel-
schap S2 opgericht. Dit stond mogelijk
voor Samen Sterker of Samen Slimmer.
Een jaar later kreeg S2 de officiële ver-
enigingsstatus.

In 1934 verenigden de physische pro-
paedeuse studenten zich onder de naam
A–E. Deze naam komt van een serie
examens die deze studenten in die tijd
moesten afleggen. Na het behalen van
het candidaats-examen konden de le-
den lid worden van S2.

De twee verenigingen bestaan jaren-
lang naast elkaar, zo nu en dan minder
of meer samenwerkend. In 1968 wordt
door A–E het periodiek de Vakidioot
opgericht.

Op 10 februari 1971 wordt dan ein-
delijk A–Eskwadraat geboren. De twee
verenigingen fuseren zich na veel geba-
kelei.

En hoe zit dat met de “By the

way . . .” ? Deze verscheen voor het
eerst in 1992, met als doel “de vereni-
ging te ontklieken”. Men wilde graag
dat de niet-actieve leden meer betrok-
ken en actief zouden worden. Vanaf
2000 wordt de “By the way . . .” voor
de introductie geschreven.

Wil je (veel) meer lezen over de ge-
schiedenis van A–Eskwadraat? Ga dan
naar de website, of lees een van de
(Speelse) almanakken in de gezellig-
heidskamer.
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Van de kook
Beste eters,

Jullie zijn nu een dag uitgerust na
het heftige kamp. Omdat het eten ont-
zettend lekker was, hebben de kook
vele verzoeken bereikt om het recept
van de zomerstamppot en de appel-
moes openbaar te maken. Zorg dat je
voldoende pannen beschikbaar hebt,
evenals negen vriendjes om te helpen
met schillen en bakken, dan ben je van-
af negen uur ’s ochtends tot half zeven
’s avonds bezig.

Zomerstamppot voor 330 man
• 111,96 kg aardappelen

• 12,38 kg rookworsten

• 8,43 kg salamiworsten

• 7,23 kg cervelaatworsten

• 3,20 kg metworsten

• 5,89 kg uitlekgewicht ananas

• 15,32 kg appels

• 24,75 kg andijvie

• 29,46 kg uien

• 8,25 l melk

• 11,79 kg geraspte kaas

• 2,36 pot pesto

• 3,54 pot zongedroogde tomaten

• zout en peper

Snijd de geschilde aardappel in gro-
ve stukken. Leg de rookworsten 15
minuten in heet water. Snijd alle wor-
sten. Bak de salami-, de met- en de
cervelaatworst 3 minuten aan. Schil
en versnipper de ui. Snijd de paprika
in stukjes. Fruit de ui en de paprika.
Snijd de andijvie in reepjes. Zet 4 uur
van tevoren de aardappelen met ruim
water op. Na twee uur is de aardappel

gaar. Was en blancheer de andijvie
een half uur van te voren. Warm de
melk op. Meng gelijkmatig aardappel,
ananas, appel, andijvie, ui, melk en de
geraspte kaas. Voor omnivoren moet
de worst toegevoegd worden, voor de
vegetariërs pesto en zongedroogde to-
maten. Voeg naar smaak zout en peper
toe. Stampen maar! Serveren met een
glimlach en een zwaard.

De recepten voor appelmoes en pan-
nenkoeken volgen in “By the way . . .”

nummer 6.

Kun je ook toveren . . .

. . .met computers? Dan zoeken we
misschien jou!
A–Eskwadraat heeft een uitgebreid
park van (Linux)computers. Hiermee
bieden we verschillende diensten aan
onze leden aan, waaronder accounts,
e-mail, een website en een hele berg
aan LATEX-classes. Nu zijn we op zoek
naar mensen die willen helpen dit te
onderhouden. We zijn op zoek naar
mensen die weten hoe je workstations
gesynchroniseerd houdt, mensen die
ervaring hebben met het onderhouden
van databases en studenten die het leuk
vinden anderen te leren LATEXen.

Heb je interesse? Meer informatie, ook voor

andere commissies, staat op het commissieva-

caturebord: www.a-eskwadraat.nl/actief

Jarig
Vandaag is Olivier Richters uit groep Y
jarig. Van harte!

Colofon
De “By the way . . .” bedankt . . .

De Kook
Rayk Sa’at

Redactie

Bart Russel
Charley Gielkens
Dominique Mirandolle

1 Communicatiemiddel
2 Ruimte waar je je eerste praatjes kreeg
3 Gebouw waar je tentamens krijgt
4 Straat waar het Minnaert gebouw aan ligt
5 L in BBL
6 Beste omkoopmiddel voor helpers
7 Beroep/opleiding van Marcel Minnaert
8 Kroeg waar het enige “By the way . . .”

redactielid zat tijdens de kroegentocht
9 Thuishaven van Sinbad

10 Jaarboek
11 Zoon van Ellert| ahterkant |


