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Van de redactie

Lieve trouwe lezer,

Wat leuk dat je deze laatste “By the

way . . .” ook nog even wil lezen. Je zult
er geen spijt van hebben!

De introductie is bijna afgelopen,
maar een van de leukste onderdelen
moet nog plaatsvinden. We hebben
het natuurlijk over het eindfeest. Hoe-
wel de locatie “Het Rode Hart” heet, is
het toch de bedoeling dat iedereen in
het groen zal verschijnen.1

We hopen dat je de introductietijd
en de “By the way . . .” leuk hebt ge-
vonden. Wie weet zien we je volgend
jaar terug tijdens het kamp als mentor,
helper of introcommissielid.

Een Zuidelijke groet,
De redactie

Van de intro

Sjalom Effendi,

Namens onze grote sultan moet ik
jullie allen helaas mededelen dat van-
daag alweer de laatste dag van de fes-
tiviteiten is. Gelukkig heeft hij in zijn
oneindige wijsheid besloten deze tijd
af te sluiten met een spektakel zoals
zelden eerder vertoond.

De avond begint met de mogelijk-
heid om dranken uit het hele rijk te
proeven. Van de fijnste wijnen tot de
beste bieren. Vervolgens is iedereen
na een hartig avondmaal welkom op
het spektakel der spektakels, het fes-
tijn der festijnen, het slotfeest. Met
schitterende muziek van de beste elek-
tronische minstrelen zal iedereen zich
hier geweldig vermaken. Er gaan zelfs
geruchten dat de Parel van het Oosten,
de lieflijke dochter van onze almachtige
Sultan zich zal vertonen.

Ver na middernacht is dan de tijd
daar gekomen dat jullie allen afscheid
moeten nemen van ons wonderbaarlijke

rijk om weer terug te keren naar het
rustige Nederland.

Namens de hele koninklijke familie
wens ik jullie een fijn jaar en veel voor-
spoed.

Gegroet en heil aan de Sultan,
Al Sahaf

Het ABC van A tot E en S2

Terminal Een plaats waar je op het
vliegtuig stapt of dat maffe ven-
stertje waar je commando’s in
typt op je linux computer.

Uithof Het gedeelte van de universi-
teit waar jij als recht geaarde β

vrij weinig buiten zult komen.
Vakidioot Die gast die deze eeuw nog

niet bij de kapper is geweest en
op slippers college staat te ge-
ven. Ook wel het periodiek van
A–Eskwadraat.

Werkkamer De kamer met alle com-
puters van A–Eskwadraat er in,
gebruikt door commissies om hun
werk op te doen.

Who’s who Leden database van A–
Eskwadraat, te bereiken via de
website.

Y-Chromosoom Aanwezig bij 66 2

3
%

van de redactie en bij 84.1% van
de gehele vereniging.

Xenofobie “Wat de boer niet kent,
vreet hij niet”

Zonderlinge Zuiderlingen O.a.
de redactie van de By The
Way . . .Overigen kunnen aange-
wezen worden op verzoek.

c©xkcd.com

Agenda

17:00 uur

Borrel

Met prijsuitreiking!

—

22:00

Party!

In Het Rode Hart.

Studietips

Na vandaag zul je (weer) hard aan de
studie gaan. Gezien onze ervaring, ge-
ven we jullie graag een aantal waarde-
volle studietips mee.

1. Verhuis niet te vaak.

2. Zorg dat je je boek op tijd hebt.
Twee dagen voor het tentamen is
te laat.

3. Cola helpt. De grens ligt echter
rond de twee liter. Heb je meer
nodig? Zorg voor wat zout bij de
hand!

4. Zorg dat je twee dagen voor het
tentamen goed slaapt, zodat je de
dag voor het tentamen het zo laat
mogelijk kunt maken (zeker als je
tip 2 niet hebt opgevolgd).

5. Geuren helpen herinneren. Ruik
zowel tijdens het leren als het ten-
tamen aan bijvoorbeeld hetzelfde
parfum (niet het geurtje van je
vriend(in), dat doet je aan hele
andere dingen denken . . .).

6. Eet! Met name voor het tenta-
men. Niet is zo afleidend als een
rommelende maag.

7. Don’t push it. Tien minuten voor
het tentamen leer je niks meer,
hoe hard je ook in je boek staart.

De redactie wenst iedereen veel plezier
en succes met zijn of haar studie.

1Voor onwetenden: Groen won het eindspel! | voorkant |
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Van de kook
Hier volgen de recepten voor appelmoes
en pannenkoeken, op veler verzoek.

Appelmoes en ijs voor 330 man

• 42,9 l roomijs
• 66 kg appel
• 6,6 kg rozijnen
• 1 bus kaneel

Wel de rozijnen in water. Schil de ap-
pel en snijd deze in grove brokken. Zet
de appels met een bodem water op. Af
en toe roeren en stampen. Wanneer de
appel tot moes is gekookt de kaneel en
rozijnen toevoegen en een uur op zacht
vuur laten staan. Regel andere mensen
om de pan schoon te schrobben.

Pannenkoeken voor 330 man

• 18,86 kg bloem
• 89 stuks eieren
• 37,71 l melk
• 4 bussen poedersuiker
• 4 potten stroop
• 3 l zonnebloemolie
• zout

Mix, met behulp van een betonmixer,
alle ingedriënten. Heb lol en bak pan-
nenkoeken.

Talent gevonden!

Tijdens het ANJSS heb je al ken-
nis kunnen maken met de Vakidi-
oot, het bimaandelijkse blad van A–
Eskwadraat. Aan de inzendingen van
donderdag hebben we kunnen zien dat
er groot talent heerst onder jullie!

Heb je niet alleen talent, maar vind
je het ook leuk om te schrijven, te
tekenen of (andere) journalistieke ac-
tiviteiten te beoefenen? Neem dan
zeker eens contact op met de re-
dactie van de Vakidioot. Mail naar
vakid@a-eskwadraat.nl

Uit alle inzendingen van het ANJSS
wordt natuurlijk nog een winnend
groepje gekozen. In het volgende num-

mer van de Vakidioot zal het winnende
materiaal gepubliceerd worden.

Puzzel
Deze laatste puzzel is op twee ma-

nieren op te lossen. De gemakkelijkste
oplossing is onderaan spieken. De iets
uitdagendere optie bestaat uit het bre-
ken van de code. De getallen staan
voor letters. Ontdek welke letters en
vind de zin!

UKP
Zie jij 1001 ook als 0x9? Wil je

ook wel eens wat eer van je program-
meerkunsten? Dan zal het Utrechts
Kampioenschap Programmeren je inte-
resseren.

Zaterdag 4 oktober vindt het plaats:
teams van drie personen strijden om de
roem en kwalificatie voor het NK, in
een raamvertelling van gezelligheid.

Zie de A–Eskwadraat-website (www.
a-eskwadraat.nl) voor alle informatie
over deze jaarlijkse strijd.

Voor gevorderden

Googlisms

Bart “is costlier than other rail sys-
tems” en “is a green vase”

Charley “is more than just a travel-
ling companion” en “is about the size
of new jersey”

Dominique “is mine you hear” en
“is very worried still to have no answer
and only four hours to go”

“By the way . . .” “is a passing thing
in the english lexicon” en “is distri-
buted weekly at all four future’s cof-
fee/bakery places in toronto” en “is the
nicest i’ve seen so far”

www.googlism.com

Oplossing puzzel nr. 5

Errata

Tot onze spijt zaten er enkele fouten
in de vorige editie. De omschrijving
van Recidivist moest natuurlijk “Faal-
haas. Iemand die een vak niet heeft
gehaald en het opnieuw doet.” zijn.

Ook is er een fout geslopen in de puz-
zel, punt 11 moest natuurlijk niet de
vader van Ellert zijn maar de zoon.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt . . .

Al Sahaf
De ESCapade
Het Kandidaatsbestuur
Yassir Awwad

Redactie

Bart Russel
Charley Gielkens
Dominique Mirandolle

Oplossing puzzel

TheFakirandhisJarofButter| ahterkant |


