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Van de redactie

Lieve lezers,

We zijn alweer over de helft! Een kleine
meerderheid van alle activiteiten heeft
reeds plaatsgevonden, maar een aantal
pareltjes staat ons nog te wachten, zo-
als morgen het groots aangepakte Lus-
trumsporttoernooi. Dit is ook alweer
de vierde “By the way . . .”, dus de re-
dactie heeft tenminste 2

3

e
van haar werk

voltooid, als jij deze “By the way . . .”
van voor naar achter leest ben je net
over de helft.

Maar de “By the way . . .”-redactie
heeft zeker geen half werk geleverd!
Om tegenwicht te bieden tegen de
met tekst uitpuilende vorige “By the
way . . .”’s, staan in dit nummer wat
meer plaatjes. Ook zijn de stukjes
weer eens wat minder serieus van aard,
vooral op de achterkant.

De redactie

Van de Lustrumcommissie

De tweede week is nu al een rare (maar
leuke!) week: volwassenen op driewie-
lers in de Minnaerthal en een bestuur
in kimono met honkbalknuppels in een
werfkelder.Gelukkig is de week nog niet
voorbij en kun je je vanmiddag laten
verwennen door een heerlijke massage
in de Minnaert hal en morgen verdedigt
A–Eskwadraat haar sportieve eer tegen
verenigingen uit heel het land. Kom
dus ook gezellig langs op Olympos om
aan te moedigen! Verder willen we me-
dedelen dat de kaartjes voor het gala
tot én met dinsdag worden verkocht.
Ga dus snel naar de boekverkoop om er
een (of twee) te kopen!

Stadsrechten

Utrecht was de tweede stad in Neder-
land die stadsrechten kreeg, in 1122.
Welke stad was ons mooie stadsie
voor?

Jarig

Vandaag is er niemand jarig die ook
maar iets met onze geliefde ComInt te
maken heeft, behalve dat onderstaan-
den natuurlijk allemaal in zijn leden-
database staan. Het betreft: Wouter
Wassing (29), Merijn IJperlaan, Vera
de Bakker, Stijn van Drongelen (allen
23), Renze Torensma, Zhu Zhou (beide
22), Rik Coenen (20) en Paktwis Ho-
mayun (19).

Beachmassagemiddag

Ben je zo gespannen door het lustrum,
dat je nog steeds niet stil kan zitten?
Dan is dit de activiteit voor jou. De
AxiCie zorgt voor een zeer ontspannen
sfeer, je waant je al op Hawaii. Daar-
naast kan je gemasseerd worden door je
favoriete AxiCielid. Dus komt allen en
reserveer alvast een mooie plek om te
chillen. Inschrijven via de site!

De AxiCie

Comic

Onderstaande comic is afkomstig van
www.basketcasecomix.com. Vaak zijn
ze enigszins flauw, maar gemiddeld zijn
ze best de moeite waard.

Lustrumagenda

17 februari, hele middag
Beachmassage
Gespannen of gestressd door alle lus-
trumdrukte? Laat je dan masseren
door een lid van de AxiCie op deze ont-
spannen strandactiviteit.

18 februari
Lustrumsporttoernooi
Verdedig de eer van de vereniging of
kom degenen aanmoedigen die dit wel
doen. Inclusief kroegsporten en diner.

19 februari
RetroLAN-party
Vroeger waren de spellen pas goed.
Kom ook en speel mee met oude DOS-
spellen en vroege Windowsgames.

21 februari
Bètadictee
Weet jij hoe je schrödingervergelijking
spelt? Schrijf je dagelijks scheikundige
formules voluit? Stel dan je spelvaar-
digheden tentoon en doe mee aan het
dictee.

22 februari
Blind-Speed-Daten-Eten met
onze zusjes
Hoe vreemd het ook klinkt, er is niets
zo leuk als daten met onze zusjes. Grijp
daarom de kans en luister naar wat er
rondzwerft

23 februari
Lustrum Symposium
Compleet in thema gaat het sympo-
sium over de toekomst van het ga-
men. Geschikt voor studenten van álle
A–Eskwadraatstudies

(advertentie)
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De prinses en de paddenstoel

Het Tiebettaanse monster brulde zo
hard dat het tot Bètahlehem te horen
was: “Wat heeft dit te bètakenen?!?”
In paniek dook de botadecaan achter
een punt weg. “Jammer dat ik mijn
bhetablokkers vergeten ben, die waren
nu wel handig geweest....” Plots her-
innerde hij zich het doosje dat hij had
gekregen. “Ach, er zal wel niets in zit-
ten, maar ik kan betar toch even kij-
ken.” In het doosje zat een raar soort
paddenstoel.

“Zou dat te eten zijn? Anders had
ik het vast niet gekregen.” Hij at de
paddestoel op... en voelde zich meteen
sterk en was zeker dat hij het wezen de
baas kon. Hij sprong op en liep meteen
op het schildwezen af, dat heel kwaad
keek, maar door het potje - dat een
bètäıne-subètantie bleek te bevatten -
zag het wezen er eigenlijk best sullig
uit. Met drie harde klappen sloeg hij
het wezen tegen de de bètonnen vloer
en zowaar: het wezen verdween! Er
bleef alleen een soort bellenblaasstokje
achter. Verwonderd keek de decaan om
zich heen. “Daar is nog een deur,”
dacht hij, “vreemd dat ik die nog niet
had gezien. Laat ik die eens proberen.”
Hij pakte het stokje op – als aandenken
– ging de deur door...

Ruby

Let it never be said
the romance is dead
cause there’s so little else
occupying my head

There is nothing I need
except the function to breathe
but I’m not really fussed
doesn’t matter to me

Ruby, Ruby, Ruby, Ruby
do you, do you, do you, do you
know what you’re doing, doing, to me
Ruby, Ruby, Ruby, Ruby

Kleurplaat

Ondertussen op de Berenboot

Byte, bite, bight

‘Byte, bite, bight’ is in de engelse taal
een voorbeeld van een triple homop-
hone: de drie woorden worden verschil-
lend geschreven en hetzelfde uitgespro-
ken. Andere voorbeelden zijn, van klein
naar groot: ‘naught, not, knot’, ‘I, aye,
eye’, ‘two, to, too’, ‘pair, pare, pear’,
‘four, for, fore’ en ‘cent, sent, scent’. De
redactie heeft nog geen Nederlandsta-
lige drievoudige homofonen gevonden,
maar daagt de lezer uit deze in te stu-
ren.

Puzzel

o.d.z. Find the matching fish

Verplaats 3 lucifers om de vis naar
rechts te laten zwemmen. Er hoeven
geen lucifers gedraaid te worden!

Vond je dit een leuke puzzel? Er
staan er veel meer op www.puzzles.

com/puzzleplayground/matches.htm

Lustrumreünie

Vorig weekend was de reünie van oudle-
den van A–Eskwadraat, A-E en S2. Er
zijn mooie herinneringen gedeeld over
vroegere tijden en enkele oudleden had-
den mooie fotoreportages van oude ac-
tiviteiten. Zo was het in de jaren ’30
gebruikelijk om op excursie te gaan in
pak. Verder is het Archief erg blij ge-
maakt met opheldering over enkele van
de meer mysterieuze stukken in de col-
lectie zoals een kimono en enkele hand-
gekleide bekertjes. Deze laatste bleken
allemaal van dezelfde persoon te zijn
die het leuk vond tekst en uitleg te ge-
ven.

Ook enkele van de grote vragen bin-
nen A–Eskwadraat, namelijk waar de
namen van onze voorgangers nou pre-
cies vandaan kwamen zijn helaas nog
steeds in nevelen gehuld. Er waren ver-
schillende mensen die allemaal uit be-
trouwbare bron wisten dat er een an-
dere verklaring was, ondanks dat werd
het wel vrij waarschijnlijk dat S2 toch
wel stond voor Samen Sterk of Samen
Studeren. De precieze invulling van de
studierichtingen A tot E was te lang ge-
leden om nog helemaal te weten.

Frans

Het thema van het Lustrum is XL, zoals
de vorige Lustrumalamanak over groot-
heden ging (thematiek is cyclisch). Een
grootheid in België was Jacques Brel,
die ook werd verkozen tot ‘Grootste
Belg aller Tijden’. Of tenminste, aan
de Franse kant van de taalgrens, want
onze verdeelde Zuiderburen konden het
natuurlijk niet eens worden over één
Grootste Belg. Jacques Brel zong
dan ook soms in het Nederlands, maar
meestal in het Frans.

Frans is ook een handige naam als je
muzikale ambities hebt. Zo zijn er
Frans Halsema, Frans Duijts, Lange
Frans en natuurlijk Frans Bauer. De
laatste was eens een tijd uit de rou-
latie wegens een poliep op zijn stem-
banden, zoals ook Jan Smit, Xander de
Buisonjé en momenteel Caro Emerald.
An emerald is a kind of gemstone, as is
a ‘Ruby’, a song by the Kaiser Chiefs.

Oplossing truel

De oplossing van de puzzel uit vo-
rige “By the way . . .” is als volgt: de
beste strategie is om in de lucht te
schieten en niet op één van je tegen-
standers. Als je op een tegenstander
schiet en deze raakt zal de ander di-
rect op jou gaan schieten, en daar-
mee schiet je dus indirect jezelf in de
voet. Als eerste poging in je eigen voet
proberen te schieten is dan een betere
optie. Voor een volledige berekening
zie: www.futilitycloset.com/2010/

12/17/truel-solution.

LAN-party

Komenda zaterdag is de RetroLAN-
party. Er zullen verschillende klassie-
kers langskomen in toernooien en er is
een ontzettend lange lijst van spellen
die gewoon gezellig tussendoor gespeeld
kunnen worden. Alle klassieke plat-
forms passeren de revu: de NES, SNES,
Sega, Atari, MSX games, zowel op tape
als disk. Alle klassiekers uit je jeugd, of
misschien zelfs van voor je jeugd vóór
maar 4 euro.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt . . .
AxiCie
Lustrumcommissie
Kaiser Chiefs

Redactie
Amarins van de Voorde
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma
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