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Van de redactie
Goedemorgen allemaal!

Vandaag weer een nieuwe dag die je
het best had kunnen beginnen met och-
tendgymnastiek en waar nu tijd is voor
een goed ontbijt. Vandaag zal er name-
lijk weer hard gewerkt moeten worden,
deze dag zullen jullie het ruime sop kie-
zen in naam van jullie supermentor. Na
deze nautische uitdaging hoeven jullie
je ook niet te vervelen want vanavond
staat er een leuk avondspel op het pro-
gramma.

Veel plezier in elk geval op deze druk-
ke dag!

De redactie

Lustrumjaar
Ongeacht de uitslag van het grote Mo-
nopolyspel, ben jij als eerstejaars nu al
een winnaar! Je bent op precies het
goede moment begonnen aan je studie,
komend jaar wordt namelijk heel bij-
zonder: A–Eskwadraat viert haar 40e

verjaardag!
In februari zal het daarom feest zijn.

En niet zomaar een feest.. Drie weken
lang worden allerlei leuke activiteiten
georganiseerd, zoals een spetterend to-
neelstuk, een groots gala, een interes-
sant symposium en meer. Het thema
van dit lustrum zal ‘Lustrum XL; met
een byte’ zijn. Om alvast in de stem-
ming te komen voor het lustrum, zal er
eind september een pre-party zijn. We
zien je graag op dit feest en tijdens het
lustrum!

De Lustrumcommissie

Hersenkraker

Voor de echte schaakkenners hebben
wij hier een zeer lastige puzzel. Het is
natuurlijk belangrijk om te weten dat
wit aan zet is.

Jarig
Vandaag is helaas niemand jarig die
mee is op de intro. Koningin Elizabeth
I, “The Virgin Queen”, zou als ze nog
steeds had geleefd vandaag 477 jaar oud
zijn geworden.

Nieuws en roddels
Na een sfeervolle busreis langs tolwegen
en monopolystraten zijn alle bussen op
het kampterrein aangekomen. Vervol-
gens kon het kamp beginnen.

Tijdens het avondspel hebben vrij-
wel alle groepjes heel hard hun best
gedaan om voor hun kleur te strijden,
soms zelfs iets te hard als we de aantij-
gingen van vals spel moeten geloven.

Over vals spel gesproken: volgens bron-
nen zouden groepjes van twee verschil-
lende kleuren samen hebben gewerkt
tegen groepjes van andere kleuren. Dit
kunnen de ander kleuren natuurlijk
niet zomaar laten gebeuren!

De eerste roddel van het kamp is ge-
boren. De “By the way . . .” kwam ter
ore dat Tom en Jasper dezelfde dame
hebben proberen te versieren. Wat de
vrouw in kwestie er zelf van vond en
wie zij is is niet bij de redactie bekend.

Agenda

8:30 uur

Opstaan en ochtendgymnas-
tiek
Een goede dag begint met goede bewe-
ging. Lekker goed ochtendgymnastie-
ken is goed voor de eetlust.
—
9:00

Ontbijten
Een ontbijt voor helden, of zakenman-
nen in dit geval.
—
11:00 uur

Geldzakken Graaien
Iedereens favoriete activiteit kan na-
tuurlijk ook op dit kamp niet ontbre-
ken. Probeer zo veel mogelijk geld te
graaien en win!
—
13:00 uur

Lunch
Even bijtanken voor het vaarvontuur
verder gaat.
—
19:00 uur

Avondeten
Na weer een drukke dag is er geluk-
kig één ding waar je op kunt vertrou-
wen, onze eigen Kook, gezamelijk in be-
zit van vier Michelinsterren, heeft weer
voor een prima maaltijd gezorgd.
—
22:00 uur

Huizen Bouwen
De intro bezet zo’n groot deel van Ell-
ertshaar dat het mogelijk is om huizen
te bouwen. Dompel je onder in de we-
reld van bouwvakkers.
—
0:00 uur

Feest
De spetterende afsluiting van de avond,
helaas is er geen kaviaar en champagne
aanwezig.
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Fantasie-rijk
Forbes is een magazine dat normaal
gesproken serieuze artikelen produceert
over financiën en dat vooral bekend is
om hun lijsten met de rijkste mensen
op aarde. Wat minder bekend is, is dat
ze elk jaar ook een lijst produceren van
de rijkste fictionele karakters. Deze ras-
echte fictionele rijkaards konden wij jul-
lie dan ook niet onthouden. Bedragen
zijn in dollars.

1. Carlisle Cullen van Twilight.
Heeft 34,1 miljard verdiend door
langetermijninvesteringen.

2. Dagobert Duck is goed voor 33,5
miljard.

3. Richie Rich heeft 11,5 miljard
geërfd.

4. Tony Stark (Iron Man) heeft een
bedrijf en bezit ter waarde van 8,8
miljard.

5. Adrian “Ozymandias” Veidt,
‘slimste man ter wereld’ en voor-
malig superheld heeft door de
jaren heen 7 miljard verdiend.

6. Bruce Wayne (Batman) bezit
6,5 miljard dollar dat deels
gëınvesteerd wordt in misdaadbe-
strijding.

7. De Tandenfee. Haar vermogen
wordt geschat op 3,9 miljard eu-
ro, maar het blijft krimpen door
kleine uitgaves.

8. Artemis Fowl II, jonge meester-
dief en erfgenaam bezit 1,9 mil-
jard.

9. C. Montgomery Burns (bekend
van de Simpsons) heeft ondanks
slechte investeringen in football-
teams nog steeds een vermogen
van 1,3 miljard.

10. Jay Gatsby, drankstoker met con-
tacten in de onderwereld, wordt
geschat op een miljard dollar.

11. Lara Croft heeft met geërfd geld
van haar adellijke geslacht en in-
komsten uit de archeologie een
vermogen van 900 miljoen opge-
bouwd.

12. Mr. Monopoly heeft ondanks te-
genvallende investeringen in on-
roerend goed nog steeds 800 mil-
joen.

Grotendeels c©Forbes 2010, maar ook de

lijsten van eerdere jaren.

Rectificatie
Zoals velen van jullie niet hebben opge-
merkt hebben wij per abuis in de “By
the way . . .” van gisteren vermeld dat
Lars hoofdredacteur en Sjoerd eindre-
dacteur was in plaats van andersom.
Deze vergissing vond plaats omdat in
alle chaos en stress van deadlines de
shirts van de redactieleden verwisseld
waren.

Het ABC van A tot E en S2

C:
Commissie: De uitvoerende tak van

A–Eskwadraat; commissies orga-
niseren allerlei dingen, van de in-
troductie tot symposia, van het
maken van een almanak tot het
houden van sporttoernooien. Tij-
dens de nakampdagen kun je aan-
geven of je ook in een commissie
wil.

Cola: Eén van de vele drankjes en
snacks die in de kamer te koop
zijn. Geen gepast geld? Vraag
dan een bestuurslid om te wisse-
len.

D:

Dispuut: Een groep mensen binnen
A–Eskwadraat die redelijk onaf-
hankelijk opereert en probeert bij
te dragen aan de gezelligheid.

E:

EC: De eerstejaarscommissie van
A–Eskwadraat, een commissie
door en voor eerstejaars die door
het jaar heen allerlei leuke activi-
teiten organiseert.

F:

Full House: Een feest georganiseerd
door A–Eskwadraat met vier an-
dere studieverenigingen, wordt
twee keer per jaar gehouden en is
altijd erg gezellig.

G:

Gezelligheidskamer: Hier ben je al-
tijd welkom voor een kop koffie,
een praatje of een spelletje. In de
kamer zijn ook vaak mensen aan-
wezig die je kunnen helpen met
studiegerelateerde vraagstukken.
Momenteel gevestigd in BBL 266
(maar wil nog weleens verhuizen).

Colofon
De “By the way . . .” bedankt . . .
De Breek
De Lustrumcommissie
Forbes Magazine

Redactie
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma

c©xkcd.com
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