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Van de redactie

Beste nieuwe studenten,
Vandaag is alweer de laatste dag van

het kamp en vanmiddag laten we het
liefelijke Ellertshaar achter ons. Na het
ontbijt mogen jullie nog eenmaal gaan
strijden voor jullie kleur tijdens het al-
lesbeslissende eindspel waar je je kapi-
talistische hersens zult laten kraken.

Na dit laatste spektakel is de winnaar
bekend en kunnen we met een gerust
hart naar huis. We willen graag ieder-
een aanraden voldoende uit te rusten,
want ook in Utrecht is er de komen-
de dagen genoeg te doen. . . en gelukkig
ook te lezen want de “By the way . . .”
zal tijdens de nakampdagen nog een
paar keer uitkomen.

De redactie

Kandidaatsbestuur

Tijdens de eerste dag van de intro heb-
ben jullie nog een praatje gehad van de
voorzitter, maar over acht dagen wordt
als het goed is het bestuur gewisseld en
treedt er weer een nieuwe lichting aan.
Aangezien jullie juist met deze mensen
te maken gaan krijgen zullen we ze hier
kort voorstellen.

Hugo Duivesteijn,
Voorzitter:
Hugo is vierdejaars student Wiskunde
en Toepassingen. Na veel commissies
en nog meer borrels vond hij het tijd
om het bestuur in te gaan en de vere-
niging in goede banen te leiden.

Hannah Tops,
Secretaris:
Hannah is derdejaars wiskundestuden-
te. Dankzij haar supertoffe (mentor-)
groepje N, kwispels en borrels voelde
ze zich al snel thuis bij A–Eskwadraat.
Nu gaat ze bestuur doen, hoewel ze
nog wel tijd wil hebben om bij Willem
II te gaan supporten.

Lotte van Slooten,
Penningmeester:
Lotte is derdejaars wiskundestudent,
via de Eerstejaarscommissie en sport-
activiteiten is zij terecht gekomen in
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de hoogste regionen. Vanaf september
is zij degene die verantwoordelijk is
voor het geld binnen A–Eskwadraat.

Otto Rottier,
Commissaris Intern:
Na drie jaartjes natuurkunde leek het
Otto, negentien lentes jong, supertof
om bij A–Eskwadraat top te horen.
Otto is de shoarmakoning van het be-
stuur.

Alexander Melchior,
Commissaris Extern:
Als enige informaticus mag Alexander
binnen het KB de technische kant ver-
tegenwoordigen. Hij is de nestor van
het bestuur en hij mag deze gebruiken
om het geld binnen te slepen voor de
vereniging.

Lars Einarsen,
Boekencommissaris:
Lars is komend jaar verantwoordelijk
voor alle boeken bij A–Eskwadraat, ge-
lukkig is hij een groot fan van boeken,
dus ze zullen bij hem in goede handen
zijn. Eindredacteur zijn van de “By the
way . . .” is natuurlijk het echte hoogte-
punt van zijn A–Eskwadraat-carrière.

Agenda

8:30 uur

Opstaan en ochtendgymnas-
tiek
Nog één keer even de spieren strekken
—
9:00

Ontbijten en lunch maken
... om vervolgens lekker te eten.
—
11:00

Eindspel
Alles is nog mogelijk!
—
12:00

Vertrek naar Utrecht
Helaas, het kamp is weer afgelopen, aan
al het goede komt een eind.
—
14:30

Aankomst Utrecht
Je bent terug bij start, maar ontvangt
geen ƒ. 200,–

Jarig
Vandaag is Damaz de Jong van groep-
je H jarig. Hij ontvangt ƒ. 10,– van elke
andere speler voor zijn 19e verjaardag.
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Het ABC van A tot E en S2

H:
Hospiteren: Een vaak lastig proces

om een mooie kamer te vinden in
het lieflijke Utrecht (of een plaats
in de buurt).

I:
Intro: Aan het begin van elk college-

jaar. Hierbij leer je je medestu-
denten en de vereniging kennen,
en heb je bij voorkeur een leuke
tijd.

J:
Jeroen: Eén van de meest voorkomen-

de namen bij leden van A–Eskwa-
draat, ná Maarten en direct ge-
volgd door Wouter, Bas en Mark.

K:
Kamernood: Hoog. Maar misschien

kun je op de intro contacten op-
doen die je naar een kamer leiden
(als je er nog geen hebt).

Koffie: Net als thee gratis te halen bij
de A–Eskwadraat kamer, maar
vergeet niet de mok terug te bren-
gen! Tevens motor waar veel
bèta’s op draaien.

L:

Lustrum: Elke vijfde verjaardag van
de vereniging. Dit jaar worden we
40 dus dat vieren we met specta-
culaire lustrumweken rondom de
verjaardag van A–Eskwadraat op
10 februari.

Toneel
Beste eerstejaars,

Je bent nu aan het genieten van je
introductie en over een paar dagen dan
beginnen de colleges. Zoals je misschien
al wel weet, wordt de introductie ge-
organiseerd door A–Eskwadraat. Maar
A–Eskwadraat doet meer! Zo wordt er
onder andere ieder jaar door A–Eskwa-
draat een toneelstuk geproduceerd.

Ook dit jaar maakt A–Eskwadraat
weer een waanzinnig toneelstuk. En
wat is nou een toneelstuk zonder de ac-
teurs?

Omdat wij natuurlijk acteurs no-
dig hebben, zijn er vijftien en zeven-
tien september auditieavonden. Dus
als je toneelspelen leuk vindt, en als
je bereidt bent om de sterren van
de hemel te spelen, geef je dan nu

op om mee te doen aan de audi-
tie door een mailtje te sturen naar:
toneel@A-Eskwadraat.nl, en wie weet
zien jou dan op het toneel staan!

De Toneelcommissie

Geschiedenis van Monopolie

Een spel zo oud als Monopolie heeft
een rijke geschiedenis. Nadat het in
1933 voor het eerst uitgegeven was in
zijn huidige vorm werd het al snel erg
populair.

Toen de Britten tijdens de tweede
wereldoorlog dan ook een middel zoch-
ten om krijgsgevangenen te bevrijden
was het ook niet zo vreemd dat ze te-
recht kwamen bij dit spel. De Brit-
se makers van Monopolie maakten dan
ook in opdracht speciale edities die be-
halve de normale speelfiguren ook een
vijl, kompas en landkaarten bevatte in
holtes in het speelbord. Ook zat tus-
sen het gewone speelgeld echte contan-
ten verstopt die gebruikt konden wor-
den voor tijdens de ontsnapping.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn he-
laas al deze spellen vernietigd aange-
zien ze topgeheim waren en men moge-
lijk deze truc nog vaker kon gebruiken.

Spreekwoorden: zeg het met Monopoly
Van de Leidschestraat naar de Kalverstraat: Van de regen in de drup (als op beiden andermans hotel staat)
Vrij parkeren: Veel geld verdienen met weinig inspanning.
Van de Biltstraat naar de Vreeburg lopen: Het onmogelijke bereiken.
De Oudegracht kopen: Zich laten afzetten (Oudegracht is geen straat bij Monopoly).
Dat is monopolygeld: Het is niks waard.
Op de Neude blijven hangen: Geen ambitie tonen en daardoor weinig bereiken; ook: een gezellige avond beleven in de
binnenstad van Utrecht, maar niet meer naar Tivoli gaan.

Kruiswoordraadsel Horizontaal: 4. zie 6 vertikaal 5. studievereniging 10. rode
supermentor 12. natuurkundige 14. (meest) mannelijke mentor
15. zie 18 vertikaal 16. begint a.s. dinsdag om 17:00 18. studie-
vereniging 19. jonge versie 21. omroep 22. introblad 23. kookt
op kamp 24. locatie van het kamp

Vertikaal: 1. bestuurt A–Eskwadraat 2. daarin ben je ingedeeld
3. blauwe supermentor 6. gele supermentor (met 4 hor. en 9
vert.) 7. thema van de intro 8. groene supermentor 9. zie 6
vertikaal 11. zijn er vijf van 13. zie 18 vertikaal 16. vindt nu
plaats 17. strategie 18. oranje supermentor (met 15 hor. en 13
vert.) 20. (meest) vrouwelijke mentor

Colofon
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