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Agenda

9:00-10.45
College
Je allereerste college. . . geniet ervan, nu
is het nog leuk.

Vanaf 11:00/13:00
Actief-Naast-Je-Studie-Spel
En tegelijkertijd de boekverkoop.

’s Avonds
Eten met je mentorgroepje
‘Met’, niet ‘van’.

20:30-laat
Kroegentocht
Alcoholisch of alcoholloos verkennen.

Van de redactie

Beste lezers,
Voor je heb je nu deze “By the way . . .”
en straks een stapel boeken. Deze
stapel boeken is jouw sleutel tot een
nieuwe wereld. Ze gaan je vele din-
gen leren: over afgeleides en algebra,
over relativiteit en meten, over impera-
tief programeren en games of over de
invloed van ICT op de maatschappij.
Maar deze “By the way . . .” is ook een
sleutel. Een sleutel tot A–Eskwadraat,
haar activiteiten en haar leden. Het
ANJSS is bedoelt om je ervan te over-
tuigen dat het leuk is om meer te doen
dan alleen studeren. Het is goed voor
je CV, leert je vele practiche vaardighe-
den en ondertussen is het stiekem nog
leuk en gezellig ook.
Wij zouden jullie dus vooral willen op-
roepen om, als je iets leuks lijkt, ge-
woon de stoute schoenen aan te trek-
ken en je naam op de interesselijst te
zetten. Dan kun je de indruk krijgen
hoe het is om actief te zijn, en als je het
niet bevalt, dan kun je je altijd weer uit
de commissie stappen. Al lijkt het ons
waarschijnlijk dat dat niet nodig is...
Veel plezier vandaag, en hou een oog
open voor onze laatste twee nummers,
De redactie

GEEEEEL!!!

Strijd is van alle tijden, maar de af-
gelopen tijd strijdde alle tijden. De
gelen mepten er op los met knotsen
op de egyptenaren terwijl de blauwen
hun kamelen tactisch inzetten tegen de
romeinse phalanx. De groenen hadden
Jupiter aan hun kant tegenover de rid-
ders, die rood van woede hun lansen in
de pensen van oranjegezinden staken.
Zij vielen op hun beurt weer de losge-
slagen holbewoners aan.
Het was episch... het was zwaar... het
was afzien... en daarom was het glo-
rieus. Toen het stof ging liggen stond
daar toch nog maar één kleur overeind.
Een kleur om de andere te regeren. En
dat was GEEL.
Het feest, volgende week dinsdag, zal
in hun eer gegeven worden, en in de eer
van de kanariepietjes. Gefeliciteerd,
Gele Clan, alle lof en eer komt jul-
lie toe, en die van jullie grote leider
Oerman Joran. En andere kleuren:
jullie moeten Geel voortaan maar met
respect begroeten. Als je iemand van
Geel tegenkomt, roep dan hard je eigen
kleur.

Jarig

Oké, vandaag is het dan zo ver. Van-
daag is ons favoriete ex-redactielid
ECHT jarig. Nu is echter de mailbox
van zijn telefoon vol, dus we willen jul-
lie vragen geen smsjes te sturen van-
daag. In plaats daarvan kun je bij de
stand van de Vakidioot (waar hij tevens
een geliefd maar niet een ex-redactielid
is) op het ANJSS een briefje of kaartje
met een mooie gedachte voor hem ach-
terlaten. Zij zullen dan zorgen dat deze
boodschappen Sjoerd persoonlijk zul-
len bereiken.
Daarnaast is vandaag ook nog Bram
van’t Veen (groepje A) jarig. De redac-
tie van de “By the way . . .”wil hem van
harte feliciteren, en veel sterkte wensen
met alle felicitaties die hij vandaag zal
krijgen.

Ridderpuzzel

Ridder is een stad in Kazachstan na-
bij het drielandenpunt met Rusland en
Mongolië. Bijzondere bezienswaardig-
heden daar zijn een botanische tuin en
een museum. Opvallend aan Ridder is
dat het het eindpunt is van de langste
Europese route, beter bekend als E40.
Deze meer dan 8.000 km lange weg be-
gint in Calais en gaat wel twaalf maal
de grens over voordaat hij eindigt in
het hart van Azië.
Vul in de puzzel op de getallen 1 tot en
met 13 de landen (in volgorde) in waar
deze weg doorheen komt. Bij de juiste
oplossing vormen de letters onderaan
een uitdagende manier om de weg af
te leggen. Maar je hoeft er niet per se
heen voor de botanische tuin, want die
hebben we op de Uithof ook.
Je kunt de ingevulde puzzel inleveren
in de A–Eskwadraatkamer, maar over
de uitkomst kan enkel éénzijdig gecor-
respondeerd worden.
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Nerd-O-Meter

De vragen
8. Ik heb x verschillende World of War-
craft karakters (191 · x)
9. Schoot Han als eerste?

• Ja! (316)

• Nee! (95)

• Wat? (-140)

10. Ik ben bereid op kamers te gaan
met de Big Bang karakters. (151)
11. Ik heb de boeken van Douglas
Adams verslonden. (646)
12. Marvel is.

• een lelijke jongensnaam. (-3)

• engels voor wonder. (22)

• beter/slechter dan DC. (211)

13. Geef mij maar Star:

• , Texas (0)

• Bucks (-24)

• Wars (111)

• Trek (234)

• Plus (492)

• -algebra’s of networks (+401)

14. Ik heb x uur van mijn leven be-
steed aan een pen-and-paper RPG. (x)
15. Ik vier Geek Pride Day. (1000)
16. Ik ken de volgende internetmeme’s:

• ‘This is Sparta!’ (47)

• ‘All your base are belong to us.’
(57)

• ‘O RLY?’ (50)

• Leeroy Jenkins (40)

En als je favoriet er niet tussen staat
(+1337)

De telling
Met y punten ben jij een:

y < 1000 Zozo, jij bent een normale Ne-
derlander. Je bent hier van harte wel-
kom, maar vergeet niet een babel-fish
te halen als je met een nerd moet pra-
ten.

1000 < y < 4000 Je hebt vast en zeker
vaak te horen gekregen dat je een nerd
bent. Maar maak je geen zorgen, naar
onze begrippen ben je een zeer sociaal
en aardig persoon.

4000 < y < 9000 Jij hebt wel verstand
van nerdzaken, en word je hele leven te-
recht een nerd genoemd. Maar je zult
merken dat je nergens met zo veel liefde
en begrip een nerd zal worden genoemd
als bij jouw studie.

y > 9000 ...

Rektificaties

Het is bijzonder moeilijk een foutloos
blad in elkaar te zetten. En als gevolg
daarvan hebben we ook ditmaal weer
de nodige fouten gemaakt.

In “By the way . . .” nummer 3 staat een
tikfout in de agenda: ‘jullie gaan’ na-
tuurlijk zonder ‘t’ ‘tijdig naar Utrecht.’
Excuus daarvoor.

In “By the way . . .” nummer 4 heb-
ben we abusievelijk rectificaties met
een ‘k’ gechreven. Dit is natuurlijk
volledig incorrect. We schamen ons zo
voor deze fout dat we jou willen vragen
om een pen ter hand te nemen, en dit
even op ouderwetse wijze te verbeteren.

Human Interest

Omdat de geplaatste roddels vorige
keer zo populair waren, en we bakken
vol nieuwe roddels hebben gekregen,
wilden we vandaag meer ruimte beste-
den aan human interest. De huidige
human interest rates zijn:

Bloed ↑ 32, 586 +3, 4%
Nieren ↓ 26, 956 −0, 4%
Hart ↓ 2, 608 −3, 6%
Lever ↑ 5, 666 −3, 2%
Spierweefsel ↓ 17, 580 −0.6%
Appendices ↑ 19, 200 +7, 3%

Knights and Squires

There were three medieval kingdoms on
the shores of a lake. There was an
island in the middle of the lake, over
which the kingdoms had been fighting
for years. Finally, the three kings deci-
ded that they would send their knights
out to do battle, and the winner would
take the island. The night before the
battle, the knights and their squires pit-
ched camp and readied themselves for
the fight.

The first kingdom had 12 knights,
and each knight had five squires, all
of whom were busily polishing armor,
brushing horses, and cooking food. The
second kingdom had twenty knights,
and each knight had 10 squires. Every-
one at that camp was also busy prepa-
ring for battle. At the camp of the third
kingdom, there was only one knight,
with his squire. This squire took a large
pot and hung it from a looped rope in
a tall tree. He busied himself preparing
the meal, while the knight polished his
own armor.

When the hour of the battle came, the
three kingdoms sent their squires out
to fight (this was too trivial a matter
for the knights to join in). The battle
raged, and when the dust had clea-
red, the only person left was the lone
squire from the third kingdom, having
defeated the squires from the other two
kingdoms, thus proving that the squire
of the high pot and noose is equal to
the sum of the squires of the other two
sides.

How many mathematicians do you need
to change a lightbulb?

Three, one to prove the existance of
the solution, one to write a substitu-
tion algorithm and one to execute it

Colofon
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