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Agenda

Vanaf 9:00
College
De hele dag college, hopelijk begint het
al te wennen.

15:15
Sticky lezing voor Ica en Iku
Blijf nog wel even plakken.

16:30
B B Cie -borrel
Normaal op donderdag, maar deze
week vandaag al je tweewekelijkse rust-
puntje.

±18:30
Vreten scoren
Informatici, Gametechers en Informa-
tiekundigen kunnen bij Sticky een bar-
becuetje pakken, Wiskundigen en Na-
tuurkundigen moeten zelf op jacht.

22:00
Eindfeest
Laat alle zorgen van de eerste week van
je afgelijden tijdens dit spetterrende
rode feest.

Laat
Naar huis

Van de redactie

Beste lezer,

Mits je niet gespijbeld hebt, heb je er
nu twee collegedagen opzitten. Als het
goed is heb je afgelopen dagen veel din-
gen geleerd en ben je klaar om he-
lemaal los gelaten te worden in het
wilde studentenleven. Neem afscheid
van je mentoren, ga helemaal los op het
intro-eindfeest en zorg ervoor dat jouw
studententijd fantastisch wordt! Maak
vele dansjes, proef vele biersoorten en
beleef woeste avonden om de volgende
dag altijd fris en fruitig weer de colle-
gebanken in te duiken! Maak nieuwe
contacten, verzamel vrienden en ont-

moet bijzondere mensen! Leer nieuwe
dingen die iets weg hebben van magie,
wend je in vurige discussies en lees over
de meest spraakmakende ontwikkelin-
gen! Maar onthoud, voor het maken
van een leuke tijd ben jij en alleen jij
verantwoordelijk. Dus zorg ervoor dat
je ook iets onderneemt om er een gewel-
dige tijd van te maken. Sluit je aan bij
een commissie, ga bij een sportvereni-
ging, zoek vertier op een andere manier,
maar vooral: doe iets!

Veel plezier tijdens je studententijd!

De redactie

Woest Wilde Woensdagen

Bang om je na deze spetterende intro-
ductie te gaan vervelen? Of hoopvol tot
rust te komen? In beide gevallen zul
je bedrogen uit komen, want A–Eskwa-
draat blijft activiteiten organiseren spe-
ciaal voor eerstejaars studenten. Iedere
woensdag vanaf 11 september zal er een
van de vele commissies van A–Eskwa-
draat vanaf 3 uur je namiddag verzor-
gen. Ook als je college pas om 5 uur
afgelopen is, ben je van harte welkom
op deze geweldige activiteiten. Zodat
leer je ook buiten je studie je fantasti-
sche studiegenoten kennen. Bekijk de
site van A–Eskwadraat voor de invul-
ling van de middagen en de locaties.

Puzzel

Ook de laatste “By the way . . .” van de
intro kan natuurlijk niet zonder puzzel.

In een parallel universum wil je graag
een valentijnskaart sturen naar je ge-
liefde die te ver weg woont om te be-
zoeken. Omdat de tekst nogal com-
promitterend is, stuur je het met een
koeriersbedrijf mee. Dit koeriersbedrijf
werkt met sterke metalen kistjes waar
een slot op kan. Dit koeriersbedrijf is
zeer goedkoop (je kunt er dus onein-
dig vaak gebruik van maken), maar dit
heeft een reden: de koeriers stelen alles
waar ze hun hand op kunnen leggen, be-

halve de kistjes. Hoe krijg je de kaart
bij je geliefde. Je kunt wel bellen met
je geliefde om dingen af te spreken (zo-
genaamd slimme oplossingen als, doe er
een cijferslot op en bel de code door zijn
niet toegestaan).

Jarig!

Het is alweer de laatste dag dat wij voor
jullie vertellen wie er jarig is, daarna
moeten jullie het zelf uitzoeken. Giste-
ren was Stef Haarler van groepje ι ach-
tien geworden. Helaas zijn we verge-
ten om dit in de “By the way . . .”van
gisteren te zetten. Onze excuses! Ook
is de voorzitter van A–Eskwadraat Pie-
ter Kouyzer (spreek uit: Kauwijzer) 22
jarig jaar geworden, vergeet het niet
om hem vanavond bij het feest gratis
drankjes te geven!

Spring Breek

Hee eerstejaars, vond jij het introkamp
echt te gek en vind je het jammer dat
het maar eenmalig was? Wil je graag
in de herfst nog een keer op kamp?
Dat kan. Met als thema Spring Breek
springen we terug naar de lente om
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de sleur van de eerste tentamenweek
te verbreken. Samen met jou en 30
à 40 andere enthousiaste eerstejaars
gaan we een weekend op pad om vette
dingen te doen en het studeren even te
vergeten. Sta jij daar net als ons ook
om te springen, koop dan een kaartje
en hopelijk zien we je snel! Voor meer
info vraag naar ouderejaars of mail
breek@a-eskwadraat.nl

Kaartenrecords

Omdat de “By the way . . .” zowel van
kaarten, als van records houdt, daarom
hier wat records met kaarten:

• Snelste gele kaart in de eredivisie:
3 s (Hans Kraay jr.)

• Verste worp met een kaart:
65,9 m (Rick Smith jr.)

• Meeste kaarten weggegooid (mi-
nimaal 3,5 m ver) in een
minuut : 114 (Chris Linn)

• Vaakst achter elkaar kaarten ge-
schud: 17634 keer (duurde bijna
18 uur) (Charles Crutchfield III)

• Snelst uitgesoorteerd kaartspel:
22,6 s (Ryan Stock)

• Kleinste gedetailleerde 3D kaart
van de Aarde: 22 bij 11 µm
(IBM)

• Meeste creditcards: 1497 (totale
limiet 1,7 miljoen dollar) (Walter
Cavanagh (Tevens houder van het
record van de langste portemon-
nee, met 75 meter))

• Grootste verzameling menukaar-
ten: 5006 (Harley Spiller)

iPad-sponsoring

Zoals iedereen weet begint het digitale
tijdperk de papieren drukkerijen te ach-
terhalen. Wij als redactie van de “By
the way . . .” vonden dat wij natuurlijk
niet konden achterblijven. Daarom leek
het ons een leuk idee om de “By the
way . . .” per tablet te leveren. Om-
dat natuurlijk niet iedereen een tablet
tot zijn beschikking heeft, moesten er
voor meer tablets gezorgd worden. Tijd
voor sponsoring. We hebben een aan-
tal bedrijven geprobeerd om ons te la-
ten sponsoren met 400 tablets. Het
eerste bedrijf wat we probeerden was
Apple, maar die wilden alleen sponso-
ren als het introthema iets met fruit te
maken had. Van Microsoft moesten we
garanderen dat er geen androids mee-
gingen naar het introkamp, Jumbo was
niet technisch capabel genoeg om de ta-
blets te regelen en van Google moesten
we onze gehele ledendatabase opsturen.
Helaas, hoewel ook wij anders hadden
gezien dus geen tablets.

Ingezonden stuk

Een bastaard Spanjaard genaamd
Aart, liep bedaard en bejaard door
de boomgaard met zijn zwaard. Hij
at graag appeltaart in Dedemsvaart of
zat met zijn paard voor de haard en
kriebelde graag aan de staart in zijn
baard. Maar met scheepsvaart gepaard
gaat luchtvaart, dus zoals standaard
verklaart: voor de gierigaard en Rafael
van der Vaart is er uiteraard ruim-
tevaart zonder strippenkaart. Maar
hij voelde zich niet bezwaard, want
de vaart was opgeklaard, de waard
verhaard en hij had voor een beiaard
gespaard.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
De IntropromoCie
Hans Kraay jr.
De Breek

De “By the way . . .”bedankt niet:
Apple
De redactie
Emile Broeders, Programmamaker &
Oorlogsverslaggver
Pepijn Overbeeke, Asielzoeker & Cor-
respondent
Marcel Scholten, Nieuwe Columnlezer

Studietips

Aangezien de “By the way . . .” de rest van het jaar op va-
kantie gaat, zijn we er hierna niet meer voor jullie. Daarom
willen we jullie nu alvast een paar studietips.

• Begin al met je werkcollegeopgaven voor het werkcol-
lege, dan kun je meteen vragen wat je niet snapt.

• Studenten kunnen soms ergens korting krijgen, vraag
daarom overal (ik herhaal overal) om korting.

• Bak een taart voor je docent, baat het niet dan schaadt
het niet.

• Commissies doen naast je studie is niet erg. Je hebt er
de tijd voor en je leert er een hoop van (en het is nog
leuk ook).

• Sporten is goed voor de gezondheid (en de geest).

• ”Niet te veel aan je pik zitten, dit kost te veel
tijd.”(Deze tip kwam van een niet nader te noemen su-
permentor.)

• De “By the way . . .”-redactieleden zijn heilig. Geef ze
altijd een koekje als je ze tegenkomt, dit zal je studie-
resultaten ten goede komen.

De “By the way . . .”-fotostrip

Bekijk de hele fotostrip op:
a-eskwadraat.nl/Vereniging/Commissies/btw/fotostrip.html
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