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Van de redactie
Dag lieve lezer,
De eerste nummers van de “By the

way . . .”zijn op het kamp uitgedeeld.
Als je niet op het kamp was dan heb
je deze helaas moeten missen. Vandaag
en morgen zijn de laatste dagen van de
intro; en dus ook de laatste dagen van
de “By the way . . .”. In dit blaadje pro-
beren we een samenvatting te geven van
wat er zoal op de intro gebeurd. Nouja,
proberen . . .dat proberen we . . .we zijn
voornamelijk goed in onzin. In deze
uitgave vinden jullie een survivalgids en
een horoscoop. Ook zullen we een kijkje
nemen bij het gezicht van de boekver-
koop van A-Eskwadraat, waar studie-
boeken goedkoop zijn te verkrijgen voor
tijdens je studie.
De “By the way . . .”

Boekverkoopmeisje
Hoi!

Ik ben Annemarie Koop en zit in
het KB (kandidaatsbestuur) van A-
Eskwadraat! 14 september is de wissel-
AV en wordt het huidig bestuur ge-
dechargeerd en wij genstalleerd (als
het goed is, natuurlijk heeft de AV
de beslissende stem!). Vanaf dan ben
ik officieel boekencommissaris. Ik heb
boeken altijd leuk gevonden, ik bedoel,
waarom zou je niet stiekem hele nach-
ten opblijven met een zaklamp onder
je dekbed om Harry Potter uit te le-
zen? Omdat ik boeken zo leuk vond,
schreef ik vroeger zelf ook verhalen.
Uiteindelijk ben ik wat met cijfertjes
gaan doen (ik studeer nu Wiskunde),
maar gelukkig kon ik qua lettertjes
mijn ei kwijt bij de Vakidioot (het
blad van A-Eskwadraat). Naast lezen
vind ik het heel fijn om een potje te
hockeyen, kijk ik toffe series, spreek
ik af met vrienden en vriendinnen en,
last but not least, ben ik natuurlijk
graag actief bij A-Eskwadraat! Heel
veel plezier nog tijdens de introductie,
en we komen elkaar vast een keer tegen.

Groetjes,

Annemarie Koop

Wiskundige hilariteit
Komt een convergente deelrij een bar
inlopen. De convergente deelrij vraagt
“Mag ik een biertje?”. De Barman
vraagt; “Heb je je limietpunt bij je?”

Convergente deelrij: “Ja?”
Barman: “In dat geval is de bar geslo-

ten!”

Studie survivalgids
Tip 1: Word vrienden met je werkcol-
lebegeleider!
Een goede werkcollegebegeleider zorgt
er voor dat je klaar bent voor het tenta-
men. Een goede band met je begeleider
zorgt er voor dat je niet helemaal op-
ziet tegen het werkcollege. Maar pas
op, het kan ook te gezellig worden. Als
de studentassistent bier met je wil gaan
drinken of ijsje voor je haalt. Wees dan
op je hoede. In elke beta schuilt een
verkrachter.

Tip 2: Word actief in een com-
missie! Wanneer je in een commissie
zit leer je heel veel vaardigheden die
je niet in college opdoet: vergaderen,
notuleren, zo snel mogelijk van het
onderwerp afdwalen, drinken en acti-
viteiten organiseren. Op deze manier
leer je ook heel veel mensen binnen
A-Eskwadraat kennen, vooral wiskun-
demeisjes (offeh... jongens)! Die zijn
echt leuk. Doen. Je mentoren kunnen
wel helpen met het zoeken naar een
geschikte commisie voor jou!

Tip 3: Ga mee op de breek!
Het weekend na je eerste tentamens, als
je voor het eerst het zweet door je bil-
naad hebt lopen voelen omdat je je stu-
dentenkaart vergeten bent, als je voor
het eerst zeventien keer gecheckt hebt
of je genoeg pennen bij je had. En mis-
schien na je eerste hongerklop tijdens
een tentamen. In dat weekend. Dan
gebeurt het. De breek is alleen voor
eerstejaars, en je leert er super leuke
mensen kennen! Je mentoren willen f
heel graag nog een keer mee maar mo-
gen niet f hebben eeuwig spijt dat ze
niet gegaan zijn.
Tip 4: Ga tussen je colleges naar de

A-Es2kamer!
Een studiedag kan soms best lang voe-
len. Op het moment dat je het niet
meer ziet zitten. Als je liever terug
naar huis wil om in bed zachtjes te
huilen. Dan is daar de A-Es2kamer die
je opvrolijkt! Er is altijd koffie en thee
of frisdrank. Gezellige mensen en een
hele shitload aan spelletjes. Dat is echt
een fijne onderbreking van je studiedag!

Tip 5: Zorg dat je op tijd je dictaten
en boeken koopt!
Niks is zo irritant als een vak be-
ginnen met een achterstand. Als je
zorgt dat je voor het college al de boe-
ken/dictaten hebt kun je altijd aan
de slag. Boeken kun je kopen in de
webshop van A-es! Maar het is ook
heel leuk om langs te gaan bij de boek-
verkoop. In de functievoorschriften
van boekencommissaris staat waar-
schijnlijk iets in de trant van Goed-

lachs en lief meisje. Want de huidige-
en kandidaats-boekencommissaris zijn
heel leuk!

Tip 6: Koop gekleurde pennen!
College aantekeningen kunnen heel saai
en ononverzichtelijk worden als je niet
goed oplet. Om dit te voorkomen kun
je kleurtjes gebruiken. Niks zo floris-
sant als een zachte groene toutch aan
je formules. Niks zo opbeurend als een
licht turquoise onderlijning bij je uit-
komsten. En niks zo opwindend als een
stevig donker blauw om dimensies in je
tekeningen aan te geven.

MatCie
Houd jij van schaken? Wij ook!
Word lid van het enige echte schaak-
dispuut van A-Eskwadraat. Voor meer
info, stuur een mail naar matcie@a-

eskwadraat.nl

Horoscoop
Vissen

blub blub blubberdeblub blub
Waterman

Je bent een vrouw
Steenbok

Probeer eens te lachen, ouwe zak!
Boogschutter
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Richt je pijlen op hem/haar/het/ onge-
denifieerd. Vanavond ga je scoren.

Schorpioen

Je bent erg prikkelbaar vandaag. Of
gisteren. Dat is moeilijk te zien

Weegschaal

Je linker borst is groter dan je rechter

Maagd

Ga daar wat aan doen! Regel vanavond
iemand. Een boogschutter.

Leeuw

Nants ingonya ma bagithi baba

Kreeft

Lekker in de salade

Tweelingen

samen ben je sterker dan een Stier

Ram

Willekeurige toegangs opslag

Vervolg bericht:
In navolging over de eerdere bericht-
geving over de verloren schoen van
Maaike kunnen we melden dat de
schoen een verklaring heeft afgelegd.
De schoen is na het eten met zijn neus
in de boter gevallen en vervolgens op-
gepikt door een coriumfiel. Deze heeft,
na de schoen volledig te hebben afge-
likt, de schoen achtergelaten in de feest-
zaal.

Eilandpuzzel
Smid Stef zit vast op een eiland. We noemen dit eiland ”A”.
Hij heeft een pijl gesmeed en wil deze graag opsturen naar Jo-
ren Jager. Helaas zit deze Jager op een ander eiland, eiland
”B”! Tinka Tovenaar wil wel helpen door wat spullen heen en
weer te toveren, maar heeft daarbij een geheime agenda; ze
wil zoveel mogelijk spullen jatten! Gelukkig heeft Joren Ja-
ger een toverkist (met bijbehorende sleutel en slot) die Tinka
Tovenaar niet kan jatten, Stef Smid heeft ook zo’n toverkist
(met bijbehorende sleutel en slot). Kan Smid Stef zijn pijl
naar eiland ”B”krijgen met behulp van Tinka Tovenaar?

Wiskundigen zijn jaloers op deze N redenen dat
inductie cool is
Er zijn ten minste 0 redenen dat inductie cool is. Stel dat
er N − 1 redenen zijn dat inductie cool is. Het feit dat we
nu nog maar 1 reden nodig hebben om te bewijzen dat er N
redenen zijn dat inductie cool is is cool. QED bitches.

Correlatie tussen kwaliteit van en positie van
stukjes in By The Way
Wetenschappers hebben een correlatie gevonden tussen kwa-
liteit en de positie van een stukje in de By The Way. Maar
correlatie is geen causaliteit. Nog vragen? Meer weten wij
ook niet, zoek het lekker zelf uit.

Nieuw bestuur A–Eskwadraat
Beste lezer,

Elk jaar is anders dan het vorige. Zeker als je dit nu als
eerstejaars leest zal het komende jaar veel nieuws met zich
meebrengen. Gelukkig staan jullie hier niet alleen in! A–
Eskwadraat, de vereniging die dit allemaal mogelijk maakt,
heeft namelijk elk jaar een nieuw bestuur en ook voor komend
jaar zijn er weer zes malloten gevonden die de illusie koesteren
dit aan te kunnen. Dit zijn wij, oftewel Harm (voorzitter),
Joris (secretaris), Angelo (penningmeester), Tinka (commis-
saris onderwijs), Gerwin (commissaris extern) en Annemarie
(boekencommissaris). Allemaal zijn we actief betrokken bij
deze introductie, dus kijk goed rond! Jullie zullen ons vol-
gend jaar sowieso nog vaker zien, en hopelijk wij jullie ook!

Was getekend,

Het 70e Kandidaat-Bestuur A–Eskwadraat “Kiekeboe”

Colofon
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