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By the way . . .

Wat dit is, is de By the way . . . (het
staat er ook op). Dit blaadje zal tij-
dens de introductie elke dag uitkomen.
Spaar ze allemaal! Zoals je weet is dit
de eerste dag. Op dit blaadje vind
je nuttige en ook onnuttige informa-
tie. De nuttige informatie is de agenda
rechts op de voorkant.

Naast het nuttige en het onnuttige
kent de By the way . . . het leuke. Het
leuke is namelijk dat je er zelf ook in
kan schrijven. Bijdragen van jullie kant
zijn zelfs van harte welkom. Bedenk het
maar: oproepen, uitspraken, ideeën of
commentaar. Laat het ons weten.

Kopij
Kopij voor de By the way . . . kun je mai-
len naar vakid@A-Es2.uu.nl of aan je
mentor of een lid van de Introkern ge-
ven.

De redactie
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Gevaar! Er
wordt vandaag
zware regen-
val verwacht.
Als je water te-
genkomt stroop
dan op tijd
je broek op.
De plaatselijke
grote rivieren
(alias slootjes)
zullen aanzwel-
len tot gigantische omvang (20cm)

In de middag zal het droog zijn en
breekt de zon door de wolken heen.
De wind zal gaan liggen en de nood-
toestand kan worden opgeheven. De
temperatuur zal stabiel rond de 23◦C
blijven hangen. Al met al zal het een
mooie dag worden waarin je eigenlijk
door heel Zuid-Amerika zou willen trek-
ken.

intro

Kwade
Van onze correspondent,

Rio de Janairo, 30 augustus 1999

Zoals bekend is worden er in sommige
delen van Zuid-Amerika grote hoeveel-

heden verdovende middelen verbouwd.
Deze worden dan voor het merendeel
naar de Verenigde Staten gesmokkeld.
Er zijn ook enkele landen in die streek
die graag hun macht uitbreiden. Al met
al een plek waar zich veel machtspellen
afspelen.

Alleen heeft deze journalist bij be-
paalde orginisaties plannen ontdekt om
het anders aan te pakken. Zij stu-
ren groepen jongeren door heel Zuid-
Amerika heen om ogenschijnlijke on-
schuldige taken uit te voeren. Wat
deze jongeren niet weten is dat zij in
een duister complot verstrikt zulen ra-
ken. Het is namelijk zo dat deze op-
drachten helemaal niet onschuldig zijn.
Integendeel zelfs, deze jeugdigen wor-
den voor smokkel- of spionagedoelein-
den gebruikt.

Verder onderzoek duidt erop dat niet
alleen maar Zuid-Amerika wordt aan-
gedaan, maar dat ook andere delen van
de wereld zijn betrokken. Het is mo-
gelijk dat alle werelddelen worden be-
zocht door deze onwetende groepjes.
Het lijkt erop dat deze smokkelgroep-
jes niet de gebruikelijke oversteek ma-
ken naar Noord-Amerika, maar eerder
richting Afrika vertrekken. Het is to-
taal onbekend wat hun daar te wachten
staat.

Wat wel zeker is, is dat deze groep-
jes elk land in Zuid-Amerika aandoen.
U als lezer bent gewaarschuwd. Elk
groepje wordt begeleid door enkele in-
filtranten. Deze door duistere krachten
bestuurde ‘mentoren’ zijn zeer gevaar-
lijk, dus pas op voor groepen met deze
personen erin.

Als laatste een meer luchtige waar-
schuwing, het schijnt dat er gevaar-
lijkere mensen zijn dan deze ‘mento-
ren’, wat erg ongeloofwaardig is. Er
wordt door raaskallende dronkelappen
beweerd dat deze club de veiligheids
raad passeert alsof het een scouting-
groepje is. Een verzinsel zal het dus wel
zijn, niemand zal een dergelijke macht
hebben. De Introkern worden ze ge-
noemd. Als ze zouden bestaan zouden
ze zelfs boven de fictieve Prokern staan.

intro

Agenda

9.30 uur

Onvangst met koffie & T
—
10.00 uur

Welkomswoord
—
10:30 uur

Kennismaking mentorgroepen
Wie zijn je mentoren? Zijn ze aardig?
Wie zitten er in je mentorgroepje? Al-
leen maar eikels of ook toffe mensen?
—
12:00 uur

Vertrek naar Señora Wouda
We gaan naar Friesland toe, we gaan
naar Friesland toe (en ze hebben er
geen kernbommen).
—
15:00 uur

Aankomst in Appelscha
Appelscha is een pittoresk dorpje mid-
den in het landelijke Friesland.
—
15:30 uur

Lamabordspel
Wat dit spel inhoudt weet nog nie-
mand, maar het heeft iets met lama’s
te maken.
—
18:00 uur

Smikkelen & smullen
Het is altijd een verassing wat de kook-
ploeg deze keer weer bereid heeft.
—
20:30 uur

Conquistad de El Dorado Spel
Bij dit spel kun je al je energie kwijt. Je
mag namelijk lekker door het bos ren-
nen.
—
23:00 uur

Carnaval do Brasil
Wie wordt de limbodanskoning(in)?
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Tour 2000

Komkommertijd

Een maand geleden had iemand van
de nog immer onvolprezen redactie van
De Vakidioot de euvele moed om mij
te vragen of ik eventjes zeven kolom-
men voor de intro-“By the way . . .”

van vulsel wilde voorzien. En dat
hartje zomer, wanneer al mijn collega-
columnisten hun muffe kantoorruimte,
hun koffiezetapparaat en hun laptopje
hebben ingeruild voor een modieuze
korte broek, een trendy badhanddoek,
een opblaashaai en schepje en emmer-
tje ter opkalefatering van een welver-
diende vakantie! Zo is collega CA van
de Volkskrant cultuur aan het snuiven
in Lloret de Mar, terwijl collega MU
(eveneens de Volkskrant) zich op de
van talloze wuivende palmen voorziene,
parelwitte stranden van het Griekse
Bounty-paradijs Lesbos heeft neerge-
vlijd om zich emotioneel op te laden
voor weer een jaartje bitse opmerkin-
gen plaatsen en rode wijn weghakken
bij Barend en Van Dorp. Naar verluidt
is het gehele columnistengilde van NRC
Handelsblad op Schiermonnikoog gesig-
naleerd.

Ik kan mijn collega-columnisten geen
ongelijk geven: waar moeten ze in de
zomervakantie immers hun inspiratie
vandaan halen? De wereld lijkt het een
paar maandjes rustig aan te doen, ge-
tuige het continu uit slechts één kantje
bestaan van nieuwspagina 102 op tele-
tekst— meestal ook nog met witregels.
Goed, koning Hassan van Marokko is
overleden, de KFOR ravot wat met
pissed-off Kosovaren en er is een to-
tale zonsverduistering in Europa, maar
wat moet en wil je als columnist daar
nou over schrijven, zeker gezien het feit
dat de koperen ploert de lucht opwarmt
tot ontblotebierbuikwaarden. Een an-
dere potentiële inspiratiebron, televisie,
neemt er ook het gemak van en zelfs
over de Tour de France valt dit jaar
niks zinnigs te melden. Geen enkel mi-
nuscuul, doch serieus dopingschandaal-
tje viel Tour-bobo Jean-Marie le Blanc
ten deel.

Deze periode staat ook wel bekend
als komkommertijd en juist in die pe-
riode verzoekt de redactie van De Vak-
idioot mij om eens duchtig in de pen
te klimmen! Schande! Een beledi-
ging voor het columnistenvak! Maar
goed, ik kon weer eens geen nee zeg-
gen, zoals zo vaak in mijn studenten-
tijd. Daarom zal ik jullie de komende
zes edities van de “By the way . . .” toch
moeten opzadelen met enige uitwerpse-
len van mijn hersencellen, verwoord in
een jungle van non-zinnen. Ik wens je
daarmee veel sterkte. Ron

Roddels met Bas
Uw geachte reporter heeft uit betrouw-
bare bron vernomen dat de belangrijk-
ste kandidaat voor het secretarisschap
van A–Eskwadraat Loes van D., erg op-
gewonden raakt van het drinken van
lama-melk. Wouter de P.: “Ja, ze vind
het echt lekker!” Navraag leert dat
deze fascinatie voor lama-melk voor-
komt uit een erotische reis naar Zuid-
Amerika, die Loes van D. een aantal
jaren geleden heeft gemaakt.

Bas

T-cept
Inleiding

Tijd om het eten van je nieuwe moeder,

Theo, te leren kennen. Niet zo lekker,

zeker niet zo vertrouwd, lang niet zo

snel klaar, maar goed, het legt een bo-

dem. Aldus Frank van Lankvelt. Frnk,
bedankt voor de mooie inleiding.

Vandaag een van mijn favoriete mid-
delbareschoolrecepten: enchiladas. Nu
zullen kenners misschien opmerken dat
dit een Mexicaans gerecht is en dus niet
helemaal in het thema Zuid-Amerika
past. Inderdaad had ik mensen blij
kunnen maken met een T-cept over la-
mabiefstuk (vooral in Appelscha mak-
kelijk te krijgen), maar ik wil het nu
eenmaal erg graag over enchiladas heb-
ben. Bovendien wordt enchiladas in het
zuiden ook graag gegeten, hoewel het
zeker de Mexicanen waren die enchila-
das hebben uitgevonden na de intro-
ductie van de benodigde granen door
de spanjaarden.

We gaan trouwens geen tortilla’s uit
pak gebruiken, maar gewoon ‘op z’n
Hollands’ pannenkoeken bakken. Maak
dus eerst een beslag. Meng tevens
in een brede kom een flinke bodem
melk, een ei, wat peper, chilipoeder
en paprikapoeder; dit wordt de Zuid-
Amerikaanse pannenkoek-lik. Bak in
een koekenpan dunne pannenkoeken
waarbij het beslag net gestold is. Haal
deze vervolgens door het melkmengsel
en bak ze nog een keer.

Ondertussen kan in een andere pan
een vulling gemaakt worden van je fa-
voriete groenten en vleeswaren (erg lek-
ker: blokjes ham, tomaten, ui, knof-
look en doperwten of mais). Voeg
voor een volwaardig Amerikaanse prut
fijngehakte chilipepers, marjoraan, to-
matenketchup en fijngehakte peterselie
toe. Rol dit in de pannenkoeken en leg
ze naast elkaar in een ovenschaal. Gril
er als finishing touch een laagje kaas bo-
venop. Que aproveche!

Theo

Wist je datjes

wist je dat... Theo uit principe geen
frikandellen op de barbeque gooit

wist je dat... de officiële spelling “fri-
kadellen”, dus zonder “N” is

wist je dat... Matthijs op een feest
in 1998 officieel benoemd is tot
“meest begeerde vrijgezel van
Utrecht en omstreken”
(Matthijs’ commentaar: “don’t
hate me ’cos I’m cute . . .”)

wist je dat... Matthijs ons daar bij
deze aan herinnert

wist je dat... iedereen tijdens de in-
tro wistjedatjes kan inleveren
voor in de By the way . . .

wist je dat... dit al weer het laatste
wist-je-datje is
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voorspelling, Cirkel.

Een voorspelling?
Waarom?

Om te zien of je para-
normaal begaafd bent.

Je blijft
mooi van
me af!

Ik voel dat
deze voor-

Doe eens een

spelling uit-

W
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ge
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at
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rs
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komt. Ik voel
het gewoon!

dat jij in die modder-
plas gaat vallen.

O, dan voorspel ik
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