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Redactie:

vakid@A-Eskwadraat.nl

“Uitgeslapen”

De eerste nakampdag van de introduc-
tie. Voor sommigen het begin voor an-
deren alweer de vierde dag. Deze men-
sen hebben een kamp vol maffia gehad,
de rest zal de komende dagen echter ook
nog veel van deze maffiosi te horen krij-
gen.

Het is nu tijd voor de serieuze da-
gen. Als het goed is zijn de mensen,
die mee zijn geweest op kamp weer he-
lemaal uitgeslapen na drie vermoeiende
dagen, dus iedereen kan er weer volop
tegenaan. Zo ook de redactie van de-
ze “By the way . . .” ’s. Vandaar alweer
dit nummer met een geheel nieuwe se-
rie, bestaande uit vier delen. Hopelijk
steken jullie er nog wat van op.

Uiteraard wensen wij jullie (weer)
veel leesplezier en maak er wat van tij-
dens de Uithofdagen!

De redactie

Hoi allemaal,
Na net ontwaakt te zijn uit een die-
pe coma, ik reageerder nog wel op de
pijnprikkels die gegeven werden toen
mijn tas omflikkerde, waarin ik bijzon-
der gedroomd heb. Laat me dat eerst
even uitleggen. Ik zag een groep men-
sen voor me in zwarte shirts (sommigen
misten af en toe een shirt) die enorm
hun best aan het oden waren om te zor-
gen dat 6 groepen van 50 man het naar
hun zin hadden. Ze hielden zich be-
zig met van alles en nog wat, vlaggen
zoeken, busje rijden, dj’s halen, koffie
zetten, afwasroosters verzinnen, truien
jatten, kwispelen, supersookeren, dok-
ters bellen, kots opruimen, liedjes ver-
zinnen, bierspellen valsspelen en nog
veel meer.....

Dit terwijl ze hun stinkende best de-
den om cooler te zijn dan zes men-
sen die als leiders geboren waren. Die
de boel op stelten zetten, terwijl zij,
geen verantwoordelijk heden hadden ,
super sookerden, voor lul stonden bij
de bakker met een stropdas, niemand
herkende als de shirts uit waren, ver-
keerd mensen wakker maakten, gotcha
spellen maakten,, avondspellen uit hun

toverdoos tevorschijn haalden, een jaar
iets hadden met Femke (terwijl de an-
dere vijf dat niet wisten), bier dron-
ken, genoten van liedjes van hoogstaan-
de kwaliteit etc. etc. ....

Maar ik hoorde de hele groep bezig
met op de achtergrond 2 ballen met
een omgekeerde vlag die Frnk en Aad
recht hingen etc. etc. en ik hoorde
ook nog een gele neushoorn heel hard
roepen dat de lucht blauw was terwijl
the a-team de grijze seabert kwam red-
den van een gewisse gele (de mooiste
kleur die er is) dood. Dit alles onder
een oorverdovend het is stil aan de roze
overkant die ripen dat overal waar ze
kwamen de goudzoekers de rode en ro-
ze groep tegemoet kwamen rennen. In-
eens hoorde ik heel hard SUPERMEN-
TOREN HELP!!! En even later zag ik
een introkern lid zwaar nat vertrekken,
want ja tegen zes supersookers van die
dure kwaliteit kan niemand op.

Op het einde zag ik iedereen de ka-
bouterdans doen terwijl het mannen re-
gende en de introtijd voor gezelligheid
maar even de moeders naar huis had
gestuurd. Iedereen kon zuipen wat hij
wilde, er was immers genoeg bier en de
kookploeg had weer voor genoeg lekker
eten gezorgd.

Oké dat was mijn indruk van een in-
trokamp, maar ik stuurde eigenlijk dit
mailtje om tegen Daniel te zeggen dat
ik de lijst al terug had gegeven en dat
weet ik zeker omdat ik de laatste blad-
zijde eraf had gescheurd :-)....

Dus sorry ik heb je lijst helaas niet...
Dat was het...... Ik ga weer pitten,

en morgen zit ik geloof ik in café Bel-
gië.... dus als mensen zin hebben om
een rondje te geven, je weet waar de
neushoorn en de zeehond zich bevin-
den!!

Ik zou zeggen!!
SEABERT RULES...
Groeten GJ

Gevonden

Er is tijdens het kamp een fototoe-
stel gevonden wat nog steeds niet op-
gehaald is. De eigenaar kan hem op ko-
men halen bij de Centrale Post(CePo).

Agenda

12:30 uur

Lunch

—

14:00 uur

Vakinfo

—

16:00 uur

Forumborrel

De manier om je docenten nu alvast een
beetje te leren kennen.

—

18:00 uur

Eten

In het Educatorium staat een heerlijke
maaltijd voor jullie klaar.

—

20:00 uur

Kroegentocht

Leer de leuke kroegen van Utrecht ken-
nen om nog vele avonden door te gaan
brengen in je studietijd.

Boekverkoop

Als lid van A-Eskwadraat kun boeken
kopen tegen gereduceerd tarief. Vaak
zelfs 20%! Als je boeken wilt kopen,
moet je ze wel bestellen. Dat kan
op internet (www.A-Eskwadraat.nl)
of je komt gewoon langs tijdens een
boekverkoop. Deze boekverkoop is
in het BBL 115 (tegenover de A-
Eskwadraatkamer). Er zal vrijdag een
speciale boekverkoop worden gedraaid
van 1:00 tot 4:00 uur. De reguliere
boekverkooptijden zijn van 12.30u tot
14.00u. Graag tot ziens en veel plezier
vandaag!

Peter Paul, boekencommissaris
boekcom@A-Eskwadraat.nl��� �!�#"%$#&#' ()�



De moppentrommel
Twee vrachtwagenchauffeurs rijden
vlak bij de douane. Ze houden ge-
zamenlijk een tussenstop. Daar komen
ze er allebei achter dat ze hun paspoort
vergeten hebben. Ze besluiten toch
door te rijden.

Dan komt de eerste van de twee bij
de douane. Hij vertelt dat hij zijn pas-
poort vergeten is. De douanier vraagt
hem wat zijn lading is. Hij vertelt dat
hij spruitjes vervoert. “Oke,” zegt de
douanier, “Als jij tien spruitjes in je
mond kunt stoppen mag je verder.”
De vrachtwagenchauffeur probeert het
en het lukt, dus hij mag door. Dan
begint hij ineens keihard te lachen.
“Wat is er?” Vraagt de douanier. “Ik
moest lachen omdat de man achter mij
ook zijn paspoort vergeten is, maar hij
vervoert bloemkolen!”

*

Een parachutist springt uit een vlieg-
tuig. Als het zover is, trekt hij aan
zijn parachute. Noppes. Hij trekt aan
zijn reserve-parachute. Noppes. Met
een vaart dondersteent hij naar bene-
den. Dan komt er van onderaf iemand
omhoog schieten met verbrande kleren,
helemaal onder het roet . . . Roept de
parachutist: “Heb jij verstand van pa-
rachutes?” “Nee”, roept de ander, “en
ook niet van gaskachels.”

The day after . . .

Verrijkt met goldminded ervaringen le-
zen wij voldaan onze vierde “By the
Way . . .”. Maar wat is dit nou? Het
valt ons op dat er helemaal geen kamp-
stukjes in deze “By the Way . . .” staan.
Blijkbaar heeft niemand het stukje in
de eerste BTW gelezen waarin wij, de
redactie, jullie vroegen stukjes in te le-
veren. Niet getreurd. Het kan nog
steeds! Deel je ervaringen met hen die
niet de wijsheid bezaten om op intro-
ductiekamp te gaan. Gaarne ontvan-
gen wij roddels, (anti-)moppen en alle
andere vormen van kampliteratuur.

De redactie

Attentie
Wat!?! Heeft jullie mentorgroepje nog
geen Educatorium-eetbonnen gekocht?
Sleep je mentoren aan de haren naar de
centrale post in de Minnaert-hal om zo-
doende toch nog mee te mogen genieten
van het feestmaal! En als je dan toch
je portemonnee in je hand hebt, koop
dan gelijk de cabaretbonnen. Kun je
je daarna als mentorgroepje voor het
volleybal-toernooi inschrijven.

Wist je dat..?
Het orgasme van een varken duurt

30 minuten.
In mijn volgende leven wil ik een var-

ken worden!!!

Hoe zijn ze hier eigenlijk achter geko-

men? En waarom?

Als je met je hoofd tegen de muur slaat,
verbruik je 150 calorien per uur.
Trouwens niet thuis uitproberen, mis-

schien op de universiteit?

Kan nog steeds niet uit over die var-

kens!

Mensen en dolfijnen zijn de enige soor-
ten die seks voor het plezier hebben.
Dus daarom glimlachte Flipper altijd!

Maar varkens krijgen 30 minuten or-

gasmen? Lijkt me niet eerlijk.

Een mier kan 50 maal zijn eigen ge-
wicht tillen, 30 maal zijn eigen gewicht
slepen en valt altijd op zijn rechterzijde
als hij vergiftigd is.
Je moet toch wat te onderzoeken heb-

ben.

Een zeester heeft geen hersens.
Ik ken enkele mensen bij wie dat ook

zo is.

IJsberen zijn linkshandig.
Who knew? Who cares?!

Een meerval heeft ruim 27000 smaak-
papillen.
Wat zal er te proeven zijn op een ri-

vierbodem?

Een vlo kan 350 maal zijn lichaams-
lengte springen. Vgl. bij een mens: ik
zou dan over 7 voetbalvelden springen!
30 minuten, dat is toch niet te geloven?

En waarom een varken?

Een kakkerlak kan 9 dagen in leven
blijven zonder zijn hoofd; dan sterft hij
door verhongering.
Jakkie bah.

De mannetjes-bidsprinkhaan kan niet
ketsen als z’n kop nog op z’n romp
zit. De vrouwtjes geven dus aan seks
te willen door de kop van z’n romp te
trekken.
Schat, ik ben thuis. oh oh.

Sommige leeuwen ketsen meer dan 50
maal per dag.
In mijn volgende leven wil ik nog steeds

een varken zijn. Kwaliteit boven kwan-

titeit.

Vlinders proeven met hun poten.
Da’s bijna net zo erg als die meervallen.

Het oog van een struisvogel is groter
dan zijn hersens.
Ik ken enkele mensen bij wie dat zo is.

IJsberen zijn linkshandig.
Who knew? Who cares?!

Na dit alles gelezen te hebben is alles
wat ik te zeggen heb... geluksvogels,
die varkens.

Broodjes Aap
Een oudere vrouw in de VS die was
gaan winkelen, trof op de parkeerplaats
vier jongens aan die in haar auto zaten.
De vrouw bedacht zich geen moment en
haalde haar revolver uit haar tas. Te-
gen de jongens schreeuwde ze dat ze uit
de auto moesten. En snel een beetje,
want ze wist prima hoe ze haar pistool
moest gebruiken.

De vier jongens aarzelden geen se-
conde en maakten dat ze wegkwa-
men.Opgelucht en tevreden over haar
kordate optreden stapte de vrouw in de
auto. Klein probleem: haar sleutel pas-
te niet.

Toen de vrouw uitstapte zag ze haar
eigen auto vijf plaatsen verderop op
de parkeerplaats staan. Schuldbewust
stapte de vrouw in haar eigen auto en
en reed naar het politiebureau.

Aan de agent vertelde ze wat er ge-
beurd was. De agent kwam bijna niet
meer bij van het lachen en wees naar
vier jongens die achter haar op een
bankje zaten. Die hadden zojuist aan-
gifte gedaan van autodiefstal door een
gewapende bejaarde gek.

*

Een familie in Nederland ontvangt op
zekere dag een pakketje. In het pakket
zit een grote pot met grijs/zwart poe-
der erin. Er zit geen briefje bij, maar op
het pakket zit een postzegel uit Cana-
da. De familie gaat er daarom van uit
dat het afkomstig is van hun oud-oom,
die dertig jaar geleden emigreerde en nu
een aantal restaurants bezit.

In het verleden stuurde hij wel vaker
poeder-eten, kruiden of ander voedsel
via de post. Sindsdien gebruikte de fa-
milie het poeder geregeld om het eten
te kruiden, het kreeg er een beetje een
barbeque-smaak van, vonden de fami-
lieleden.

Na enkele weken ontving de familie
een brief uit Canada. Daarin werd uit-
gelegd dat de oud-oom was overleden
en dat zijn laatste wens was geweest dat
zijn as in zijn geboortedorp zou worden
uitgestrooid. De brief sloot af met de
hoop dat de brief hen eerder zou berei-
ken dan de urn met as van de overlede-
ne.
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