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vakid@A-Eskwadraat.nl

Bedankt
Het weekend is weer voorbij, tijd voor
de laatste twee vermoeiende dagen van
de introductie. Nog twee dagen intro-
ductie betekent ook nog twee “By The
Way . . .” ’s. De laatste dagen zijn er
steeds meer stukjes ingeleverd. Hoe
meer ingeleverde stukjes, hoe leuker de
“By The Way . . .” ’s. Bedankt dus
daarvoor en schroom vooral niet om
ook voor het laatste nummer nog wat
in te leveren.

Oké, iets nuttigs valt er niet meer
te melden, dus zullen we dit nummer
maar verder vullen met leukere dingen
dan een redactioneel. Lees ze!!!

Redactie

Moppentrommel
De conducteur vraagt in de trein: “Wie
heeft er 10 briefjes van 1000 gulden
verloren met een elastiekje eromheen?”
Alle reizigers steken hun hand op. Zegt
de conducteur: “Ik heb net het elastiek-
je gevonden.”

*

De juf geeft de klas een raadseltje op.
“Het geeft melk en het heeft 4 poten.”
Jantje springt op en zegt: “Een geit
juf.” “Dat is wel goed, maar het is niet
wat ik bedoel. Ik bedoel namelijk een
koe.” “ Dan heb ik voor u ook nog een
raadseltje.” zegt Jantje, “Het is droog
en strak als het erin gaat en het komt
er nat en slap weer uit.” De juf krijgt
hiervan zo’n rood hoofd als een tomaat.
“Wat u denkt is ook goed, maar ik be-
doel eigenlijk een theezakje.”

*

Op een zonnige woensdagmorgen rijdt
Kees Jan op de ringweg aan. Alleen,
Jan kwam van rechts en is heel erg ge-
schrokken. Er zit dan ook een fikse
deuk in Jan zijn auto. “Nou, om even
van de schrik te bekomen,” zegt Kees,
“trakteer ik je op een biertje in dat café
verderop.” Jan stemt in en even later
zitten de twee mannen in het café. Na
een half uur heeft Jan al drie biertjes
op, maar Kees nog geen een! “Moet jij
geen biertje Kees?”, vraagt Jan. “Nee
hoor,” zegt Kees, “ik ga nu de politie
bellen!”

M’n vrouw begrijpt me niet.
Amber, ik hou van je. Voel jij nog het-
zelfde voor mij? Sinds we getrouwd
zijn lijkt het wel alsof je me op een af-
stand wilt houden. Een knuffel kan er
niet meer af. Ben ik een slechte va-
der, en niet meer de gentleman die ik
voor ons huwelijk was? Is het de span-
ning van een kersvers huwelijk dat ons
uit elkaar doet drijven? Onze mentor-
kinderen lijken massaal jouw kant te
kiezen. A-Eskwadraat is tien Oedipus-
complexen rijker. Alleen Gerben lijkt
wat begrip voor me op te brengen. De
geruchten over de andere vrouwen zijn
gelogen: Sabrine, Loes en Romy heb-
ben nooit wat voor me betekend. Ar-
nout kan dit bevestigen. Amber, blijf
alsjeblieft bij me (al is het maar voor
de kinderen).

Martijn

Enkele uitspraken
Thijs:
Om 3.00h; Koel, er is nog niks echt mis-
gegaan deze intro.
Om 4.30h; Ik bel 112!

*

“Zijn er nog vragen voor we het exa-
men beginnen ?”
“ Ja, over welk vak gaat het ?”

Agenda

13:45 uur

Sporttoernooi

De sportcie van A-Eskwadraat heeft
speciaal voor jullie een volleybaltoer-
nooi georganiseerd. Ontspanning na de
vermoeiende colleges van de ochtend.
Doe mee en laat zien wat voor teamspi-
rit jullie gekweekt hebben tijdens deze
intro.

—

17:00 uur

Eten

Je mag zelf een plek zoeken om lekker
te eten na alle sportiviteit van de mid-
dag. Een betaalbaar restaurantje uit-
proberen om er later nog eens terug te
komen als je geen zin hebt om te koken.
Je mentoren weten hier waarschijnlijk
alles van en hebben vast wel voorstel-
len.

—

19:30 uur

Cabaret

Tot slot van deze actieve dag nog een
avondje relaxen met de cabaretier Pie-
ter Jouke in het Trianon. Dat wordt
ongetwijfeld lachen.
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Verslag kroegentocht
Zoals de mensen, die tijdens de kroe-
gentocht langs gekomen zijn hebben ge-
merkt, moest er bij Jense en mij mid-
dels het uitbeelden van schoonheid op
het Wed geld ingezameld worden. En
dat is met veel enthousiasme gedaan.
Dus zie hier: de resultaten!
De opbrengst is:
f 166,25
£ 1,00
BEF 15,50
FF 20,35
DM 0,05

Omgerekend volgens de huidige wis-
selkoersen komt dit op een totaalbe-
drag van f177,50!! Wie zei dat bedelen
niet rendabel was? Een speciale ver-
melding voor de meest succesvolle groe-
pen: groep L heeft f47,20 èn BEF 5,00
binnengehaald, mede door het flink in-
praten op een toevallig aanwezige oud-
A–Eskwadraater van 20 jaar terug. De
groepencombinatie V/K heeft f33,85,
BEF 4,00, FF 0,60 en DM 0,05 binnen-
gehaald door half Utrecht rond te lopen
en overal te gaan zingen. Een bewon-
derenswaardig enthousiasme!

Zoals we beloofd hebben, zullen we
van dit geld een activiteit organiseren
voor eerstejaars. We weten alleen nog
niet wat. Gezien onze oneindige cre-
ativiteit zal dit nog wel komen, maar
als jij zelf een heel goed idee hebt,
mail het ons dan vooral toe! Onze
mailadressen zijn meek@phys.uu.nl en
paepe@phys.uu.nl.
Tot later deze intro!

Wouter

Wist je dat . . .

• . . .Il Padre niet op zijn spullen
kan passen.

• . . .wij hier lekker misbruik van
hebben gemaakt.

• . . .iemand honderd bier had uit-
geloofd voor Il Padre’s polo.

• . . .wij dit wel zagen zitten en dus
zijn polo gejat hadden.

• . . .dat die sukkel ons GEEN hon-
derd bier heeft gegeven.

• . . .wij dit heel matig vonden.

• . . .Il Padre wél op bier heeft ge-
trakteerd vanwege de polo-actie.

• . . .wij dit heel tof van hem vin-
den.

• . . .hij voor ons ‘The Man’ is.

• . . .wij vinden dat‘SEABERT’ ab-
soluut niet rulez, maar ‘Weg met
vlooien’ en ‘Smakelijk eten’ wél!

Broodjes Aap
Op een dag rijden twee mannen over
de ringweg naar de stad. In het voor-
bijgaan zien ze rechts langs de weg
een spiksplinternieuwe barbecue staan.
Wie zet zo’n apparaat nu naast de weg?
De mannen besluiten te keren, laden
hem in en vervolgen hun weg.

Zo’n 500 meter verderop worden ze
door een agent tot stoppen gemaand.
Hij vraagt: “heren, weet u hoe hard u
reed?” De mannen kijken elkaar vra-
gend aan, en zeggen “nee.” “Nou,” zegt
een van de agenten, “wij weten het ook
niet, want u hebt onze radarinstallatie
in uw kofferbak liggen.”

*

Een golfspeler slaagt er maar niet in om
voorbij de 17e hole te komen. Iedere
keer als hij de bal slaat, komt hij te-
recht in een meertje.

De man wordt steeds kwader en tot
verbazing van de overige spelers smijt
hij op een gegeven moment zijn golftas
in het meertje voor hij vloekend ver-
dwijnt.

Een paar minuten later komt de man
met een nog kwader gezicht weer terug.
Zonder wat te zeggen loopt hij het wa-
ter in, duikt zijn tas op en haalt daar
zijn autosleutels uit.

*

Een winkelbediende van een radio- en
televisiezaak wordt opgeschrikt van zijn
zoektocht in het magazijn door een
klant die zijn winkel binnenkomt.

Wanneer hij bij de balie arriveert,
staat daar een televisie met een vrien-
delijk glimlachende man. “Kunt u mij
helpen? Deze televisie gaf een uurtje
geleden de geest en ik wilde eigenlijk
vanavond nog voetbal kijken.” “Sorry
meneer, zo snel kunnen we een repara-
tie niet uitvoeren.” “Spijtig. Wel, kunt
u me misschien dan helpen het appa-
raat weer in de auto te krijgen? Hij is
toch wel een beetje groot en zwaar.“

Zo gezegd, zo gedaan. De winkelbe-
diende loopt weer de zaak binnen en
terwijl hij zich toch afvraagt hoe het
mogelijk is dat zo’n brandnieuw uit-
ziende en ruikende televisie zo plotse-
ling kapot kan zijn, dwalen zijn ogen
over de schappen waar een alarmerend
lege plek hem toegaapt.

Recept bankoverval

Een recept van groepje L. Laten wij er

van te voren bijvermelden, dat zij be-

weren een gemiddeld IQ van π hebben.

Tante Truus’ recept voor een geslaag-
de bankoverval voor negn personen (te
combineren met vegetariërs)

Benodigdheden:
9 personen, 2 met een IQ onder de 10
en 1 met een IQ boven de dertig om
het recept te lezen.
Bankrekening bij de te overvallen bank
Wapen: balpen
Kauwgom
Zwarte tape
Een snufje zout

Bereidingswijze:
Gooi de 9 personen in een auto met
slechte vering om de personen te schud-
den. Flink doorroeren tot er een
bruin/rode substantie ontstaat. Open
de auto met een blikopener. Zoek de
bank op. Laat de 7 personen met
het IQ boven de 10 een kous over het
hoofd trekken. De andere twee zijn het
Human Shield. Gooi de kauwgom bij
de substantie. Schiet de plakkerigste
personen tegen de bewakingscamera’s.
Plak de zwarte tape op de ogen van
hen, die anoniem willen blijven (zij mo-
gen niks meer doen, want zij aien niks
meer). Kluts de balpennen en kneed
deze samen met de bedienden (op één
na) tot een stevige massa ontstaat. In-
casseer het geld en plaats het op de,
al dan niet nieuw te openen, rekening.
Denk om een kleine fooi voor de mo-
neyhandling executive voor de bewezen
diensten. Laad alle chipknippen maxi-
maal op (handig om melk te kopen
in het Minnaert). Vlucht met onher-
kenbaar gemaakte fietsen tot bij het
politiebureau. Vergeet niet vriendelijk
en onverdacht te fluiten onderweg. Nu
zout naar smaak toevoegen. Bewaar
alle guldens in een kist tot 2003.
Eet smakelijk, en onthoud: de bank-
overval wordt niet zo heet opgediend
als zij wordt uitgevoerd.

Wijntip: Cola

Gedicht

My mind believed
my heart decieved
when you were there
and seemed to care

But now (at last)
my life is past
The floor is red
and I am dead
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