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Ciao
Net zoals alle andere mooie dingen
moet er toch eens een einde aan de-
ze introductie komen, en wel vandaag.
Maar zover is het nog niet. We heb-
ben naast de commissiemarkt nog een
borrel en vanavond het introfeest in het
vooruitzicht.

De redactie hoopt dat jullie net als
ons van deze introductie hebben geno-
ten en dat de “By the Way . . .” daar
een bijdrage aan heeft geleverd. Rest
mij weinig dan jullie een fantastische
laatste introductiedag te wensen en een
geweldig jaar!

Moppentrommel
Er rijdt een vrachtwagenchauffeur over
de weg met achterin een lading kippen
en in de cabine een papagaai. Even la-
ter staat er een meisje te liften. Ze mag
mee, maar de chauffeur vraagt meteen:
“Neuken?” Het meisje zegt nee. “Niet
neuken eruit.” Even later weer een lift-
ster en die papagaai meteen: “Neuken,
niet neuken eruit.” Die chauffeur denkt
dat moet ik niet hebben en doet die
papagaai achterin. Even later moet de
wagen stoppen en een agent zegt: “Er
valt om de tien meter een kip uit u wa-
gen.” De chauffeur loopt naar achteren
en hoort de papagaai zeggen: “Neuken?
Niet neuken eruit.”

*

Onze Jef heeft het zwaar te verduren
GRIEP. De dokter komt bij hem en
zegt: “Ja Jef, ge hebt het goed zit-
ten, ik zal u iets voorschrijven om eens
goed te zweten, waarop de dokter zijn
hoed neemt en de kamer wil verlaten.
Jef roept: “Dokter je moet mij nog
iets voorschrijven om eens goed te zwe-
ten!” Waarop de dokter antwoordt:
“Da komt manneke, morgen heb je mijn
rekeningetje.”

*

Een gek komt bij de dokter omdat hij
denkt dat hij een rookworst is. Een
uur later: Dokter: “Wat ben je nu
dus niet?” Man: ”Ik ben geen rook-
worst.” Dokter: “Goed zo, en ga
nu maar naar huis.” 10 Minuten la-
ter komt de man de spreekkamer van

de dokter weer binnenrennen en roept:
”Ik kwam een hond tegen!” Dokter:
“Maar je weet toch dat je geen rook-
worst bent?” Man: “Ja ik wel, maar
die hond niet!”

Het hoe, wat en waarom van
de B.B.Cie. nader verklaard.

de borrel nader verklaard voor de proto-
student.

Waarde lieden,
het is mij een eer en genoegen om u
lieden uit te nodigen tot een bezoek
aan de borrels van de Bi-wekelijkse
Borrel Commissie, ook wel B.B.Cie.
genoemd. Schroomt u niet zich op deze
gelegenheden te vertonen. Wij bieden
u ruim gelegenheid tot ontspanning
en de kans om onvergetelijke sociale
contacten op te doen. Welbeschouwd,
wanneer u dit afzet tegen de futiele
ervaringen die u zult ondergaan in uw
wetenschappelijke carrière, is het zeker
de moeite waard om u te verdiepen in
het fenomeen ‘borrel’. Dan nu de alom
gestelde vraag: “Wat kunt u van ons
verwachten?”

Beschrijving van een gemiddelde
B.B.Cie.-borrel:
Een gemoedelijk muziekje speelt op de
achtergrond . . . De plaatselijke dart-
league doet zijn best om niet al teveel
gaten in de muur achter te laten. De
barploeg, herkenbaar in haar rode blou-
ses met herkenbaar opschrift, voorziet
dorstige kelen van welkome drankjes.
Geanimeerde gesprekken vinden plaats.
Quantumvergelijkingen en algoritmen
wedijveren met de laatste roddels over
Bèta-relaties als gespreksonderwerpen.
De echte hardliners maken zich op op
een avondje doortrekken, omdat we
toch op de donderdagavond zijn aan-
geland. Dan klinkt plotseling de bel . . .
Tijd voor het Criterium . . . Wie o wie
zal er deze keer met de prijs vandoor
gaan?
Wil je meer weten, kom dan naar de
borrel . . . vanmiddag.
Of surf naar:
http://www.a-eskwadraat.nl/bbcie/

Agenda

13:30 uur

Actief-Naast-Je-Studie-Markt
Alle commissies presenteren zichzelf op
deze markt in de Minnaerthal. Hope-
lijk zit er iets leuks voor je tussen. Je
kunt je dan aanmelden om ook actief
lid te worden van A-Eskwadraat.

—

16:00 uur

Borrel
Alweer een B.B.cieborrel, deze keer in
het Onderonsje. Hier zullen de borrels
ook de rest van het jaar elke twee weken
zijn. Bij de borrel is ook de prijsuitrei-
king van de verschillende spellen, die
tijdens de introductie gehouden zijn.
Kom dus langs en neem je prijs in ont-
vangst.

—

18:00 uur

Eten
Dineren bij de Bacchant. Dat wordt
vast lekker, een speciaal diner door de
intro geregeld. Probeer het zelf!

—

22:00 uur

Feest
Het eindfeest van de introductie in de
Axl. Altijd het grootste feest van het
jaar. En dus ook erg gezellig. Dé tijd
om ook andere ouderejaars te ontmoe-
ten. Een aanrader!
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Jell(i)e weet raad
Beste Jellie,
graag wil ik je advies vragen voor het
volgende probleem, ik ken nu ongeveer
een maand of 9 een meisje, helaas (of
misschien gelukkig) ken ik haar alleen
van nachten. Je zou misschien den-
ken dat we iets hebben, nee dat is niet
zo. Hoewel we best serieuze gesprekken
hebben ’s nachts hebben we alleen deze
gesprekken. Als we elkaar zien, resul-
teert dit meestal in het doortrekken van
een nacht en “gewoon” gezellig praten.
Ik heb een vriendin van wie ik erg veel
hou, doch zou ik erg graag contact be-
houden met deze dame. Kan jij me
alsjeblieft helpen wat ik moet doen?
Graag zou ik anoniem blijven.

Hmmm . . . Dat is inderdaad een se-
rieus probleem. Zulke relaties kunnen
erg problematisch worden. Bovendien
is het uiteraard erg slecht voor je ge-
zondheid als je telkens als je haar ziet
een nacht niet slaapt. Maar goed . . . Je
hebt duidelijk al besloten dit voor lief
te wilen nemen.
Wat betreft je vriendin: zij hoeft toch
nergens van te weten? Die gesprekken
voer je uiteraard niet als zij in de buurt
is. Het hoeft dus helemaal geen proble-
men te geven, als je ze maar uitelkaar
houdt.
Succes ermee, Jellie

Citaat van een mentor
Lina Chu (Mentor van groepje B): Nor-
maal wordt je nooit gezogen, maar op
kamp wel.

Broodjes Aap
De Australische politie heeft vergeefs
geprobeerd een bedrijf aan te klagen
wegens oplichting vanwege het volgen-
de trucje:

Een Australisch bedrijf plaatst een
advertentie in een krant waarin ze gem-
porteerde harde porno video’s aanbie-
den. Aangezien de prijzen meer dan re-
delijk waren, plaatsen veel mensen een
bestelling. Na betaling wachten zij we-
ken op de bestelde banden, die niet lij-
ken te komen.

Na een paar weken ontvangen klan-
ten een brief van het bedrijf. Hierin
meldt het bedrijf dat het gezien de Au-
stralische wetgeving niet is toegestaan
de videobanden toe te sturen. Het be-
drijf was daar pas kort daarvoor achter-
gekomen, schreven zij aan de mensen
die een bestelling hadden geplaatst.

Het bedrijf verontschuldigt zich in de
brief voor het ongemak. Vanzelfspre-

kend krijgt iedereen die geld heeft over-
gemaakt zijn geld terug. Bijgesloten
bij de brief vinden klanten een cheque,
die bij bank of postkantoor getoond kan
worden, waarna klanten hun geld terug-
krijgen.

Door de naam van het bedrijf heb-
ben echter maar weinig mensen dat ook
daadwerkelijk gedaan. De naam van
het bedrijf luidt: The Anal Sex and Fe-
tish Perversion Company’.

*

Een essentieel onderdeel van oorlogvoe-
ren is het misleiden van de vijand. Een
bekend verhaal over zo’n operatie die
mislukte speelde zich tijdens de Twee-
de Wereldoorlog af in Nederland.

De Duitsers waren tijdens de oor-
log maanden lang bezig met het ma-
ken van een ’vliegveld’, dat geheel be-
stond uit lakens en hout. Er waren hou-
ten vliegtuigen, houten hangars, hou-
ten olietanks, houten auto’s en houten
bunkers.

Toen de dag kwam dat het namaak-
vliegveld eindelijk af was, verscheen er
aan de horizon één geallieerde bom-
menwerper die midden op de landings-
baan een houten bom liet vallen.

Feest!!!

Al jaren SWINGende afsluiter van de
introductie: het introfeest! Laat je niet
ontmoedigen door de lange introductie
die je net achter de rug hebt en even-
min door de borrel die nog gaat komen,
want dit feest wil je niet missen. Het
wordt in de AXL (de kade onder het
oude gemeentehuis aan de oude gracht)
gehouden en de entree bedraagt vijf
gulden.

Reclame, reclame
Het bekende jeansmerk Tripper heeft
eens geprobeerd broeken onder eigen
merk in Duitsland te verkopen. Broe-
ken die de naam ‘druiper’ (dit bete-
kent tripper in het duits) droegen ble-
ken echter niet goed te verkopen.

*

Toen een fabrikant van schoonheidsar-
tikelen, Clairol, een krulijzer onder de
naam ‘Mist stick’ in Duitsland introdu-
ceerde, kwamen ze er achter dat mist
in het Duits zo iets als mest betekent.
Er waren weinig mensen met belang-
stelling voor een poepstaaf.

*

Toen de melk fabrikant ‘The Dairy As-
sociation’ haar ‘Got milk? (Heb jij wel
melk?)’ campagne naar mexico bracht
bleek dat de spaanse vertaling ‘are you
lactating (geef je melk?)’ te zijn gewor-
den.

*

Meer mensen blijken moeite met spaans
te hebben, want toen Coors (ameri-
kaans bedrijf) de slogan ‘gooi de rem-
men los’ in het spaans vertaalde stond
er ‘krijg diaree’.

*

De Chevrolet met de naam ‘Nova’ bleek
in het spaans ‘hij doet het niet’ te be-
tekenen.

*

Het Engelse ‘nothing sucks like a elec-
trolux (niets zuigt zo goed als een
stofzuiger van electrolux)’ betekent in
amerikaans-engels ‘niets is zo slecht als
een electrolux’.
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