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Redactioneel
Hier is hij dan, al weer de tweede edi-
tie van de “By the way . . .” deze intro.
Naar aanleiding van de vele positieve
reacties van gisteren is de redactie weer
vlot aan de slag gegaan en is deze “By
the way . . .” boven komen drijven.
Vandaag is er weer een vol programma.
Dat mag ook wel, want het is al weer
de laatste (volle) dag van het kamp!
Er moet dus nog veel gebeuren. Zoals
jullie in de agenda kunnen zien staat
vandaag in het teken van watermana-
gement. Gelukkig wordt het vandaag
heerlijk weer.
Verder in deze “By the way . . .”: rid-
derlijke wetenswaardigheden, een ver-
slag van gisteren en een puzzel voor rus-
tige momenten. Tijdens die rustige mo-
menten kun je ook weer nieuwe teksten
voor de cartoon inleveren! Ook blikken
we vast vooruit op de onthulling van de
mol vanavond en is er nog wat humo-
ristische verstrooiing.

De redactie

Talpa Europaea
Als we het hebben over een mol, zul-
len veel βèta’s denken aan een massa-
eenheid uit het SI. De muzikaal onder-
legden onder ons hoor ik al denken aan
de mol [, die een muzieknoot met een
halve toon pleegt te verlagen. Daar
gaat het hier allemaal niet over. Wij
hebben het over de biologische mol, lid
van de familie der talpidae.
De Talpidae komen voor in 22 verschil-
lende soorten. Om het ons makkelijk
te maken komt in Nederland maar één
soort voor: de Talpa Europaea. Hier
geven we wat tips hoe je een mol zou
kunnen herkennen.
De beste aanwijziging is nog wel het
lichaam. De mol heeft een gespierd,
torpedovormig lichaam en sterke graaf-
handen. Hij heeft vrijwel geen nek en
zijn snuit is lang en kegelvormig. Let
ook goed op tijdens het eten. Mollen
staan er om bekend dat ze regelmatig
wormen, keverlarven en slakken tot zich
nemen.
Bij de redactie zijn al diverse namen
binnengekomen wie de mol zou kun-
nen zijn. We hebben al gehoord: Frits,

Okke-Jaap, Sjors, Abdullah, Wouter,
Commissaris Rex, Tiësto, Lancelot,
Jan-Peter, Loeki en Jellie.
Helaas weten ook wij niet of hier de
mollen bij zitten. We zullen, net als
jullie, in zinderende spanning moeten
afwachten tot vanavond.

BreekWeek
Over acht weken is het alweer zover: je
eerste tentamens . . .! Dat kan voor veel
stress en hard werken zorgen: als je de
eerste tentamens al niet haalt, dan is
het einde zoek.
Na al die inspanning van het hard stu-
deren moet er ook ontspannen worden.
En dat doe je natuurlijk niet thuis,
waar alles je doet denken aan het stude-
ren, dat je nou juist even wou vergeten.
Speciaal voor deze situaties is er de
BrakWeak! Een weekend, speciaal ge-
organiseerd voor eerstejaars die na de
tentamens even willen ontspannen. Het
vindt plaats op een locatie ergens in Ne-
derland!
Om toch niet té ontspannen te raken
zorgt de BreekWeekCommissie voor
een leuke en meestal sportieve activi-
teit. Wat dat is vertellen we nog niet,
maar neem je zwembroek mee! Ook
de EerstejaarsCommissie laat traditio-
neel van zich horen. Verder is er ge-
noeg ruimte om gewoon te ontspannen
en “gezellig” wat te drinken met je stu-
diegenoten.
Wat moet je doen om hieraan deel te
kunnen nemen? Ten eerste moet je
eerstejaars zijn, maar dat zal wel goed
zitten. Daarnaast moet je je opgeven.
Dat kan tijdens de uithofdagen van de
introductie.

CyberLina

Attentie
Help! De redactie vindt het wat saai als
ze alleen de “By the way . . .” volschrijft!
Daarom vragen we iedereen om stukjes
in te zenden (inleveren bij je mentor of
introkern).
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(ruimte voor aantekeningen)

Agenda

8:30 uur

Ochtendgymnastiek

De enige manier om écht wakker te wor-
den.

—

9:00 uur

Ontbijt

Fun, Friendship and Frühstück.
Hij’s weer heerlijk Coby.

—

10:00 uur

Vlotten-Vertier

Verzinken, wedden, bouwfraude, wa-
termanagement, drijfjacht, meerwaar-
de, floating point berekening, sleepthe-
orie.
Dat zijn de kernwoorden van vandaag.

—

19:00 uur

Middeleeuwse Maaltijd

Middeleeuws maar toch vers. Wat wil
je nog meer?

—

21:00 uur

Mollenontmaskeringsshow

Het moment waar we allen, of in ieder
geval sommigen, op gewacht hebben . . .

—

23:00 uur

Feest!

Als afsluiting van het kamp een groot
eindfeest. Alsof we vandaag niet al
genoeg estafettes hebben zien, wordt
er ook nog een bierestafette georgani-
seerd. Meld je aan om te laten zien dat
je het studentenleven al onder de knie
begint te krijgen!
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Hilarisch
Op een mooie zonnige dag rijdt een
ridder op zijn paard door het bos. Op-
eens ziet hij een kabouter door het bos
rennen, en hij besluit de kabouter te
vangen. Als de ridder de kabouter ge-
vangen heeft en hem mee wil nemen
naar zijn jonkvrouw in het kasteel zegt
de kabouter tegen hem dat hij 3 wensen
mag doen als hij hem weer vrij laat.
De ridder spreekt dat wel aan, dus zo-
gezegd zogedaan:
De eerste wens van de ridder is dat hij
onsterfelijk wil worden. De kabouter
spreekt een spreuk uit en de ridder is
onsterfelijk. De tweede wens is dat zijn
paard ook onsterfelijk word, want dat
is wel makkelijk met mogelijke gevech-
ten. Ook dit is zo gepiept.
Voor de derde wens wil de ridder zijn
jonkvrouw verrassen en vraagt de ka-
bouter of hij net zo’n grote als zijn
paard kan krijgen. Na de derde spreuk
is de kabouter weer vrij en de ridder
gaat trots weer naar zijn kasteel toe.
Eenmaal binnen in het kasteel roept hij
zijn jonkvrouw met de mededeling dat
hij een verrassing voor haar heeft. De
ridder pakt een dolk en steekt hem in
zijn borst en zegt “Kijk, onsterfelijk!”
en dat is nog niet alles hij steekt het
paard ook in de borst en ook het paard
blijft leven. “En nu de grootste verras-
sing voor jou.” zegt de ridder als hij
zijn broek omlaag trekt. De jonkvrouw
begint plotseling hardop te lachen. De
ridder helemaal verbaast vraagt aan
zijn vrouw wat er is en de vrouw zegt:
“Ik heb nog nooit zo’n grote paarden-
kut gezien.”

Het nieuwe boek van Salman Rushdie
ligt in de winkel, getiteld: “Rot op
Buddha, dikke vetzak!”

*

Een bedelaar stapt op een ridder op
een vlot af en zegt: “Ik bied u een
stuiver voor uw vlot.” Zegt de ridder:
“Een stuiver voor dit fantastische vlot?
¿¡¿Ben je gek?!?” Zegt de bedelaar:
“Nee, ik hoopte dat u dat bent.”

¿ . . .dat wist Je
Nog meer wist-je-dat-jes van de Intro-
kern [zucht, red.]:
Wist je dat:

> 1 liter lucht in een jerrycan 1 kilo
op het vlot kan laten drijven?

> Het handig is als je vlot heel ste-
vig wordt?

> Er voor het vlot per mentorgroep-
je alleen een paar jerrycans, een
pallet en een bos touw beschik-
baar is?

> Daar best een vlot van te bouwen
is?

> De jerrycans bij Frico Kaas in
Arnhem vandaan komen?

> Wij de pallets van de Praxis in
Houten gekregen hebben?

> Wij hen daar best dankbaar voor
zijn?

> De pallets vanavond allemaal op
een groot kampvuur gaan?

> Wij ook StaatsBosBeheer bedan-
ken voor de toestemming om in
het gebied vlotten te mogen bou-
wen?

> Bij de vlottenrace bookmakers
aanwezig zijn?

> Je daar veel Ronde Tafels kunt
winnen?

> Je daar ook veel Ronde Tafels
kunt verspelen?

> Het Mollenspel voor de eerste
keer in een intro gebruikt wordt
en wij geen idee hebben hoe het
uit gaat pakken?

> De GroteMollenOntmaskering-
Show hoe dan ook erg gaaf
wordt?

> Ook bij de GroteMollenOntmas-
keringShow bookmakers aanwe-
zig zijn?

> Iedereen eigenlijk mee zou moe-
ten doen met de Bierestafette?

> Je mentor daarvoor inschrijffor-
mulieren heeft?

> Je je anders met een team op kunt
geven bij de CePo?

> Een team voor de bierestafette uit
vier personen bestaat?

> En dat het feest ook erg gaaf
wordt?

> Het feest een spetterende afslui-
ting van de dinsdag moet wor-
den?

Lord Lennart

Oplossing puzzel nr. 1
De twee woorden die overbleven waren:
maliënkolder, zwaard.
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