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Redactioneel
De eerste dag van de introductiedagen
op de Uithof. De meesten van jul-
lie zijn gisteren vermoeid teruggekomen
van het kamp (waaronder de redactie),
anderen sluiten zich vandaag bij ons
aan. Voor hen die nieuw zijn: dit is
de “By the way . . .”, een blaadje dat
je van wat verstrooiing voorziet tijdens
saaie momenten en informeert over de
introductie.
Het kamp ging vooral over kennisma-
ken en lol hebben, vandaag heeft een
wat serieuzer karakter. Inschrijven en
je boekenpakket ontvangen geven je de
eerste echte start van je studie. Geluk-
kig is er ook nog genoeg te doen dat
gewoon leuk is zoals een film, eten in
de stad en een kroegentocht!
De redactie is zo mogelijk nog moeër
dan jullie na het kamp, dus dit is alles
wat we er uit hebben kunnen slepen.
Maandag zijn wij als het goed is weer
helemaal uitgeslapen, dus tot dan!

De redactie

Kampverslag
Voor de mensen die mee zijn geweest
een bekend verhaal, maar misschien
heb je nog wat gemist??? En voor de
mensen die vandaag gekomen zijn een
goede reden dat ze volgend jaar zeker
wel mee moeten op kamp. Een verslag
vanuit de ogen van een helper . . .
Maandag waren wij al vroeg aanwezig
voor de voorbereidingen, maar de nieu-
we eerstejaars kwamen om twee uur
aan. Eerst een slaapplek zoeken en
toen was het tijd voor spelletjes! De in-
tro had tien spelletjes verzonnen, waar-
onder creatief met jerrycans, sponzen-
gooien op plastic bekertjes (of waren
de mentoren als doelwit bedoeld??) en
volleybal. Genoeg in ieder geval voor
een middagje lol trappen.
Vervolgens eten en het bos in voor het
avondspel. Er moest een vampier ge-
dood worden, die in het bos rondzwierf.
Maar daarvoor zijn natuurlijk bepaal-
de voorwerpen nodig, zoals een kruis,
knoflook en nog een aantal dingen. De-
ze waren bij verschillende posten (tim-
merman, smid e.d.) te verkrijgen en
daarna moest natuurlijk de vampier

nog gevonden worden. De groepjes uit
het groene cluster waren slim en gingen
samenwerken, waardoor zij als eerste de
vampier konden doden.
Natuurlijk kon er daarna nog enige tijd
doorgefeest worden, maar de volgende
ochtend was het alweer vroeg dag. De-
ze dag stond in het teken van de vlot-
tenrace. ’s Ochtends werden er in het
bos vlotten gebouwd, die ook nog be-
oordeeld werden op originaliteit en de
mooiste en de beste constructie. Na de
lunch in het bos werden de vlotten naar
het water gesleept en moesten de teams
zo snel mogelijk om een boei en weer
terug met één of twee mensen op het
vlot. Hier kon ook nog op ingezet wor-
den met het geld wat ze de dag daar-
voor met de spelletjes al verdiend had-
den.
’s Avonds was de mollenontmaskerings-
show. Tussen alle nieuwe eerstejaars
liepen drie nep-eerstejaars rond, deze
mochten de boel enigszins saboteren.
Na veel raden en nog veeel meer hints
werd uiteindelijk duidelijk wie de mol-
len waren.
Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer
een bier-estafette, maar op voorstel van
een aantal mensen werd er dit jaar
eerst een melk-estafette gehouden. Een
origineel idee. Daarna was de bier-
estafette en toen was het ook alweer
twee uur geweest. Er is toen nog eni-
ge tijd doorgefeest en toen was ook de
tweede dag kamp alweer voorbij.
Dit alles verliep natuurlijk niet zo vlek-
keloos als het nu lijkt, maar op een ka-
pot busje na, waardoor er twee mensen
met de taxi naar Assen moesten voor
een nieuwe, viel het allemaal best wel
mee.
De volgende ochtend moest er alleen
nog schoongemaakt worden en toen kon
alles en iedereen weer met de bussen te-
rug naar Utrecht. Moe en vaak vooral
erg brak kwamen we om even na tweeën
weer op de Uithof aan.
Wat mij betreft was het kamp erg ge-
slaagd. Ik vond het erg gezellig en ik
denk dat velen dat met mij eens zijn.
Kortom: Nakampers, jullie hebben wat
gemist!!!

Jellie de Vries

Agenda

9:00 uur

Ontvangst
Ontvangst voor iedereen die niet mee
is geweest op kamp. Neem een kopje
koffie of thee en een “By the way . . .”
om op je gemak te komen.
—
9:30 uur

Welkomstwoord
Door Toine Arts. Wie?
“Geeft ook colleges enzo. Volgens mij
geeft hij optica. Hij is wel iets hoor.
Hij regelt dingen.” (Lord Pieter)
—
10:00 uur

Kennismaking
Wie zitten er nou eigenlijk in je
mentorgroepje?
—
11:00 uur

BV en ANJSS
Respectievelijk boekverkoop en actief
naast je studie spel. Maar anders pas-
te het niet in de agenda. Eindelijk de
studieboeken voor het eerste jaar in je
bezit! En antwoord op de vraag: “hoe
kan ik een spel doen dat te maken heeft
met actief zijn naast je studie?”
—
15:30 uur

Film
In samenwerking met Cultureel Stu-
dentencentrum De Uitwijk.
—
18:00 uur

Eten in de stad
Je kunt kiezen tussen pannenkoeken-
huis of The Florin.
—
21:00 uur

Kroegentocht
Kennismaken met het caféleven in
Utrecht.
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Ridderfeitjes
Wist je dat . . .

• Ridders in het leven geroepen zijn
door koningen, die hulp nodig
hadden in hun oorlogen?

• Dit in de achtste eeuw was?

• Die ridders in ruil voor hun hulp
land kregen van de koning?

• Ridders hun vrije tijd meestal
doorbrachten met de jacht?

• Koningen vaak hele wouden re-
serveerden als jachtgebieden voor
zichzelf en zijn ridders?

• Een van hun favoriete manieren
van jagen was het jagen met af-
gerichte valken?

• De uitrusting van een ridder in
totaal zo’n 45 koeien waard was?

• Paard en malienkolder daarvan
allebei even duur waren, namelijk
12 koeien?

• Daarbij ook nog een extra paard,
wagen en eten betaald moesten
worden?

• Slechts weinigen dat konden be-
talen?

• De wapenuitrustingen door ver-
nieuwingen steeds duurder wer-
den?

• De rijkste ridders daardoor in de
loop van de tijd de beste bescher-
ming hadden?

• Het paard in die tijd een edel dier
geworden is?

• Hun wapenuitrusting na hun
paard voor de ridders het belang-
rijkste bezit was?

• Ridderpaarden soms wel 25 keer
zoveel waard waren als gewone
paarden?

• De lans van een ridder gemiddeld
15 cm lang is?

• Lee Towers uit Ridderkerk komt?

• Hij dit de meest saaie plaats van
Nederland vindt?

• De redactie het alleen maar roe-
rend met hem eens kan zijn?

Uit het leven gegrepen
In deze aflevering van Uit het leven ge-
grepen: de boekencommissaris. Een in-
terview met Erik van Sebille. Hij is lid

van het A–Eskwadraatbestuur en ver-
antwoordelijke voor de boekverkoop.
Allereerst hebben we gëınformeerd naar
de hoogtepunten uit het leven van een
boekencommissaris. Van Sebille: “Het
openslaan van een boek. Lekker lezen.
En de Eerstejaars Boekverkoop (ejbv,
red.).”
We gaan verder over dat laatste punt.
Hoe lang duren de voorbereidingen
voor de ejbv? De boekcom legt uit dat
het een continu proces is, dat begint in
oktober. Tijdens dit proces komen alle
talenten van de boekencommissaris tot
ontlading, met als apotheose: vandaag.
Vandaag gaan 500 boeken van eigenaar
wisselen. Erik noemt dit “relaxed stres-
sen”.
Een oud cliché is dat men op zijn/haar
hoogtepunt placht te stoppen. Erik
is hier ook zeker een aanhanger van.
Na de ejbv ziet hij er geen uitdaging
meer in – hij geeft het stokje door aan
opvolger Jan-Jitse “Jar-Jar” Venselaar.
Op de vraag of hij vertrouwen heeft
in zijn opvolger antwoordt hij bevesti-
gend: “Hij beschikt over de belangrijk-
ste kwaliteit voor een boekcom: inte-
griteit.”

TK

Gezocht: Creativiteit!!!
De “By the way . . .”is een blaadje voor
alle mensen, die op wat voor manier
dan ook meedoen aan de intro. Dat
betekent dus ook dat iedereen stukjes
in kan leveren. Heb je een leuk ver-
haal, een mop, misschien een verslag
van een activiteit? Lever het dan in bij
een mentor, introkern of direct bij ons.
Wij wachten vol spanning af op jullie
creatieve uitspattingen!!!

Wist je dat . . .

� Het kamp ook voor de introkern
erg vermoeiend was?

� Wij het kamp desondanks zeer ge-
slaagd vonden?

� Wij hopen dat jullie dat ook von-
den?

� Wij de kookploeg danken voor
het fantastische eten?

� Wij de helpers willen bedanken
voor alle (rot)klusjes, die ze voor
ons opgeknapt hebben?

� Wij jullie kunnen vertellen dat de
rest van de introductie ook erg
leuk gaat worden?

� Wij hopen dat iedereen deel gaat
nemen aan alle activiteiten?

� Wij na het vermoeiende kamp
ook niet meer inspiratie overheb-
ben?

� Dit dus alweer het laatste ‘Wist
je datje’ was?

Lord Reliant

Puzzel
Plaats de getallen 0 t/m 9 in het dia-
gram. De getallen buiten het diagram
geven de som aan van de cijfers in de
betreffende rij of kolom.

Oplossing (1)
Er is maar één oplossing ingestuurd
voor de strip in nr 2. Deze is ingestuurd
door Erik van 21 uit Ridderkerk. Dank
je wel, Erik! En goed je best gedaan.

Oplossing (2)
De redactie heeft veel geluiden ontvan-
gen dat de puzzel van gisteren “onop-
losbaar” zou zijn. Helaas voor deze
mensen is dat toch wel het geval, hier
volgt het bewijs.
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