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By the way . . .

Zo, ook wakker? We hopen dat jullie
het niet te laat hebben gemaakt gis-
teren, want vandaag beloofd een ac-
tieve dag te worden. Het start al
met de ochtendgymnastiek en daarna
wordt alleen maar heftiger. Met als
klap op de vuurpijl de Grote StrijdTM

(Wij hebben ook geen idee.)

De redactie

Bericht vanaf Olympus
Het was een moeilijke beslissing giste-
ren: ingrijpen of niet? Maar ik ben
blij dat we niks hebben gedaan, hier
ontstaat iets groots, ik voel het. De
strijd is hevig en jullie inzet begint z’n
vruchten af te werpen. Maar minder
fortuinlijken, vrees niet, wraak ligt in
het verschiet! Zoals Sun Tzu al zei (of
gaat zeggen?): For it is precisely when

a force has fallen into harm’s way that

is capable of striking a blow for victo-

ry. (Sprak hij dan Engels? –red) Want
ook vandaag zal de oorlog woeden. Met
een beetje geluk komen jullie vandaag
erg dicht bij de beslissende slag!

Zeus

Strip

Honger als een Trojaans paard
Je hebt ons vast al wel gezien, dat ne-
gental dat niet meedoet aan wat dan
ook op het kamp, de hele dag rond de
keuken rondhangt. Maar nee, dit is niet
de lokale Ellertshaarse hangjeugd. Dit
is de kookploeg. Grotendeels wat oude-
rejaars (3e t/m 9e jaars), in ieder geval
ervaren introgangers. Samen zorgen wij
voor het voeden van zo’n 300 hongerige
monden. Je zou het bijna Sisyphusar-
beid noemen.

Taak één: menu’s samenstellen. We
hadden het graag gedaan, daar niet
van, maar geen enkele slager in Dren-
the kon 250 paardenbiefstukjes regelen.
Wat het wel wordt vanavond? Dat mer-
ken jullie vanzelf wel . . .

Taak twee: boodschappen. 100 kilo-
gram aardappelen, 256 liter melk, 150
broden – in totaal bijna 1000kg aan in-
grediënten. Niet zo’n probleem als je
dezelfde leveranciers kan aanboren als
die van de Griekse goden.

Taak drie: dit alles koken. Tantalus
zou erbij watertanden.

Smakelijk eten!

De koksmutsen

c© xkcd.com

Agenda

8:00

Opstaan en vlag hijsen
We houden de naam van de vereniging
hoog in het vaandel.

—
8:30

Ochtendgymnastiek
O.l.v. de altijd (of nog steeds) wakke-
re supermentoren. Eos zou het kunnen
waarderen.
—
9:00

Ontbijt (niet op bed!)
—
10:30

Afvaart naar het strijdtoneel
Hopelijk gaat het voor de wind.
—
13:00

Lunch
Op lokatie bezorgd. Gewoon
door de Kookploeg, niet door
http://www.thuisbezorgd.nl.
—

14:30

Vlottenrace
Tip van de redactie: Alle zeilen bijzet-
ten.
—

19:00

Eten
Wordt het Griekse Gyros of Trojaanse
Tjap Tjoy? Of toch gewoon Hollandse
hutspot?

—
21:00

De Grote Strijd
Der Titanen? Die waren toch al versla-
gen door de Olympische goden?

Lang zal ’ie leven!
Vandaag wordt Lude Vromen 18 jaren
oud. Oranje-feest vanavond?����� �"!$#"%"&�'(�



Nieuwe stuurlui
De introductie die jullie op dit moment
volop aan het meemaken zijn, is geor-
ganiseerd door de introcommissie van
Studievereniging A–Eskwadraat. Een
aantal van jullie zal in de toekomst aan
activiteiten van A–Eskwadraat gaan
deelnemen of zelfs organiseren. Velen
van jullie zullen de vereniging alleen te-
genkomen bij het kopen van studieboe-
ken of het drinken van een kopje koffie
in de kamer. Hoe het ook zij, vroeg
of laat komen jullie allemaal in aanra-
king met A–Eskwadraat. Daarom vin-
den wij, het kandidaatsbestuur van de
vereniging, het belangrijk om ons even
aan onze nieuwe eerstejaars voor te stel-
len.

Annelie Vink wordt onze voorzitter.
Haar rechterhand is de secretaris, Irene
Kuling. Robbin van Santen zal over de
centjes gaan, terwijl Marie-Jette Wier-
bos als Commissaris Intern jullie aan-
spreekpunt wordt voor interne zaken.
Ruud Koot gaat jullie boekjes bestellen
en ikzelf onderhoud de contacten met
bedrijven en landelijke overlegorganen.
Als alles goed gaat, worden wij woens-
dag 13 september gëınstalleerd als be-
stuur van A–Eskwadraat. We hopen
jullie regelmatig tegen te komen in de
kamer en bij activiteiten!

Elke Ballemans
Namens het kandidaatsbestuur 2006-2007

“Herken de verhuizers”

V.l.n.r.: Ruud, Marie-Jette,

Irene, Annelie, Robbin en Elke

Weersvooruitzicht
De weergoden zijn ons redelijk goed ge-
zind. Afgelopen nacht was koud, maar
vandaag zal de temperatuur rond de

middag de 20 graden halen. De zon
zal zich af en toe laten zien, en het
blijft droog. Plaatselijk zullen sommi-
gen toch drijfnat worden als gevolg van
navigatiefouten.

De Ziener

Gedicht
Bent u één der Calvinisten?
Jacobijn of Anglicaan?
Nee zei ik, niets van dat alles
Want ik ben een Lut . . .an

Een kleermaker zag eens
Twee dwergen op straat
Hij m . . .n maakte
Iets voor hun formaat.

JB

Oplossing nummer 1: Helena, Ag-
amemnon.

Ondertussen in Alphen a/d
Rijn

Colofon
De BTW bedankt . . .

Tom “Zeus” Oostvogels
Het KB
Jan B.
Bart Russel
Cassandra
Redactie

Jeroen Schot
Jeroen van Wolffelaar

By the Bart . . .

En er is alweer een nacht voorbij op het

introkamp! Om alle eerstejaars met een

glimlach de dag te laten beginnen is er-

voor gekozen om deze By the Bart . . .te

vullen met natuur- en wiskundemop-

pen.

Een psycholoog doet een proef met
een wiskundige en een natuurkundige.
Hij legt een schaars geklede aantrekke-
lijke jongedame op een bed, en zegt te-
gen de wiskundige dat hij iedere 10 mi-
nuten de afstand tussen hem en de da-
me mag halveren. De wiskundige roept:
“Maar dan krijg ik haar nooit!” en
rent gillend weg. Nadat de natuurkun-
dige is ingelicht over de regels halveert
hij netjes iedere 10 minuten de afstand,
en als de natuurkundige een beetje in
de buurt komt vraagt de psycholoog:
“Maar je weet toch dat je nooit bij haar
kunt komen?” “Ja,” zegt de natuur-
kundige, “maar het is een goed genoe-
ge benadering voor praktische doelein-
den!”

Een wiskundige, een natuurkundige
en een bioloog zitten aan een terrasje
tegenover een leeg pand. Op een gege-
ven moment komt er een persoon langs
lopen en gaat het pand binnen. Enke-
le minuten later komen er twee perso-
nen weer naar buiten. De bioloog denkt
even na en zegt: “Ongemeenschappelij-
ke voortplanting!” Waarop de natuur-
kundige antwoordt: “Nee, dit is een
meetonnauwkeurigheid!” De wiskundi-
ge, die het in beide verklaringen niet
kan vinden, concludeert: “Als er nu nog
één iemand het pand binnen gaat is het
weer leeg.”

e
x en x

2 lopen over straat . . . Komt
er een sinus langslopen, en ze kijken
met z’n tweeën haar na. “Wow check
die rondingen,”zegt e

x en kijkt om zich
heen. Maar hij ziet x

2 nergens meer.
Komt daar ineens 2x aanlopen! Zegt
e

x: “Wat krijgen we nou?” “Ja,” zegt
2x, “sorry, ik was even afgeleid.”

Puzzel: Zeeslag
Een belangrijke zeeslag uit de klassieke oudheid was de slag
bij Salamis. In 480 v.Chr. versloeg de vloot van de Griek-
se stadstaten de veel grotere Persische vloot. Dit lukte door
gebruik te maken van de smalle zeestraat en straffe ochtend-
wind, waarvan de Persische tiremes meer last hadden dan de
kleinere Griekse schepen.

Ontdek waar de complete (hiernaast afgebeelde) Griekse
vloot is verborgen. De schepen liggen hozirontaal of verti-
caal, maar raken elkaar nergens, ook niet diagonaal. De cijfers
naast en onder het diagram geven aan hoeveel scheepsdelen
er in die rij of kolom bevinden.
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