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Datum: 6 september 2006 Jaargang: 14 Nummer: 3 Oplage: 275 ex.

�
Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

By the way . . .

Geeuw . . ., dat was heftig – en helaas,
vandaag is alweer de laatste dag van het
kamp. Dat gaat toch wel erg snel.

Wat ons betreft, was het geslaagd.
Maar, jullie zijn nog niet klaar! Van-
daag staat er nog één laatste spel op het
programma. De redactie is deze mor-
gen alweer vroeg uit de veren, hebben
jullie allemaal meegedaan aan de och-
tendgymnastiek? Niks is immers beter
om goed wakker te worden. Als dat
faalt, is er altijd nog de koffie.

De redactie is benieuwd naar jul-
lie ervaringen, leuke verhalen, enz enz.
We zijn nog steeds bereikbaar op btw@

A-Eskwadraat.nl.
Niet vergeten: slaapplaats regelen

voor morgen bij de kroegentocht. Boor
je netwerk aan dat je hier op het kamp
hebt opgebouwd, als je nog geen kamer
hebt. En als je die al wel hebt, check of
je de rest van je mentorgroepje al een
slaapplaats heeft.

Tot morgen!

De redactie

Waarde strijders,
Vanaf onze berg Olympos hebben wij
toegezien op de grote strijd die jullie
geleverd hebben. Wij zijn diep onder
de indruk van wat jullie mensen kun-
nen bereiken zonder de hulp van ons,
de goden. Het was een oorlog die nu
al geschiedenis heeft geschreven. Men-
sen zullen er honderden, duizenden ja-
ren later nog steeds over praten.

Eén groep heeft de rest overwonnen,
daarmee is de oorlog ten einde geko-
men. De eer van beste groep is mis-
schien al veroverd, er is echter nog een
eer. De eer als held van de oorlog.
Als afsluiting van deze oorlog zal door
de sterkste groepjes van iedere kleur,
worden gestreden om deze felbegeerde
naam.

Wij wensen de moedige groepen die
deze laatste strijd aangaan, onze god-
delijkste gelukwensen.

Hermes

Vond jij het introkamp ook zo
leuk?
Misschien wil je het dan nog een
keer dunnetjes over doen . . . Het Breek
weekend is een oude traditie (ouder dan
het introkamp), een kans voor de eer-
stejaars om het weekend direct na hun
tentamens (het weekend van 11 novem-
ber), wanneer jullie geen studiezorgen
aan hun hoofd hebben, lekker met z’n
allen een weekendje weg te gaan. Prak-
tische informatie: Dit jaar is er ge-
kozen voor een survival-weekend. We
vertrekken vrijdags, en gaan zondags
weer op tijd naar Utrecht toe. Zaterdag
overdag hebben we een groot survival-
festijn gepland, en voor de rest van
het weekend hebben we ook veel plezier
voor jullie in petto! We hebben niet zo-
veel plaats als het introductiekamp . . .

Er is slechts plek voor dertig eerstejaars
dus wees erbij want vol is vol! Voor
25 euro kun je mee en wordt er voor
ontbijt, lunch en avondeten gezorgd.
Je kunt je aanmelden door te mailen
naar: breek@a-eskwadraat.nl . . . en
nog veel plezier met de rest van de in-
troductie!

Bart Russel

Strip
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Agenda

8:00

Opstaan en wakker worden

Desnoods onder (water)druk van de
supermentoren . . .

—

8:30

Ochtendgymnastiek

’s Avonds een vent (of meid),
’s ochtends lachend naar ’t ontbijt.

—

9:00

Ontbijten & lunchpakket ma-
ken

Kom op mensen, dat witbrood is echt
niet voedzaam genoeg voor een student!

—

10:00

Heldenstrijd

—

11:00

Opruimen

Alles wat de redactie op het eind nog
vindt, wordt donderdag tijdens de kroe-
gentocht bij opbod verkocht.

—

12:00

Terug naar de bewoonde we-
reld

“En we gaan nog niet naar huis.” Echt
wel.

Lang zal ’ie leven!

Ook vandaag zijn er weer een jari-
ge: Sjoerd Boersma, mentor van groep-
je K. Van harte!
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Gedicht
Lafeber vroeg Montgomery
Zijn grote golfidool:
Weet jij wat de . . .

Op deze eerste hole?

Zeg, die noren aan je voeten
Die zijn volgens mij uniek!
Maar, zei ik, . . .

. . .at ik nog thuis heb is antiek!

JB

Oplossing nummer 2: Hera, Athene
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Jeroen Schot
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Cornelis en Lodewijk
Het gister verschenen Ondertussen in
Alphen a/d Rijn bleek niet voor ie-
dereen even duidelijk. De meeste
mensen konden de roodwangschildpad-
den wel identificeren en veel mento-
ren wisten ook wel het verband met
A–Eskwadraat te leggen, maar Alphen
a/d Rijn?

Dankzij Natasja heeft A–Eskwadraat

al zo’n jaar twee schildpadden, Cor-
nelis en Lodewijk genaamd. Ze begon-
nen heel klein en schattig, maar onder-
tussen zijn ze al een stuk groter. Hoe-
wel ze iedereen zeer aan het hart gaan,
werd het onderhoud wel wat te veel en
hun aquarium zelfs na twee upgrades te
klein. Daarom is op 14 juni jongstleden
besloten om ze met vervroegd pensioen
te sturen.

Het schildpaddenopvangcentrum (3x
woordwaarde) waar ze van hun wel-
verdiende rust gaan genieten ligt in,
je raadt het al, Alphen aan de Rijn.
Op dit moment zijn ze nog te zien in
de A–Eskwadraat-kamer, maar dat zal
niet lang meer duren. Maar we zullen
onze twee trouwe reptielen niet verge-
ten: Op mei (hun verjaardag) zal er
een excursie naar het schildpaddenop-
vangcentrum zijn.

Ondertussen in de Bilt Puzzel: Griekse sudoku
Grieks sudoku’s lijken heel erg op Nederlandse sudoku’s: El-
ke rij en kolom bevat alle letters α, β, γ, δ, ε, z, ζ, η, θ precies
één keer. Dit geld ook voor de negen roosters van 3 × 3.

(advertentie)

A–Eskwadraat, Broese (Selexyz) of Bol.com?

A–Eskwadraat Broese Bol.com

Wis- en Natuurkunde

University Physics e 59,50 e 60,00 e 83,99
Vector Calculus e 66,94 e 74,00 ×

Linear Algebra e 59,50 e 60,00 ×

Foundations of Higher Mathematics e 65,48 e 72,00 e 73,99
Introduction to Error Analysis e 39,29 e 46,00 ×

e 290,71 e 312,00 ??

Informatica en Informatiekunde

Concrete Mathematics e 60,50 e 90,00 e 62,49
Werken met keteninformatisering e 18,25 × ×
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By the Bart . . .

MOORDMYSTERIE (PRIJS INBEGREPEN)
Door Peter R. De Ment, misdaadverslaggever die telkens op-
nieuw hetzelfde bewijsstuk vindt.
DE MOORD
We weten dat er iemand vermoord is, maar wie? en hoe? en
waar?
Dit zijn de aanwijzingen:
De dader/mentorpapa heeft zijn eigen column in de “By the

way . . .”(hoe duidelijk wil je het hebben).
Goden zien alles, en de grootste God heeft gezien wie er ver-
moord is.
Een geelblonde mentormama onderhoudt nauwe banden met
de dader en weet wat het moordwapen is.
Een Supermentor let goed op zijn ondergeschikten en de su-
permentor van de dader weet waar deze was toen de moord
gepleegd werd.
Alledrie de getuigen zien de moord natuurlijk het liefst op-
gelost en zullen je dan ook graag hun informatie verschaffen.
Confronteer de dader met de moord en eis je prijs!
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