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By the way . . .

Zo, de eerste colleges zitten er alweer
op. Tijd om was leuks te lezen, dach-
ten wij zo. En dan kan je daarna ook
nog deze “By the way . . .” lezen. Maar
zonder dollen, vandaag belooft een leu-
ke dag te worden.

(Gele mentoren)∩ (Redactie) heeft
met pijn in zijn hart toegegeven en de
“By the way . . .” in de kleur van de
kampwinnaars afgedrukt. Blauw, we
vinden het heel knap dat jullie ondanks
het falen bij pentagon-trefbal toch de
eerste plaats hebben kunnen behouden.

De redactie

Bericht van de berg Olympos
Vandaag zijn officieel de eerste colleges
begonnen. Misschien heb je vanoch-
tend moeten zoeken naar je collegezaal,
of vroeg je je af waar je lunch kunt ha-
len of een boek kunt lenen. Daarom ga
je nu het Uithof Verkenningsspel doen.
Hierna weet je voortaan waar je moet
zijn om pizza te eten, rustig te stude-
ren en gezellig wat te drinken. Ook
ga je vandaag een groot aantal com-
missies van A–Eskwadraat langs om te
kijken wat deze zoal doen. Misschien
zit er zelfs wel wat voor jou bij. Na
deze drukke dag ga je vanavond lekker
uit eten met je mentorgroepje. Zo leer
je meteen leuke eetcafeetjes in Utrecht
kennen. Om ook een aantal kroegen te
ontdekken, ga je na het eten op kroe-
gentocht door de stad. Veel plezier van-
daag!
Namens de Introkern 2006,

Aphrodite

Strip

c© xkcd.com

Gelukkig hebben we Fotoweb

nog . . .

Ahh, de kampdagen zitten er nu echt
op, maar gelukkig hebben we de fo-
to’s nog! A–Eskwadraatheeft sinds vo-
rig jaar een uiterst geavanceerd digitaal
fotoarchief Hier kunnen alle leden de fo-
to’s van A–Eskwadraat-activiteiten be-
kijken en aangeven wie er op welke fo-
to staat. Waar wacht je nog op. Ga
naar http://www.a-eskwadraat.nl/

introkampfotos2006 en beleef het op-
nieuw. Heb jij foto’s van de Introductie
gemaakt? Ga naar de A–Eskwadraat-
kamer (BBL 168) en schiet iemand aan
(figuurlijk). Dan staan ook jouw foto’s
in een wip online!

De A–Eskwadraat Almanak
Ieder jaar brengt A–Eskwadraat een
almanak uit. Hierin staan onder an-
dere de telefoonnummers, adressen en
andere nuttige gegevens van alle leden
van A–Eskwadraat leuke stukjes over
commissies en andere studieverenigin-
gen en een jaaroverzicht. In februari,
rond de verjaardag van A–Eskwadraat
komt de almanak van dit jaar uit. Als
eerstejaars krijg je de almanak gratis
als je lid wordt van A–Eskwadraat. De
almanak hoort in de boekenkast van
ieder lid van A–Eskwadraat dus grijp
je kans!

Namens de Almanakcommissie,

Leonie

Rectificatie
Helaas stond er een foutje in “By the

way . . .” nummer 2, Lude Vromen zat
niet in het oranje cluster, maar in het
gele cluster. Ook in nummer drie was
een foutje geslopen: We waren verge-
ten te vermelden dat ook Thijs ‘Chef
Strumpf‘ Kinkhorst van de Kookploeg
jarig was.

De redactie

Agenda

College
Zitten de collegebanken beter dan de
schoolbanken? Om 12:45 is het in ieder
geval voorbij voor vandaag.
—
12:45–13:00

Lunch
—
13:00

Actief naast je Uithof Boek-
verkoop Kabouterspel
De beste combinatie van over de
uithof rondlopen, kennismaken met
A–Eskwadraat-commissies en zware
boeken (met korting) zeulen.
—
18:00

Eten met je mentorgroepje
Omdat niet iedereen zo capabel is als
de kookploeg, verdeeld over meerdere
restaurants in de binnenstad.
—
21:00

Kroegentocht

Kroeg in, kroeg uit.
Kroeg in, kroeg uit.
Kroeg in, kroeg uit.
Kroeg in, kroeg uit.
Kroeg in, kroeg uit.
Kroeg in . . .

Lang zal ’ie leven!
Vandaag is Sjoerd van der Burgh van
groepje V 19 jaar oud geworden. Als hij
een redactielid tijdens de kroegentocht
correct kan identificeren (een bijnaam
mag ook), krijgt hij een drankje.
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Gedicht
Vul op de . . . iets of iemand in uit de

Trojaanse Oorlog.

Er komt van twee gelijke letters
Eentje hoorbaar uit mijn strot:
Ik heb en grote wite bard
Want mijn sc . . . is kapot

Sysop zei laatst: de . . .er
die zo laks met bytes omgaat
weren wij voor altijd van de
servers van A–Eskwadraat

JB
Oplossingen van gisteren: Paris en
Het houten paard

Versierzinnen, zoals gehoord
op het kamp
Op een grasveld:

Ik ben een verklikker, wie
ben jij?

Iemand van de kookploeg:

Zou ik jouw god kunnen
zijn?

Een gele mentor:

Wil je mijn kaarsje uitbla-
zen?

Tegen een Boekencommissaris:

De kookploeg heeft jouw
slaapzak nodig, wil jij bij
mij onder mijn deken ko-
men liggen?

Tegen Hades:

Wat is jouw lievelingstaart?

Aan de bar:

Jij was toch die verklikker?

Puzzel: Zwerftocht
Odysseus legde niet bepaald de kortste
route af. Hij begon in A (Ithaka) en
ging direct naar G (Troje). Vervolgens
deed hij alle andere eilanden precies één
keer aan om na 10 jaar weer in Ithaka
te eindigen. Hoe loopt zijn route?

Het kamp: de scores

1. Blauw: 852

2. Groen: 831

3. Oranje: 776

4. Geel: 765

5. Rood: 762

Zoals een dermatoloog tegen de pa-
tient zei: Over de uitslag wordt niet ge-

correspondeerd.

Terugreis (1/3): Odysseus
Na 3 lange dagen Troje in Ellertshaar,
is de hele introductie weer terug in
Utrecht. De terugreis verliep niet zon-
der kleerscheur Hoe het ook zij, met een
paar uur vertraging werd de terugreis
toch ingezet en nog voor de avond wa-
ren de strijders weer terug.

Odysseus, echter, was minder for-
tuinlijk. Niet alleen duurde de originele
oorlog om Troje wat langer, 10 jaar om
precies te zijn, maar ook de terugreis
had de nodige tegenslagen. Odysseus
had een vrouw en zoon achtergelaten
en kon niet wachten om terug te keren
– hij had tenslotte in de eerste plaats
ook al totaal geen zin gehad om mee te
doen. Eén van de tegenslagen die hij
onderweg tegenkwam was in de vorm
van een cycloop, Polyphemus, zoon van
Poseidon. Cyclopen zijn één-ogige reu-
zen die leefden op de hellingen van de
vulkaan Etna op Sicilië.

Odysseus, gevangen in de grot van
Polyphemus, verzon een list om te ont-
snappen. Het rotsblok voor de ingang
was te groot voor Odysseus en zijn reis-
gezellen om te verplaatsen. Met een
brandende staak stak hij het enige oog
uit, waarna hij door aan een schaap te
hangen de grot ontvluchtte.

Colofon
De BTW bedankt . . .

Elke ‘Aphrodite’ Ballemans
Leonie ‘F’ van den Berge
Bas ‘Sjeik‘ van S.
JB
Bart ‘the Way’ Russel
Homerus
Redactie

Jeroen Schot
Jeroen van Wolffelaar

By the Bart . . .

EN DAN NU HET NIEUWS

Na tien jaar (het lijken maar een paar da-

gen, maar de tijd vliegt als je plezier hebt)

is de strijd gestreden. Het is natuurlijk

niet te ontkennen dat Paris de grootste

verliezer was, die de Trojanen dieper de

houten paardeschijt in bracht dan ze ooit

uit konden komen. De Grieken zijn tot

de conclusie gekomen dat Odysseus – de

luiaard – te weinig vocht en deze moest

dan ook in een verliezersbootje naar huis.

Menelaos maakte het uiteraard niks uit

hoe de rest van de oorlog verliep zolang

hij maar rood bloed zag. Helena bedacht

zich dat ze Paris toch niet zo’n lekker

ding vond als ze eerst dacht, waarna ze

hem snel verliet en zelfs nog meer punten

voor het kamp van de Grieken wist te

scoren dan haar eerste lover - met wie ze

zich snel verzoende. Agamemnon heeft

zijn broertje bewezen dat Atheners net

wat grotere bikkels zijn dan Spartanen en

heeft met glans de oorlog gewonnen. Een

enkele Trojaan maakte bezwaar tegen de

einduitslag, daar zij helemaal geen paard

voor hun poort gezien hadden. Zelfs de

verliezers hebben natuurlijk van de oorlog

genoten, en daarom is er nog een groot

naoorlogs festijn waar alle overlevende sol-

daten aan deelnemen.

NIEUWS IN HET KORT

Een oproep aan iedereen die bij de Tro-

jaanse oorlog betrokken was: Zeus laat

weten dat hij in de commotie zijn tas is

kwijtgeraakt. De tas is omschreven als

een niet al te opzichtige maar toch stoere

mannentas.

Oproep aan alle Griekse krijgers: Penelo-

peia vraagt zich af wie haar man Odysseus

wil terugbrengen (of vervangen) aangezien

Poseidon Odysseus weer eens flink genaaid

heeft en zijn zoon (compleet met monocle)

op hem heeft losgelaten.

Enkele detectives hebben gister de moord

op Barba Papa (de stakkerd was gedood

met de derde druk van Vector Calculus,

midden in de Ikea ballenbak nota bene)

opgelost. Zij wisten een Spartaanse eno-

motarch te beschuldigen.

Aan iedereen die onlangs in of nabij Troje

is geweest: Door de stadswachten is een

tas gevonden. Het is een roze tas waarop

aan de zijkant in bloemmotief “ZEUS”

is geborduurd. De tas is op te halen bij

Het hoofdkantoor van de stadswacht van

Troje, afdeling vermiste voorwerpen.
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