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Van de redactie

Welkom kersverse studenten! En na-
tuurlijk ook mentoren, supermentoren,
helpers, tutoren, kookploeg, Lords &
Ladies1. Voor je ligt “By the way . . .”

nummer 1 van de Introductie 2007:
Clash of the Clans. Maar wat is de “By

the way . . .” eigenlijk? Het informele
introductieblaadje van A–Eskwadraat
natuurlijk! Vol met leesvermaak voor
de dode momenten, nuttige informatie,
verslagen en roddels. Voor die laatste
twee kunnen we ook altijd jullie hulp
gebruiken: Stuur al je verhalen naar
btw@a-eskwadraat.nl of SMS ze naar
06-25440857. Bang voor represailles?
Bel meld kopij anoniem, 06-28450831.

De redactie

’t Haggis van de dam!
Na een lange vakantie gaan jullie

éindelijk beginnen aan een nieuwe stu-
die, misschien wel in een voor jullie on-
bekende stad. En vooral: met onbe-
kende mensen! Maar gelukkig zit ie-
dereen de komende dagen in hetzelfde
schuitje. Je gaat niet alleen strijden
om een passend grondgebied voor jouw
kleur en jouw Clan-leider, in dat grond-
gebied zal je ook je hele leven opnieuw
moeten opbouwen. Maar gelukkig is
daar genoeg gelegenheid voor, vooral in
de avonden, onder het genot van een
Schotse borrel.

Natuurlijk ben ik, als Lady of Caith-
ness, erg benieuwd naar welke clan zich
op mijn grondgebied zal mogen vesti-
gen. Vanmiddag zal gestreden wor-
den om de eerste twee grondgebieden
tijdens de Highland Games. Maak je
klaar voor de heftige strijd die jullie zul-
len moeten leveren, het zal niet gemak-
kelijk zijn. Ik vertrouw erop dat alle
clans zich volledig inzetten, zodat Lord
of Ross niet voor niets in de zinloze ge-
welddadige strijd is omgekomen.

Lady of Caithness

A–Eskwadraat
Je hebt er vast al van alles over ge-

lezen in het Introkatern, je bent naar
de website gesurfd, maar wat heb je er
eigenlijk aan tijdens je studie? De “By

the way . . .”zet het op een rijtje2:
Activiteiten

Ontspan met je medestudenten bij bor-
rels, spelletjesavonden, sportactivitei-
ten & feesten.
Boekverkoop

Volledig non-profit boekenservice voor
alle leden.
Commissies

Vind je deelnemen niet voldoende? Or-
ganiseer zelf activiteiten in een van de
vele commissies.
Kamer

De A–Eskwadraat-kamer is de plek
waar je goedkoop fris & gratis kof-
fie/thee kan halen. Je kan er ook ge-
zellig zitten, met of zonder spelletje.
Studie

A–Eskwadraat biedt ook studieinhou-
delijke activiteiten, onder andere een
studiereis, excursies, symposia. Er is
ook een tentamenbank.

De redactie

Clan – Wat is dat dan?
Iedereen die wel eens gegamed heeft

op het net moet de term ‘clan’ bekend
voorkomen. Maar wat is de historische
oorsprong en betekenis van dit woord?
Clan komt uit het Engels, maar die heb-
ben het weer uit het Gallisch geleend.
Het Gallische ‘clann’ betekent simpel-
weg ‘kinderen’ of ‘familie’. Een groep
mensen met een bloedband dus.

Hoe die bloedband gedefinieerd is
wisselt per cultuur: Bij sommige gaat
het enkel om de vrouwelijke bloedlijn,
bij andere alleen de mannelijke of bei-
de. Dit laatste is bij de Schotse clans
het geval. En dan nu een multiculture-
le finale. Clans zijn te vinden bij vele
verschillende culturen. Onder andere in
de volgende landen: Australië, China,
Polen, Uganda, Ierland, Japan & In-
dia. Dus, volgend jaar een wereldwijde
Clash of the Clans?

Agenda

10:00

Ontvangst en welkom

Een eerste echte kennismaking met de
faculteit. Tijd om kleur te bekennen.

—

11:00 uur

Kennismaking met je mentor-
groepje en tutor

Problemen met de namen van je ment-
orgroepje? De redactie zweert bij kran-
tenmeppertje.

—

12:30 uur

Met de bus naar de Drentse
Highlands

—

±14:30 uur

Aankomst op de kamplocatie

Uitpakken, bed zoeken, terrein verken-
nen.

—

15:30

Highland games

Pas op voor rondvliegende boomstam-
men, schapen en doedelzakken.

—

18:30

Eten

Wat zal er op het menu staan? Haggis?
Vol verwachting klopt ons hart.

—

20:00

Avondspel

Whisky smokkelen?

Jarig

Vandaag hebben we één jarige onder
ons: Tim Winkels van groepje A wordt
20. Van harte Tim!

1Dit is geen Pratchett referentie
2En vergeet vast de helft. | voorkant |



Strip

c© xkcd.com

Cryptische gedichten

Twee cryptische omschrijvingen van
een woord of zin, in de vorm van een
gedicht. Zowel het gedicht als die
oplossing hebben iets met het Intro-
ductiethema te maken. Om erin te
komen geven we dit nummer alvast de
oplossing van de eerste.

Hé, ik sta vrij, riep John McPie

De keeper was allang omspeeld

De bal die hem werd toebedeeld

verwerkte hij bijzonder fraai.

(3+5+4+4+4)

McAngus, McDover, McJason, McFinch,

McDowell, McDonald, McClover, McLinch,

McMalley, McHeartwood, McOver, McEight

and McSillybasterdyoudidntdrawstraight.

(6+2+6)

JB

Oplossing gedicht 1:

EenSchotvooropendoel

Colofon

De BTW bedankt . . .

Lady of Caithness
William Wallace
Marja van Aken
Randall Munroe
JB
Redactie

Jeroen Schot
Jeroen van Wolffelaar
Niet bedankt

Maxtor

Uit het dagboek van William
Wallace

Nu de Highland Games weer be-
gonnen zijn, kan ik niet anders dan
terugdenken aan de eerste keer dat ik
participeerde. Ik was nog helemaal nat
achter de oren, een ‘eerstejaars’ noe-
men ze dat. Het eerste wat je geleerd
kreeg waren normen en waarden. Dit
zijn ze, zoals ik ze onthouden heb:

• Je leiders, ‘mentoren’ genaamd,
zijn heilig. Je luistert naar alles
wat ze zeggen.

• De clanleider is heiliger dan hei-
lig. Zelfs je mentoren luisteren
naar alles wat hij zegt.

• Lords, Ladies en scheidsrechters
kunnen voor de goede zaak (lees:
jouw kleur) omgekocht worden,
wat drinken of een koekje zijn in
het verleden effectief bevonden.

• Vriendschap tussen kleuren ter-
wijl er games bezig zijn is hoog-
verraad.

• Ken je clanliederen.
• Ken je slaapplaats. Het laatste

wat je wil is een andere kleur met
ochtendhumeur.

• Een goede speler is een wakkere
speler: Wat je ook doet ’s avonds,
zorg dat je vechtlust er niet onder
lijdt.

• Heb plezier!!!

William ‘Braveheart’ Wallace

Mopje

Waarom dragen Schotten een kilt?

Omdat een schaap een rits al van een

kilometer afstand hoort . . .

Oplossing
Oplettende en trouwe lezers weten misschien dat we ze nog

iets schuldig zijn: De oplossing van het invulgedicht van num-
mer 6 van vorig jaar is nooit gepubliceerd.

Ook al hebben we hier geen smekende, dreigende of andere
e-mails over gehad, toch willen voor de volledigheid de oplos-
sing kwijt.

tromgeroffel . . . Hektor en Hades

JB

Puzzel – Letterruit
Vul de letters A, B, C, D & E in elke rij en kolom precies

één keer in. De letters buiten het diagram geven aan welke
letter je vanaf die kant het eerst tegenkomt. Per rij en kolom
blijven twee vakjes leeg. | ahterkant |


