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Van de redactie

Hè hè, nog een beetje kunnen sla-
pen? Of hebben jullie het net zo laat
gemaakt als wij? In dat geval ben je
waarschijnlijk vrij brak. Net als wij.

De redactie

De ultieme krachtmeting
Wij, de wijze leiders van de High-

lands vinden dat we trots mogen zijn.
De clans gaan tot het uiterste voor het
winnen van de spellen en de winnaars
mogen dan ook zeker terecht heten. De
stukjes Nessie die van jullie mochten
ontvangen zijn zeer waardevol en we
zullen de nieuwe informatie over Nes-
sie goed gaan gebruiken. Ook verdie-
nen jullie complimenten voor het vin-
den van een moordenaar in complete
duisternis, zonder jullie help was dit
schandaal vast pas maanden later op-
gelost. Na de (zeer korte) nacht staat
vandaag nog de ultieme krachtmeting
op het spel. Welke clan zal overwinnen
bij een directe confrontatie van de grote
5. We wensen de groepen geluk bij de-
ze laatste krachtmeting van the Clash
of the Clans!

Lord of Ardnamurchan

Schotten in Nederland
In de 17e eeuw was Nederland een

aantrekkelijk land voor de Schotten.
Wellicht omdat we net zo zuinig zijn als
de Schotten. Of dat het hier soms net
zo slecht weer kan zijn. Wie weet . . .

Zo’n 1500 Schotten studeerden eind
16e eeuw in Leiden, en namen deze ken-
nis weer terug naar Schotland. Zo zijn
in Edinburgh, de hoofdstad van Schot-
land, de botanische tuinen, de medi-
sche faculteit, en het “Royal Infirma-
ry”, naar Nederlands ontwerp gemaakt.

Jarig
Wederom éń jarige onder ons: Kors van

Loon van het gele Q groepje wordt 18. Van

harte!

Iets ouder wordt Alexander III, Koning

van Schotland in de periode 1249-1286.

Het is vandaag zijn 766e geboortedag.

(ingezonden mededeling)
Aan alle Diehards1,

Mentoren! Hebben jullie nog energie
over? Willen jullie ook de nieuwe Mas-
terstudenten leren kennen? Kom dan
naar het eindfeest van de Masterintro-
ductie! Het feest begint om 22:30 uur
in de Dock154. Entree is gratis en bier
kost e1,50. Zie jullie vanavond!

Wouter Duivesteijn

namens de Masterintrocommissie

Agenda

8:30

Ochtendgymnastiek
You know the drill.
—
9:15

Ontbijt
—
10:15

Opruimen, inpakken & puin-
ruimen
Vergis je vooral niet in dat laatste.
—
±12:00

Vertrek richting Utrecht
Vaarwel Ellertshaar.
—
±14:00

Aankomst in Utrecht
Welkom Utrech!
—
23:00

Vroeg naar bed
of

Feesten met Masterstudenten
Misschien zit er wel echte Schot bij?

Strip

c© xkcd.com

1Niet alleen van de McClane clan. | voorkant |



Uisge-beatha
De favoriete drank van de Schot

is natuurlijk het levenswater uisge-
beatha: de whisky. Gerst, de belang-
rijkste ingrediënt, was een van de eerste
gewassen die de mens verbouwde, en de
oude Sumeriërs maakten er duizenden
jaren voor het begin van de jaartelling
al bier van. Toch heeft het tot de la-
te Middeleeuwen geduurd voordat men
uiteindelijk op het idee kwam om de ge-
moute gerst te destilleren en de eerste
whisky ontstond.

Tegenwoordig komt de enige interes-
sante whisky uit Schotland, Ierland en
Japan. Het bocht dat de meeste ande-
re landen afleveren is echt het drinken
niet waard: de Amerikaanse meuk is ei-
genlijk alleen goed voor door de koffie,
en de recent uitgekomen Friese “whis-
ky” voldoet vooral goed om de goot-
steen te ontstoppen. Laat je dus als
aankomend whiskyliefhebber dus niet
verleiden met een glaasje Johnnie Wal-
ker ofzo! Nee, de liefhebber geeft de
voorkeur aan aan single malts, die al-
leen whisky van een enkele distilleerde-
rij bevatten, van tenminste 10 jaar oud.
De kwaliteit van een fles is terug te zoe-
ken op whisky.vangeest.nl, waar en-
kele oud-A–Eskwadraters al enige jaren
hun verslaving documenteren. Verder
kun je al die whiskies zelf (onbeperkt!)
proeven op het jaarlijkse Leidse whis-
kyfestival in november.

Tenslotte, vergeet niet de belangrijk-
ste regel voor whiskydrinkers: whisky
drink je zonder ijs. IJs maakt meer ka-
pot dan je lief is!

Baz

Boeken zijn bruud!

In nummer 1 hadden we het al kort
over de A–Eskwadraat boekverkoop.
Door de boeken in grote partijen in te
kopen krijgen we korting bij de uitge-
vers en dat is gunstig voor jou! Zo
bespaart een TWIN student meer dan
e30 tot zelfs wel e90 op zijn boeken-
pakket voor het eerste blok ten opzich-
te van de bekende Nederlandse on- en
offline boekhandels.

Bovendien is boeken bestellen bij
A–Eskwadraat gemakkelijk. De boe-
ken die je voor het eerste blok nodig
hebt liggen morgen voor je klaar. In
de toekomst zul je een aantal weken
voordat er een nieuw blok begint een
herinneringsmailtje ontvangen, zodat je
niet vergeet de boeken die je nodig hebt
via de elektronische boekenlijst op onze
website te bestellen.

Een brute boekencommissaris

Colofon

De BTW bedankt . . .

Lord of Ardnamurchan
Ruud Koot
Marja van Aken
Baz Zoekekouw
Wouter Duivesteijn
William Wallace
JB
Redactie

Jeroen Schot
Jeroen van Wolffelaar

Uit het dagboek van William
Wallace

Vandaag is alweer de laatste dag van
de Highland Games aangebroken? Het
is nooit leuk als iets eindigt, vooral niet
omdat ik altijd het gevoel krijg dat ik
aan het einde hoor dood te gaan. Tot
nu toe bleek nog elke keer dat ik het bij
het verkeerde eind had, maar de laatste
game klinkt wel gevaarlijk?

Met een beetje mazzel is de opzet van
de Games geslaagd, en kunnen de klein-
tjes zich nu redden in de harde wereld.
Daar heb ik zo mijn bedenkingen over
trouwens, volgens mij stappen ze straks
allemaal zo snel mogelijk hun bed in.

William ‘de blauwe beul’ Wallace

Cryptische gedichten
Een zeilschip varend op de zee
zag voor zich uit een drenkeling,
hij heette John MacShipaway
en niemant wist waar hij heen ging.

(3+5+4+2+4)

De opdracht tot een huidversiering
van McDohan liep verkeerd:
Niet een monster maar zijn naam
was in zijn hals getatoeëerd.

(8)

JB

Oplossingen nr. 2:

Mestoverschot
EenSchotinderoos

Gierige Schotten?

Schotten staan (net als Nederlanders overigens) bekend om
hun gierigheid. Is dat echt waar, of valt het wel mee? De
volgende Schotse spreekwoorden spreken voor zich2.

“Get what you can and keep what you have; that’s the way
to get rich.”

“Take care of your pennies and your shillings will take care
of themselves.”

“Money is flat and was meant to be piled up.”

“Never marry for money. Ye’ll borrow it cheaper.”

“A penny saved is a penny gained.”

Puzzel – Somsudoku

Een sudoku met een twist. Naast de bekende rijen, kolom-
men en vierkanten die allemaal de getallen 1 t/m 9 bevatten is
de sudoku ook opgedeeld in gebieden van twee of meer vakjes.
Van deze gebieden is de som gegeven. Tip:

∑
9

i=1
i = 45

2Vandaar de term spreekwoord. | ahterkant |
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