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Van de redactie

Een goede morgen, waarde kampgan-
gers!

Na een wilde nacht in de bossen rond
Agrabah en de bijbehorende feestelij-
ke terugkomst heeft ieder hopelijk nog
een vrij bed weten te bemachtigen.
Wellicht heeft dit ook nog een goede
nachtrust opgeleverd, zodat jullie nu
weer helemaal helder aan het ontbijt
zitten.

Wij zitten in ieder geval lekker te
ontbijten en kijken uit naar de prach-
tige vlotten die straks als een fata
morgana in de oase zullen verschijnen.

De Redactie

Van de intro

(Dit stuk komt het beste tot zijn recht als
het wordt voorgedragen met verheven stem,
opgestoken wijsvinger en een korreltje zout.)

De grootse strijd voor de grote over-
winning op Uzelven is ten volle gang!
Slechts gepretendeerde onwetendheid,
aan koppigheid grenzende vasthou-
dendheid om een eenmaal ingeslagen
weg tot het bittere einde voort te zet-
ten en, niet te vergeten, een näıef opti-
misme hebben kans achtereenvolgende
beproevingen te doorstaan en glansrijk
te volbrengen.

U, en Uw kameraden, zullen thans
Uw daadkracht, discipline, inventiviteit
en kunstzinnigheid moeten staven aan
dat van Uw medestrevers om na deze
slag te triomferen. U, van het eerste
water, zal het water niet te diep vinden.
U zal hier slechts meer kracht en inspi-
ratie uit halen om opponenten te laten
zien dat U, en Uw kameraden, de over-
winnaars zijn. Een dergelijke overwin-
ning zal U, en Uw kameraden, dichter
bij de vrouw brengen welke de gouden
appel heeft gewonnen; de sultansdoch-
ter.

Wazir Zafir

(advertentie)

Het ABC van A tot E en S2

Dies Voluit Dies Natalis. Spreek uit:
Die-ès. De geboortedag, in dit
geval van A–Eskwadraat: 10
februari 1971.

Educatorium Het gebouw op de
Uithof waar je ’s avonds en
tussen de middag kunt eten.
Ook voor je tentamens zul je
hier vaak komen.

Faculteit Hoofdafdeling van een
universiteit. Deze zijn opgedeeld
in departementen.

Fullhouse Drie dezelfde en twee
dezelfde kaarten bij poker. Het
is echter ook een verzameling
van vijf studieverenigingen uit
Utrecht die twee maal per jaar
een te gek feest organiseert.

γ Gamma, derde letter uit het
Griekse alfabet. Ook een student
der sociale en
gedragswetenschappen.

Gezelligheidskamer Ruimte op de
vijfde verdieping waar je gezellig
spelletjes kunt spelen of gewoon
kletsen met andere leden. Kijk
echter uit voor de buren.

GFT Groepen film toernooi.

Ondertussen in Limburg . . .

Agenda

08:30 uur

Opstaan en
ochtendgymnastiek
Pas als je sultan bent, mag je lui zijn.

—

09:00 uur

Ontbijten

—

10:30 uur

Beproeving van de Oase
Hiervoor moet eerst een tocht door de
woestijn worden afgelegd.

—

13:00 uur

Lunch

—

15:00 uur

Vlotte race
Wie is er vlotter dan de geest in de
fles?

—

19:00 uur

Avondeten
De kalief himself nodigt je uit aan
tafel.

—

21:00 uur

Levend ‘4-op-1-rij’

—

23:00 uur

Feest
Laat je buikdans-moves zien. Of niet.

Jarig
Vandaag deelt de blauwe Prins-S uit,
ondanks dat hij eigenlijk niet jarig is.
Deze blauwe S is echter niet te
verwarren met S. “Blue eyes” B.,
welke duidelijk niet jarig is.
Wel jarig is Aafke Vos, maar die is
helaas niet mee op kamp dus moeten
felicitaties wachten tot terugkomst.| voorkant |



Vandaag het nieuws van
gister
Gisteren was de strijd allerhevigst.
Wonder boven wonder zijn er geen
geesten uit de fles gekomen tijdens de
lampenestafette, alhoewel de
tegenstanders van blauw hier bij licht
verward raakten. Bij het oud Arabisch
baardhangen was duidelijk te zien dat
sommigen van jullie nog niet geheel
bekend waren met deze traditie.
Desalniettemin wisten jullie een
waardige strijd te leveren.

Bij de test der accuratie hadden
kleurenblinde toeschouwers bij de
spannendste slag een probleem: het
was rood tegen groen. Ook de oranje
teams wisten hier stevig weerstand te
bieden onder aanmoediging van hun
supermentor.

De dag werd afgesloten met het
puzzelspel in het bos. Hier heeft de
redactie het nodige creatieve
omspringen met de regels gezien en
zelfs een enkeling die probeerde te
vluchten voor de rovers. Ondanks deze
dappere poging, had dit vrij weinig
nut.

Nu op je mobiel!
Het is de redactie recentelijk
opgevallen dat de vrouw van de Sultan
slecht in de smaak valt bij diens
moeder. Het is dan ook zeer
waarschijnlijk dat mocht een geschikte
vervangster zich aandienen, zij na
afloop van de Spelen een goede kans
maakt om Vrouwe Izh-H’lam van haar
troon te verstoten. Anonieme, doch
goed ingelichte, bronnen weten ons te
vertellen dat vooral informatiekundige
dames een goede kans maken.

Gëınteresseerde dames kunnen
“SULT AAN”

smsen naar 06-13644544

Kleurplaat

De mooiste inzending krijgt morgen
een prijsje!

Kakuro

Voor een som mogen de cijfers 1 tot en
met 9 worden gebruikt. Een cijfer mag
niet vaker dan één keer in een som
voorkomen.

Even voorstellen
Na de eerste “By the way . . .” zul je je
misschien afvragen welke personen er
eigenlijk in de redactie zitten. Voor de
gëınteresseerden zullen wij ons even
voorstellen (want je hebt nog niet
genoeg namen om te onthouden).

Men noemt ons ook wel de
“Zonderlinge Zuiderlingen”, of, geheel
in thema, “De drie geestigen uit het
Zuiden”. Ons drietal bestaat uit Bart
(voor de komische input), Charley
(voor de nuttige input) en Dominique.
Laatstgenoemde stuurt de twee
eerstgenoemde aan zodat er ‘iets’
uitkomt. Dat ‘iets’ noemen we dan
“By the way . . .” , of Henk.

Tegen de tijd dat jullie je bed
opzoeken, is deze redactie druk bezig
met de lectuur die jou tijdens je
introductietijd informeert, verblijdt en
bijstaat. Gelukkig doen we dat met
plezier, en gelukkig duurt de
introductie maar zeven dagen.

Winnaar Anagrammenpuzzel
De redactie feliciteert Lars Einarsen

met het winnen van de anagrampuzzel
uit “By the way . . .” nummer 1. Lars
zal zijn prijs spoedig in ontvangst
nemen.

Colofon
De “By the way . . .” bedankt . . .

Wazir Zafir
De Breek

Redactie

Bart Russel
Charley Gielkens
Dominique Mirandolle

| ahterkant |


