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Ruim een jaar geleden was het dat
wij aan de deur rammelden. Een extra
“By the way . . .”Kennismaking en in-
werking moesten nog komen, begroting
moest nog worden opgesteld, beleid
nog geschreven. Eén plan was echter
al duidelijk. Hoe goed voorgangers
ook geweest waren, wij wilden er een
nog mooier jaar van maken; voor ons-
zelf, maar vooral voor de vereniging.
Een jaar later is het – behoorlijk wat
ervaringen rijker – al weer tijd om
langzaamaan afscheid te nemen. Op
dat moment is het fijn te zien dat bij
de beoogde opvolgers eenzelfde elan en
ambitie aanwezig is. Dan is het een
stuk gemakkelijker de vereniging uit
handen te geven en met hen mee te ho-
pen dat volgend jaar het mooiste jaar
wordt.

Het vierenzestigste bestuur In alles

voorzien

Het jaar loopt weer ten einde en de
zomervakantie komt er weer aan. Voor
degenen die al langer meedraaien bij
A–Eskwadraat betekent dit dus ook dat
het tijd wordt voor het bestuur om hun
opvolgers te kiezen. Het is “In Al-
les Voorzien” uiteindelijk gelukt om de
moeilijke keuze te maken over wie zij
hun beste opvolgers achtten. Wij als
kandidaatsbestuur zijn dan ook blij ko-
mend jaar het stokje van hen over te
mogen nemen en de vereniging te lei-
den. Deze speciale uitgave van de “By

the way . . .”wordt dan ook door ons ge-
presenteerd om jullie allemaal kennis te
laten maken met ons.

Kandidaatsbestuur 2010:

de Koekjesbakkers

Ken je Kandidaatsbestuur

Hannah Tops

Hannah Tops is
derdejaars wiskun-
destudente. Dankzij
haar supertoffe (men-
tor)groepje N, kwis-
pels en borrels voelde
ze zich al snel thuis
bij A–Eskwadraat en

werd ook nog moedereend van de EC.
Daarna rolde ze van de ene commissie
in de andere met taartbakwedstrijden,
een gala in de Dom, de bouw van to-
neeldecors en als hoogtepunt de reis
naar Portugal! Haar kwaliteiten liggen
bij het bakken en opeten van koekjes en
bij het supporteren van noodlijdende
voetbalclubs als Willem II.

Alexander Melchior

Als enige informa-
ticus mag Alexander
binnen het KB de tech-
nische kant vertegen-
woordigen. Maar wie
is hij nu eigenlijk? Om
hierop kort en bondig
antwoord op te kunnen
geven bij deze een lijst met steekwoor-
den: addiction: stijldansen; studie:
Applied Computer Science; geboren in:
Utrecht; loopt op: muziek & koffie;
game: Dune 2.

Lars Einarsen

In alle tijd die
Lars meeloopt bij
A–Eskwadraat heeft
hij al vele zaken ge-
organiseerd zoals in-
tro’s, almanakken en
toneelstukken, nu was
het dus tijd gewor-

den voor het echt grote werk. Buiten
A–Eskwadraat houdt Lars ook erg van
dansen, spelletjes en, net als de mees-
ten van de groep, van bakken en koken.

Lotte van Slooten

Lotte van Slooten is
derdejaars wiskunde-
student. Lotte is vrij
rustig begonnen bij
A–Eskwadraat, in het
begin werd ze alleen
maar naar activiteiten
getrokken door de EC

eenden. Daarna ging het hard met,
als een echte sportieveling, de sportcie
en de snowcie. Na dit jaar heel veel
cakejes, koekjes en andere lekkernijen
te hebben gemaakt, heeft ze er zin in
om aan de slag te gaan als een echte
KoekenBakster.

Otto Rottier

Na drie jaartjes na-
tuurkunde leek het
Otto, negentien len-
tes jong, supertof om
KoekjesBakker bij
A–Eskwadraat te wor-
den. Hoewel hij niet zo
goed is met een oven,
kan hij wel erg genieten van de acti-
viteiten en borrels van A–Eskwadraat.
En na de ouderdag, reis, adviesraad en
de huidige ap en introductiecommis-
sie is zijn enthousiasme natuurlijk niet
meer te stuiten. Otto’s hobby’s zijn
tennis en kebab.

Hugo Duivesteijn

Hugo Duivesteijn
is vierdejaars student
Wiskunde en Toepas-
singen. Begonnen als
vaste borrelbezoeker
en via “BreekLight”,
“Gedonder in het
Noorden”, Bètadag en

adviesraad “In alles herzien”, nu een
KoekenBakker. Zijn kwaliteiten lig-
gen niet bij het bakken van de koekjes,
maar het testen van het eindresultaat is
geen probleem voor deze fijnproever.
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Het Recept van de Dag
Wij, KoekjesBakkers uit Utrecht, zijn
natuurlijk dol op koekjes en al hele-
maal op de plaatselijke specialiteit: de
Sprits. Dit van oorsprong Duitse koek-
je werd al in de 17e eeuw in Nederland
gebakken. De naam is afgeleid van het
Duitse ‘Spritzkuchen, dat ‘Gespoten
koek betekent.

Dit koekje wordt dan ook gemaakt
van een luchtige deegsoort die ontstaat
doordat boter en suiker langzaam ge-
wreven worden, waarna bloem wordt
toegevoegd. Met een spuitzak worden
er vervolgens modellen van gespoten en
worden ze afgebakken tot lekker luch-
tige, brosse koekjes.
Het oorspronkelijke recept is waar-
schijnlijk in Utrecht terechtgekomen
doordat Utrecht in de 17e eeuw, mid-
dels de Vecht, op de belangrijke vaar-
route Amsterdam Duitsland lag.

Benodigdheden:

• 250 gram patent bloem

• 200 gram boter

• 150 gram witte basterdsuiker

• 1 ei

• rasp van 1 citroen

Bereidingswijze:
Kneed de boter, suiker, citroenrasp

en het ei met de hand op een gladde
oppervlakte totdat dit mengsel wit en
smeug begint te worden. Wrijf dan in
gedeeltes de bloem erdoor. (Let erop
dat je er geen lucht in wrijft, dan wordt
de sprits bros en zal breken tijdens het
oppakken) Doe het mengsel zodra het
klaar is in een spuitzak met een grove,
gekartelde spuit. Spuit het in zigzag-
banen op een ovenschaal bekleed met
bakpapier, zodat een gehele baan ont-
staat. Bak dit op 190 graden Celcius
in ongeveer 10 tot 15 minuten goud-
bruin. Houdt het goed in de gaten: als
de spritsen te lang in de oven staan wor-
den ze droog en aan het eind gaat het
vrij snel. Na het bakken onmiddelijk in
stukken van ongeveer 10 cm snijden

Strip
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De BTW bedankt . . .

Alexander Melchior
Hannah Tops
Het Bestuur
Hugo Duyvensteijn
Lars Einarsen
Lotte van Slooten
Otto Rottier
Jeroen Schot
De Redactie:

\begin{vacature}
Gezocht BTW redactie.
Mail naar bestuur@A-Eskwadraat.nl
\end{vacature}

Lang zullen ze leven!
Vandaag zijn Hasna el Hankari (25), Jos van Rooy (22),

Jurgen Westerhof (28), Pieter Meinema (22), Rosalinde Pots
(19), Stella Heijnens (24) en Tibor Bremer (19) jarig. Van
harte gefeliciteerd!

Puzzel

1. Basis van karamel

2. Deze commissie uit 2009 heeft een roadtrip gemaakt

3. Hier ben je geweest als je je ’s ochtends verslaapt

4. Hierin maak je je deeg

5. Dit maakt Lotte de laatste tijd veel

6. Dit moet verdeeld worden

7. Zes hardwerkende mensen

8. Vergaderen om 9:00

9. Goed om telefoonnummers in op te zoeken

10. Het soort werk dat bestuur en kb samen doen

11. Hier staan de A–Eskwadraatcomputers

12. A-Eskwadraat geldsysteem

13. Een bestuuslid heeft gedurende dit dagdeel tijd voor
een spelletje

14. Hebben Enja en Laurens gewonnen.
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