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Van de redactie
Beste zakenluitjes,

Hopelijk ben je weer een beetje bijge-
slapen van de kroegentocht van gister-
avond en ben je niet met al te veel pro-
blemen naar de colleges van vandaag
geweest. Gelukkig hoef je nog maar één
dagje door te komen en dan is het weer
tijd om lekker bij te slapen in het week-
end.

Vandaag mag je jezelf echter nog
even uit gaan putten tijdens het gro-
te sporttoernooi of bij het lasergamen
van Sticky. Een laatste beetje fysieke
inspanning kan geen kwaad.

Veel plezier en een fijn weekend,
De redactie

Versies

Er zwerven in de wereld nogal wat bi-
zarre Monopoly edities rond, hierbij
een kleine selectie:

• Star Wars Monopoly

• Gay Monopoly

• Spongebob Squarepants Monopo-
ly

• Monopoly Chocolate

• Monopoly Golf

• Monopoly - De zeven wereldwon-
deren

• Fries Monopolie

In totaal zijn er honderden verschil-
lende versies in de omloop die aangeven
wat voor bizar succesvol spel het gewor-
den is.

Oplossing
De oplossing van de commissiewoord-
zoeker van gisteren was ‘eerstejaars-
commissie’. Het juiste antwoord is in-
gestuurd door Kim Biesheuvel. Zij
wint een onbeperkt aantal knuffels van
Alexander Melchior in het openbaar, op
te nemen indien dit realistisch is.

Roddel
Er is iets opgebloeid tussen Matthijs
(van de Intro) en Diana (mentor van
groepje W). Het vuurtje is gaan bran-
den op MTW (Mentor TrainingsWeek-
end), en sinds afgelopen zondag is het
officieel, aldus onze bron.

Zoek de verschillen
Mr. Monopoly heeft een evil twin bro-
ther die erg op hem lijkt. Kun jij de ze-
ven verschillen vinden? En weet jij wel-
ke van onderstaande plaatjes de ‘goede’
Mr. Monopoly weergeeft?

Jarig
Vandaag zijn Pieter Kouyzer, mentor
van groepje L en Jos Egmond jarig. Zij
worden 19 dan wel 22 jaar oud. Pieter
en Jos, gefeliciteerd!

Agenda

9:00 uur

College

Weer lekker aan de bak, toch zwaar na
de kroegentocht.

—

13:00

Tutorenlunch

Je staat er niet alleen voor, je tutor
staat voor je klaar als je hem nodig hebt
tijdens je studie. Maar vandaag vooral
lunch.

—

14:00

Sporttoernooi voor Natuur- en
Wiskunde
Lasergamen voor Informatica
en Informatiekunde

Op Olympos met A–Eskwadraat of bij
Ozebi met Sticky.

—

17:00

Weekend

Eindelijk rust. Tot maandag!

Rectificatie

Het lijkt misschien alsof we weer een
jarige waren vergeten, maar in werke-
lijkheid respecteren we de privacy van
jarigen door hun verjaardag in sommi-
ge gevallen pas een dag later te mel-
den. Zo was er gisteren weer iemand
jarig wiens verjaardag niet in de “By
the way . . .” stond. Helaas is het de
“By the way . . .”-redactie ontgaan wat
zijn/haar naam was. Graag horen wij
dit nog voor publicatie in de “By the
way . . .” van volgende week dinsdag.
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Het ABC van A tot E en S2

R:

Rust: Dat wat op dit moment ont-
breekt. Belangrijk om na de intro
weer te krijgen.

S:

Sticky: Studievereniging voor infor-
matica en informatiekunde. Or-
ganiseert tijdens het nakamp een
aantal activiteiten voor nieuwe
studenten informatica en infoma-
tiekunde, zoals vandaag laserga-
men.

Supermentoren: Jullie grote en
machtige leiders, voor elke kleur
één.

T:

Tentamenweek: Week waarin bijna
elk vak een (deel-)tentamen heeft,
de eerste is half november en er
zijn er vier per collegejaar.

U:

Uithof: De grote universiteitscampus
waar veel opleidingen zitten en
ook jullie onderwijs wordt gege-
ven. Tevens staan er een paar
studentenflats en zijn er een su-
permarkt, de UB, een paar bars
en een aantal weilanden.

Utrecht: De mooiste en meest cen-
traal gelegen studentenstad van
Nederland.

Universiteit Utrecht: Een mooi en
bijna 375 jaar oud wetenschappe-
lijk instituut dat het grootste van
Nederland is.

Kroegentocht
De kroegentocht van gisteren was weer
een enorm succes. Hopelijk zijn jullie
vanochtend weer zo fris als jullie gis-
teravond enthousiast waren, want ’s
avonds een man, ’s ochtends een man
(voor de wiskundigen en enkele ande-
ren ook: ’s avonds een vrouw...).

Volgens welingelichte bron zou een
groepje Le Journal uit zijn getrapt,
omdat ze spelletjes speelden en belden.

In de Jij en Wij moesten mensen
‘kaartje blazen’. Gijs en Otto van
de Intro bleken dit erg leuk te hebben
gevonden.

Op de post bij de Florin, waar ook de
“By the way . . .” zat, speelde men ‘blij
dat ik klei’, ook wel bekend als clay-
onary of claytionary, ofwel pictionary
met klei. Kudos geeft de redactie aan
de mensen die succesvol ‘het Doppler-
effect’, ‘de normale verdeling’ of ‘Duck
Hunt’ wisten te kleien.

Tot slot is de redactie nog op zoek
naar de mensen die bij de Florin een
Duvel en twee Palm hebben gedronken
op onze rekening zonder te betalen.
Anonieme excuses en donaties zijn wel-
kom.

Weerbericht
Vannacht heeft het gemist. Alle ac-
tiviteiten van vandaag vinden binnen
plaats, waar weinig zon, maar ook geen
regen te vinden is. Verder verwacht
het KNMI regen in het hele land met
uitzondering van de Antillen.

Wet van Stigler
De wet van Stigler stelt dat weten-
schappelijke ontdekkingen in de regel
niet naar hun ontdekker worden ge-
noemd. Zo komen de Arabische getal-
len uit India en heeft Darwin aange-
geven dat zijn ideeën grotendeels ge-
baseerd waren op het werk van 18
anderen. Het getal van Euler (e =
2, 71828...) is bedacht door Jacob Ber-
noulli en de Gaussische distributie door
Abraham de Moivre. De Wet van Stig-
ler zelf is weliswaar door Stephen Stig-
ler opgetekend, maar naar een idee van
Robert Merton.

By The Way
Standing in line

To see the show tonight
And there’s a light on

Heavy glow
By the way I tried to say
I’d be there... waiting for

Dani the girl
is singing songs to me

Beneath the marquee... of her soul
By the way I tried to say
I’d be there... waiting for

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

• Kies je vakken zorgvuldig (als je keuzevrijheid hebt).
Lees de studiegids en zoek op welke voorkennis vereist
is voor een vak.

• Kies geen vakken op vrijdagmorgen als je het donder-
dagavond laat wil maken.

• Koop op tijd je boeken. Als je bij de boekverkoop van
A–Eskwadraat bestelt heb je ook nog eens altijd de juis-
te versie (en koop je niet per ongeluk een e-book).

• Ga regelmatig naar college. Altijd is ook aan te raden,
maar helaas niet altijd haalbaar (zie tip 2).

• Maak je huiswerk. Leer voor tentamens. Voor dat laat-
ste is de UB (universiteitsbibliotheek) erg populair.

• Haal je BSA (Bindend Studie Advies). Tegenwoordig
37,5 ECTS, ofwel ruim de helft van de vakken in het
eerste jaar. Is aan te raden als je verder wilt studeren.
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