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Agenda

8:30
Opstaan en ochtendgymnas-
tieken
Vroeg opstaan en de spieren strekken...

9:00
Ontbijten en lunch maken
... want we willen straks geen hongerige
leeuwen zijn.

11:00
Battle Of The Ages
Vecht tot het laatst, Dër Töt Ödër Dër
Gläd̈ıølën!

12:00
Vertrek naar Utrecht
We gaant tijdig naar Utrecht. Het
kamp is helaas alweer afgelopen, aan al
het goede komt een eind.

14:30
Aankomst Utrecht
En straks lekker bijslapen.

Van de redactie

Lectori salutem,
Het is alweer de laatste dag van het
kamp. De meeste van jullie zijn mis-
schien iets te laat doorgegaan gister-
avond, maar dat deert hopelijk van-
daag niet. Helaas moet er vandaag
opgeruimd worden en gaan jullie weer
terug naar Utrecht, maar er staat jul-
lie ook nog een spannend eindspel te
wachten, waar jullie alles wat jullie nog
over hebben in de strijd kunnen gooien!
Morituri te salutant!

Jarig!

Vandaag wordt Danny Knemeijer van
groepje η 17 jaar! Ook van harte gefe-
liciteerd namens de Redactie! Kom je
hem tegen, roep dan heel hard de naam
van je eigen kleur!

Breekijzer

Ook dit jaar organiseert A–Eskwadraat
de Breek, een super leuk Eerstejaars-
weekend, met dit jaar als thema Mis-
daad. Na de eerste tentamenweek kan
je lekker mee een weekendje weg. Op
dit weekend ga je allerlei leuke activi-
teiten doen met andere eerstejaars om
zo even helemaal te ontspannen na al
het leren.
Uiteraard is dit weekend ook het per-
fecte moment om je studiegenootjes
nog wat beter te leren kennen. Waar
we dit jaar heen gaan houden we nog
even geheim, maar lijkt het je leuk om
mee te gaan op dit super gezellige week-
end op 9-10-11 november? Zorg dan
dat je er snel bij bent, want er is maar
een beperkt aantal plaatsen! Vanaf 8
oktober kan je jouw kaartje kopen in de
gezelligheidskamer van A–Eskwadraat.
Tot dan!

Zoekertjes

• Gezocht: Doorweekte teddybeer.
Van de boot gevallen bij het
meerspel. Te retourneren bij de
introcommissie.

• Borrelaars gezocht voor bor-
rels van de Bi-weekelijkse Borrel
Commissie (BBCie). Kom gezel-
lig wat drinken en praten met an-
dere verenigingsleden.

• Hebben je vrienden/familie nooit
begrepen dat er leukere spelle-
tjes zijn dan ganzenbord en rum-
micub? Kom diepere bord- en
kaartspellen spelen op een van de
spelletjesavonden van de Fanta-
Cie.
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Verhaal van een student

Mijn vader en ik woonden samen en be-
zaten een radio en televisietoestel. Hij
was weduwnaar en ik was ongetrouwd.
Beneden woonden een weduwe en haar
dochter beide schoon van uiterlijk en
zonder radio en TV. Ik werd verliefd
op de weduwe en trouwde haar. Mijn
vader trouwde de dochter en toen be-
gon de ellende!
Daar mijn vader de dochter van
mijn vrouw en dus ook mijn dochter
trouwde, is zij thans mijn moeder. Ik
ben tegelijkertijd haar vader, omdat ik
met haar moeder ben getrouwd. Ver-
der werd mijn vader de schoonvader van
mijn vrouw, omdat ik zijn zoon en haar
echtgenoot ben.
Maar dat is nog niet alles.
Mijn vrouw krijgt een zoon en nu be-
gint de ellende pas goed. Mijn zoon is
de broer van mijn moeder omdat die de
dochter is van mijn vrouw. Hij is ech-
ter ook de zwager van mijn vader. Ik
ben de neef van mijn zoon en daarom
ook de neef van mijn moeder, omdat
die zijn zuster is.
Het wordt nog erger.
De jonge vrouw van mijn vader krijgt
ook een zoon en haar zoon wordt dus
mijn broer. Verder is mijn eigen zoon
de oom van mijn kleinkind, omdat hij
de broer van mijn dochter is. Mijn
vrouw is zijn grootmoeder, want hij is
het kind van haar dochter. Ik ben als
man van mijn vrouw zijn grootvader,
dus de grootvader van mijn broer en
daar de grootvader van mijn broer ook
de mijne is ben ik.
Een anonieme bron

Potjeslatijns

Patres conscripti
Voeren tesaam in een boot naar Phi-
lippi
Stormum surrexit
Et bootum zinkere fecit
Et verzuiperunt,
Quia zwemmere non potuerunt
Excipe Janum Buik
Qui drijvere bleef op zijn pruik
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Nerd-O-Meter

De vragen
3. Ik run de volgende besturingssyste-
men:

• Mac OS (-1004)

• Windows (legaal) (-1004)

• Windows (piraten-editie) (5)

• Ubuntu/Debian/Mint (507)

• Dual boot (+506)

• Overig LINUX (1047)

• Zelf geschreven (2987)

4. Mijn held is:

• Isaac Asimov (445)

• Joanne Rowling (87)

• Stephen Hawking (240)

• Adolf Hitler (-330)

• Brad Pitt (-524)

• Oprah Winfrey (-104)

• Marie Curie (308)

5. Ik volg x verschillende webcomics.
(114 · x)
6. Ik prefereer Rock-Paper-Sciccors
met -Lizard-Spock. (305)
7. Ik geniet van:

• Habbo Hotel/Facebook games
(-114)

• Angry Birds/Fruit Ninja (-36)

• Super Mario watdanook/Call of
Duty (3)

• Legend of Zelda/Mass Effect (97)

• Star Wars KOTOR/Civilization
(227)

• Dark Souls/Disgaea (309)

De “By the way. . . ” zal jou
de tijd leren

Tijd om je klok om
te draaien

Tijd voor minder
internet

Tijd voor taart

Negativitijd

Tijd om nieuwe
batterijen te kopen

Altijd

Rectificaties

In het vorige nummer stond ten on-
rechte dat ons zeer geliefde oud-
redactie lid Sjoerd Boersma gisteren
jarig was. Tot onze grote spijt moeten
wij mededelen dat Sjoerd pas morgen
25 wordt. Om natuurlijk het leed wat
velen van jullie hierdoor gisteren aan-
gericht hebben ongedaan te maken,
vragen wij jullie ’SORRY’ te sms-en
naar 06-13506270.

Gisteren stond bij de rectificaties een
verkeerde rectificatie. Er werd gerecti-
ficeerd dat in de “By The Way . . .”van
maandag in de colofon Pepijn Over-
beeke en Darius Keijdener omgedraaid
moesten worden. Helaas moeten wij
mededelen dat dit foutief gerectificeerd
is, dus jullie kunnen ze weer terug
draaien.

Romijnenveger

Kan jij vinden hoeveel Romij-
nen er in elk stukje land zitten?

Roddels

Jullie hebben het niet van mij, maar
Casper en Jasper zijn gisteravond ge-
spot achter de eettent met ieder een

jointje in hun mond. Dat lette echter
niet Joris en Eva, die daar een kwar-
tier laten stonden te tongen. Verder
heeft gisterenmiddag bij het meerspel
Daan zijn teddybeer verloren en Tim
en Tom zijn op de vuist gegaan wegens
een onenigheid over de constructie van
hun vlot. Maar onthoud: wat gebeurt
op kamp blijft op kamp.

Colofon

De “By The Way . . .” bedankt:
De BBCie
De FantaCie
De LANCie
Een anonieme bron
Donald Knuth

De redactie
Darius Keijdener
Pepijn Overbeeke
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