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Agenda

Vanaf 9:00
College
Geniet nog maar even van je college-
dag, voor je het weet is het de gewoon-
ste zaak van de wereld!

14:00
Sticky lezing over Hacking
voor Ica en Iku
Zolang je maar niet begint te cracken is
hacken leuk

16:30
B B Cie -borrel
De eerste borrel van het jaar, om bij te
komen van je colleges.

±18:00
Jagen en vreten
Ica en Iku kunnen een BBQ scoren bij
Sticky, en wiskundigen en natuurkundi-
gen worden aangemoedigd de stad in te
gaan voor voedsel met mentorgroepjes

22:00
Eindfeest
Je kunt nog even feesten en de tijd
vergeten! Morgen is de opening van je
studententijd voorbij.

Van de redactie

Beste lezers,
Ik heb slecht nieuws en goed nieuws.
Aangezien we jullie niet kunnen vra-
gen wat jullie liever eerst hebben,
doen we eerste het slechte nieuws:
Dit is al weer de laatste BTW van
deze intro. Misschien, heel misschien,
als jullie genoeg fanmail sturen naar
btw@a-eskwadraat.nl, dan maken we
er misschien nog eentje later dit jaar.
Maar verder zit onze taak er bijna op:
jullie zijn vermaakt (hopelijk), en jullie
weten nu het een en ander over A–Es-
kwadraat.
Het goeie nieuws is dat jullie nog de
rest van dit nummer kunnen lezen, en

dat we weer een boel leuke stukjes heb-
ben. Zo gaan we jullie voorstellen aan
het bestuur van komend jaar, en heb-
ben we nog een paar leuke breinbrekers
voor jullie. Mocht je nu een “By the
way . . .” gemist hebben, kun je ze al-
tijd nog vinden op www.a-es2.nl/btw.
Verder dan nog één keer heel veel lees-
plezier gewenst, en tot volgend jaar
(wanneer jullie als mentor meegaan),
De redactie

Even voorstellen. . . het be-
stuur.

Marten Spoor Marten is de oudste
van ons stel. Deze inmiddels vierde-
jaars informaticastudent heeft al de no-
dige commmissie-ervaring en is als hel-
per meegeweest op kamp. De jongeren
onder ons zullen hem leren hoe de jeugd
van tegenwoordig zich gedraagt door
hem te ondersteunen in zijn nieuwe
hobby: bier drinken. Komend jaar zal
hij penningmeester van de vereniging
zijn.

Eveline Visee Eveline is sinds haar
eerste jaar actief bij A–Eskwadraat.
Deze betoverende derdejaars wiskun-
destudente is geen fan van KaBeljauw
maar wel van boeken lezen. Als je rood
was, had je het geluk kunnen hebben
haar als mentor te hebben. Als secreta-
ris zal ze zich volledig kunnen uitleven
in het schrijven van brieven.

Pieter Kouyzer Pieter is letterlijk en
figuurlijk de grote verrassing van dit
bestuur. Onze derdejaars grootheid is
voor jullie bekend als de groene super-
mentor en studeert TWIN. Dankzij zijn
ervaring bij Scouting kan hij knopen
leggen als de beste. Houdt de nieuwe
voorzitter dus te vriend, anders legt hij
een knoop in jou!

Jolien Marsman Jolien is derdejaars
TWIN-studente. Als je op kamp een
blik in de keuken hebt geworpen, heb
je haar misschien wel gehutspot. Dank-
zij roeitrainingen bij Orca zal ze zorgen
dat we allemaal met ons hoofd boven

water blijven. Ze wordt de allereerste
Commissaris Onderwijs van A–Eskwa-
draat.

Emile Broeders Emile is derdejaars
TWIN-student. Na een paar jaar ach-
ter de computer gespendeerd te hebben
met de WebCie en LanCie, heeft hij
dit jaar jullie intro georganiseerd. Onze
nieuwe Boekencommissaris is ook fana-
tiek schaker en zet voor ons alle verve-
lende mensen schaakmat.

Cindy Berghuizen Deze derdejaars
vrouw houdt zich goed staande tussen
alle informaticamannen. Verder houdt
deze vrolijke Commissaris Extern heel
erg van boze vogeltjes. Dus als je haar
ziet, doe een boos vogeltje na. Maar
voor jullie zal ze altijd de blauwe su-
permentor blijven.

Chrono-logica

Een aantal interessante logicavraag-
stukken die te maken hebben met tijd:

1 Hoe veel mensen heb je nodig
om zeker te weten dat er 3 de-
zelfde verjaardag hebben? (zon-
der schrikkeldagen)

2 Een moeder is 21 jaar ouder dan
haar kind. Over 6 jaar is de moe-
der 5 keer zo oud als het kind.
Waar is de vader?

3 Je hebt twee lonten die precies 1
uur nodig hebben om op te bran-
den, maar dat doen ze met ver-
schillende en willekeurige snelhe-
den. Hoe kun je drie kwartier me-
ten?

4 Op de familiereünie waren er
één grootvader, één grootmoeder,
twee vaders, twee moeders, vier
kinderen, drie kleinkinderen, twee
broers en een zus. Hoe veel men-
sen waren er minimaal?

Voor antwoorden, zie de achterkant.
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En verder bij A–Eskwadraat

De introductie mag dan wel over zijn,
maar dat betekent nog niet dat A–Es-
kwadraat op zijn gat komt te liggen. De
komende tijd kun je nog heel veel doen
met en bij A–Eskwadraat.

18 sept Constitutiereceptie. Een
gratis borrel als toost voor het
nieuwe bestuur van A–Eskwa-
draat.

19 sept Weerwolvenavond. Een
avond lang weervolven met al je
vrienden... Voor meer informatie,
zie de site.

23 sept WK Wielrennen. Zondag
23 september is er in Valkenburg
(Limburg) het WK Wielrennen
voor mannen en A-Eskwadraat
gaat hierheen.

25 sept IntroLAN: LAN of the
Ages. De computer is dan wel
modern, maar een middag- en
avondlang plezier is tijdloos.

27 sept Picknick. Met de AxiCie, zie
op een later tijdstip de site voor
locatie en tijd.

Site-seeing

Zoals we al zeiden bij de agenda,
is meer informatie over activitei-
ten te vinden op de website: www.

a-eskwadraat.nl. Als je dat nu

te lang vindt, kun je ook www.

a-es2.nl gebruiken. Maar er is
nog veel meer hier te vinden: in-
formatie en telefoonnummers van je
mede-A–Eskwadraatleden (alleen als
je inlogt), oude tentamens om mee te
oefenen, boeken bestellen, controleren
wie jarig is, het I-Owe-U systeem, foto’s
van je favoriete activiteiten en nog veel
meer.

De tijd van je leven

Oude mensen zeggen altijd: je studen-
tentijd is de tijd van je leven. “Ja
daaag”, dacht ik altijd op de bassi-
school, “daar hebben ze niet eens een
zandbak! En daar ga je niet eens knut-
selen op vrijdagmiddag! De basisschool
is sowieso de beste tijd van je leven.”

Toen ging ik naar de middelbare. Ik zag
er tegenop, want ja, ik had m’n beste
tijd inmiddels al gehad, dacht ik. Maar
ik was meteen verkocht. Wat voelde ik
me opeens volwassen met m’n rooster
in m’n agenda. En wat waren de jon-
gens opeens leuk... Toen wist ik het
zeker: de middelbare is de beste tijd!

Ik vond het dan ook nogal jammer toen
ik moest gaan studeren. Nu had ik de
tijd van m’n leven dus sowieso al gehad.
Dacht ik! Maar: ik had het verkeerd!
De leuke dingen van de voorgaande fa-
ses zijn er nog steeds. Er zijn alleen nog
wat leuke dingen bijgekomen!

Bij A-Eskwadraat worden nog steeds
knutselactiviteiten georganiseerd, en op
kamp heb je al vlotten mogen bouwen
in een soort van grote zandbak, net als
op de basisschool. Als je het netjes
doet, heb je nog steeds een rooster in
je agenda, net als op de middelbare.
En geloof mij, ook die hormonen en die
leuke medestudenten zijn hier nog in
overvloed aanwezig... Nou, voeg daar
dan nog het feit dat je veel vrijheid,
maar weinig verantwoordelijkheid hebt
en een hele hoop bier aan toe, en je hebt
je studententijd!

Dus ik geef het toe, de oude mensen
hadden al die tijd gelijk... Je studen-
tentijd is echt de tijd van je leven!

Geschiedenis van tijdrijzen

Q: What do we want?
A: Time travel!
Q: When do we want it?
A: It’s irrelevant!

Als tijdreizen in de toekomst mogelijk
wordt, waarom lopen er dan niet overal
tijdreizigers rond? Drie redenen:

1. Om niet in het verleden zaken te
veranderen en daarmee het he-
den.

2. Natuurlijk zijn ze er wel, maar
dat vertellen ze niet wegens regel
1.

3. You DO NOT talk about fight
club.

Als tijdreizen in de nabije toekomst mo-
gelijk wordt en het voor mij persoonlijk
mogelijk wordt om tijd te reizen, zal
ik terugkeren naar het afgelopen intro-
kamp om jullie daarvan op de hoogte
te brengen. Helaas moet ik jullie mel-
den dat ik dat weliswaar heb gedaan,
maar niemand mij geloofde. Meer over
dit onderwerp in de vorige “By the
way . . .”.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
De mensen van distributie
Sabine Oudt
Donald Knuth

De redactie
Darius Keijdener
Pepijn Overbeeke
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