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Van de redactie

Beste lezer,

Je hebt het kamp overleefd en als het
goed is heb je nu ook mensen leren ken-
nen die je nog vaak gaat tegenkomen
in de collegebanken. Je bent nu bijna
klaar om serieus te beginnen met de
studie maar eerst gaan we je nog iets le-
ren over A-Eskwadraat. A-Eskwadraat
is de studievereniging die onder an-
dere het kamp heeft georganiseerd en
nog veel meer activiteiten gedurende
je studie verzorgt. Lijkt het je ook
gaaf om ergens te helpen met het or-
ganiseren van zulke geweldige dingen?
Vandaag krijg je veel informatie over
hoe A-Eskwadraat werkt en hoe jij kan
helpen! Lees deze “By the way . . .”
goed door en spreek veel mensen aan
op het ANJSS. En als je daar bent,
vergeet niet om ook even op de reuze-
stormbaan te spelen!

De redactie

Jarig!

Vandaag is onze TWIN-ster Naomi
Hulst jarig. Als je haar feliciteerd moet
je het dus twee keer doen, ze doet ten-
slotte ook twee studies. Ook is Danny
Knemeijer vandaag jarig, hij is één van
de twee mentoren van groepje èta. Om-
dat hij mentor is, betekent dat dat ie-
dereen, “By the way . . .”-redactie uitge-
sloten, voor hem zal moeten knielen.

Schaakpuzzel

Omdat de hele “By the way . . .”-
redactie van schaken houd, vandaag een
schaakpuzzel. Een schaakpartij ein-
digt met de zet 6. gxf8P#(oftewel wit
slaat met een pion op de g-lijn op de
zesde zet een stuk op f8, promoveert
tot paard en zet tegelijkertijd mat).
Wat was de partij? Stuur je antwoord
naar matcie@a-eskwadraat.nl en onder
de goede inzendingen verloten wij een
lidmaatschap voor het schakersdispuut
van A–Eskwadraat.

Het ABC van A tot E

De K is van Koffie De zwarte mo-
tor die je altijd gratis bij A–Eskwadraat
kan halen

De L is van LAN Ook wel bekend
als Local Area Network, maar de term
wordt meestal gebruikt voor een LAN-
party georganiseerd door de Lancie.

De M is van Minnaert Een groot na-
tuurkundige waar een ander belangrijk
collegegebouw naar genoemd is. Het
schijnt architectueel erg bijzonder te
zijn, let maar eens op de Japanners met
fotocamera die soms binnen komen lo-
pen.

De N is van Niks want er is niks
belangrijks binnen A–Eskwadraat met
een N.

De O is van Ouderdag Ieder jaar or-
ganiseert de ouderdagcommissie de ou-
derdag. Hier kunnen je ouders eens zien
wat jij hier allemaal doet en het alle-
maal heel moeilijk vinden, zodat jij heel
slim lijkt.

De P is van PLANCKS A–Es-
kwadraat organiseert regelematige
(inter-)nationale wedstrijden. Dit jaar
organiseren wij PLANCKS (Physics
league across numerous countries for
kick-ass students), een internationale
wedstrijd voor natuurkundigen.

De Q is van Quadaffi moet je ergens
een naam raden, raad Ghaddafi, altijd
goed.

De R is van Reis Ieder jaar gaat
A–Eskwadraat twee keer op reis. Een
keer in maart op studiereis naar on-
der andere buitenlandse universiteiten
en grote bedrijven (maar er is natuur-
lijk ook ruimte voor ontspannendere za-
ken) en een keer op wintersport (in de
winter).

Mop

Wat is het verschil tussen een pokeraar
en een politicus? Een pokeraar vertelt
soms ook de waarheid.

Winnaars

Na een zware strijd op het kamp is de
kleur Rood de winnaar geworden van
het kamp! Namens de voltallige “By
the way . . .”-redactie: gefeliciteerd. En
aan Redneck Ruben, dit betekent niet
dat je zeggenschap over de “By the
way . . .” hebt.

Van de Toneelcommissie

Is theater ook zo jouw ding en wil je
wel eens onderdeel uitmaken van een
theaterproductie? Heb jij zin om met
ons een geweldig theaterstuk op touw
te zetten? Kom dan naar de audities
van de Toneelcommissie. Wij zijn be-
zig om een geweldig toneelstuk of musi-
cal te organiseren voor dit collegejaar.
We zouden het super leuk vinden als je
mee doet! Binnenkort zal er een datum
voor de audities verschijnen op de web-
site van A-Eskwadraat. Tot dan!

Agenda

9:00-10.45
College
Je allereerste college, geniet ervan, nu
is het nog leuk.

Vanaf 11:00/13:00
Actief-Naast-Je-Studie-Spel
Leer A–Eskwadraat en al haar commis-
sies kennen, koop je boeken en eventu-
eel bij Sticky langs.

’s Avonds
Eten met je mentorgroepje
Natuurlijk niet zo lekker als op kamp,
maar je hebt je credit card niet nodig.

20:30-laat
Kroegentocht
Raak helemaal van de kaart bij deze
doldwaze tocht door Utrecht vol kroe-
gen en spelletjes.
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De “By the way . . .”-fotostrip

Comedy night

Kennen jullie de grap van de mum-
mie? Die is van Thijs van Domburg.
Wie? Thijs van Domburg, Utrechter
in hart en nieren, schrijver voor Dit
was het Nieuws, winnaar van zowel de
jury- als de publieksprijs van het Gro-
ninger Studenten Cabaretfestival en fi-
nalist van Cameretten. U ziet het, een
erelijst langer dan Usain Bolt en een
naam die erom schreeuwt bewonderd en
toegejuicht te worden. Dit laatste kan,
maandagavond, 20.30, in de enige echte
stadsschouwburg van Utrecht. Wees er-
bij, dit mag je niet missen.

Rectificatie

Even wat rechtzetten: in “By the
way . . .” nr 2 bedankten we de kook al-
vast voor het stukje wat ze voor “By
the way . . .” nr 3 hebben laten plaat-
sen! Dit hoort natuurlijk niet zo, en
daarom nogmaals bedankt de “By the
way . . .” de kook.

Cie-vacatures

Al deze commissies zoeken jou! Ze bie-
den allen een gezellige tijd en de mo-
gelijkheid om samen te werken met een
groepje studenten om iets te bereiken.
Zoek snel de commissie uit die jou het
leukste lijkt en loop vandaag langs het
kraampje op het ANJSS of stuur een
mail naar actief@a-eskwadraat.nl.

CieInfinity organiseert recreatieve
wiskunde-avonden en neemt ieder jaar
de organisatie van nederlands kampi-
oenschap integreren en de wiskunde
olympiade voor iedereen op zich.

EerstejaarsCommissie is een com-
missie speciaal voor en door eerstejaars.
Ze worden ieder jaar opnieuw opge-
richt met een nieuwe lichting en organi-

seren laagdrempelige activiteiten voor
alle eerstejaars.

Fantacie speelt graag spelletjes en
deze passie wil ze delen met alle andere
studenten. Dit doet ze door onder an-
dere spelletjesavonden te organiseren!
Lijkt het je tof om hierbij te helpen?
Ze kunnen je hulp goed gebruiken!

Feest houdt ieder jaar weer spette-
rende feesten. Houd jij ook van een
feestje? Sluit je dan aan bij de feest en
wie-weet help jij op het volgend feest
achter de bar!

FysiCie is er om natuurkunde te pro-
moten onder studenten. Dit doen ze
door ondere andere knallende demon-
straties te geven, kletterende ketting-
reacties bouwen op borrels, pubquizes
en excursies naar onderzoeksgroepen te
organiseren.

Ouderdag zorgt er voor dat er ook dit
jaar een ouderdag komt! Dat is een
dag waar alle ouders worden uitgeno-
digd om te komen kijken wat jullie uit-
spoken tijdens college. Zin om te hel-
pen? Laat het weten!

Usabilicie is verantwoordelijk voor
een nieuw ontwerp van de website. En
dat is hard nodig! Het huidige ontwerp
heeft de millenium-wisseling nog mee
gemaakt! Houd jij ook van Photoshop
en schrik je niet als iemand jQuery, li-
quid designs of card sorting noemt, doe
mee!

VakIdioot verzorgt het verenigings-
blaadje. Er zijn meerdere reden om je
hier bij aan te sluiten: als je het leuk
vind om artikelen te schrijven, anderen
te porren om te schrijven, je een pu-
bliek van meer dan 1500 wilt bereiken,
etc!

Interesse in een andere commis-
sie die niet genoemd staat? Stuur
toch een mailtje naar actief@a-
eskwadraat.nl! Grote kans dat je
dan alsnog wordt uitgenodigt.

Verhaal

Je zult de “By the way . . .”vergeefs zoe-
ken bij het ANJSS(al kun je misschien
een redactielid spotten bij de boekver-
koop of de FantaCie). Om er toch een
beetje bij te zijn presenteren wij met
trots het allereerste “By the way . . .”-
interactieve verhaal. Scan de code en
laat het verhaal vervolgens verlopen zo-
als je zelf wilt.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
De Hartenkoningin
De Toneelcommissie
De MatCie
Marieke van der Wegen

De redactie
Emile Broeders, Programmamaker &
Oorlogsverslaggver
Pepijn Overbeeke, Asielzoeker & Cor-
respondent
Marcel Scholten, Nieuwe Columnlezer| achterkant |


