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Wanneer? Wat? Waar? Kostprijs? 

28 sept. 
introductiedag + 
gratis vat 

Sterre + Cantus 
niets, daarom noemt het 
ook gratis vat... 

2 okt. 
gratis bbq 
+ clubavond 

Cantus 
Sjakosj 

niets, t’ is weer gratis 
(gratis=enkel leden, altijd) 

4 okt. gratis film (zie p.22) S9 kzeg het toch: gratis!!! 

9 okt. 
take-off party 
(1 kaart p.p.) 

zaal Twieoo 
(overpoort) 

leden: 50 (vvk) 100 (add) 
niet leden:  100 - 120 

1-4 nov. kennismakings w.e. 
details volgen later... 

6 nov. doop 

8-17 feb. skireis Frankrijk zie artikel 

Kalendertje (voor meer, betere en up to date info, zie wina-site) 
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Editoriaalken 

Yow bende worsten, 

 
Voor velen onder jullie is dit de eerste keer dat je een Strakske in jullie 
pollen hebt zitten. De hoofdreden hiervan is dan ook dat jullie onwetende 
eerste-kannertjes zijn die nog heel veel te leren hebben. Bvb jullie plaats 
in de studenten-hiërarchie, zijnde: at the bottom! Maar kom, om jullie een 
flink stuk op weg te helpen heeft de mega-coole, supertoffe en onover-
troffen studentenvereniging WINA besloten dit infoStrakske uit te delen. 
Jullie mogen je verwachten aan veel “nuffige informafie” en voor zover er 
plaats is een hoop gezever. Er is altijd plaats voor gezever. Maar laten 
we het toch maar eerst over de praktische informatie hebben. Ok, tot 
zover over de praktische informatie, die verderop in dit boekje te vinden 
is. Laat ik het liever even hebben over varkens. Zij worden in onze maat-
schappij voornamelijk gezien als consumptieproducten, zij het dan toch 
een grondstof tot consumptieproducten, als daar zijn: koteletten, wor-
sten, varkenslapjes, bloedworst, gehaktballen en frikandellen. Karton, 
wat meestal als een eindproduct gezien wordt, is trouwens ook een 
grondstof voor die laatsten. Met dit hoop ik al een schuchtere poging 
ondernomen te hebben om jullie afkeer te doen groeien van ongezond 
en vettig eten om zo de toename van overtollig lichaamsvet dit acade-
miejaar niet exponentieel maar slechts lineair te doen verlopen. Die 10 
kilo die er bij mij vorig jaar zijn bijgekomen wens ik namelijk niemand toe, 
en de WINA is zo al vettig genoeg. Maar dat zullen jullie nog wel onder-
vinden indien jullie zo flink en braaf zijn om naar onze activiteiten te ko-

Vrees niet het lijden dat u wacht. De Dui-
vel zal sommigen van u in de gevangenis 

werpen om u te beproeven, en gij zult he-
vig lijden, tien dagen lang. Wees getrouw 

tot de dood en ik zal u de kroon des levens 
geven. 

 

-Apok. 2,10 

 

Examens, ‘t is toch da nie hee... 
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Editoriaalken 
men. Maar we hadden het over varkens dus, en hoewel deze ook vettig 
zijn, wil ik toch nog even doordrammen over deze wel heel bijzondere 
diersoort. Het is namelijk, samen met de vleermuis, de dolfijn en de Ja-
panse hishomato* koala, één van de enige zoogdieren die kan vliegen. 
“Vliegen?” hoor ik jullie tot hier denken (zo luid niet... ‘t was gisteren een 
zware nacht hoor). Wel ja, varkens kunnen vliegen. Meer zelfs, ik heb er 
ontegensprekelijke bewijzen van teruggevonden. Het eerste bewijs situ-
eert zich op mijn oude 486, waar er, indien gedurende lange inactiviteit 
van muis en toetsenbord, op het scherm plotseling allemaal vliegende 
varkens tevoorschijn kwamen. Het tweede bewijs van het feit dat var-
kens kunnen vliegen, heb ik op een gele game-boy cassette teruggevon-
den. Op de voorkant prijkt een in allerijl wegrennende Donkey Kong, 
achtervolgd door zowel een bij als twee vliegende varkens. Aangezien ik 
nog nooit een aap heb zien weglopen van een bij moet het wel voor de 
twee varkens zijn dat Donkey Kong op de vlucht is. Indien je die cassette 
nu in een Game Boy zou steken (zulke dingen bestaan nog, ja, ik heb er 
zelfs nog één liggen die werkt, om tetris te spelen als ik op de WC zit te 
hishomatoën) dan zul je zelfs zien dat de aap doodgaat indien hij tegen 
zo’n vliegend varken springt. Wat is nu de besluitvorming die we mogen 
trekken hieruit? Eén: Varkens kunnen vliegen, ofwel allemaal ofwel 
slechts een bepaalde soort, maar dat doet niet af aan de interesse die 
we zouden moeten tonen voor deze beesten. Twee: vliegende varkens 
zijn gevaarlijk en dat is een reden temeer om aandacht te schenken aan 
deze wonderbaarlijke wezens. Drie: vliegende varkens zijn superieur aan 
de aap, en gezien de mens eigenlijk niet meer is dan een veredelde aap, 
is het vliegend varken ook superieur aan de mens. Tot vandaag werden 
door de huidige samenleving (enkele heidense verwerpelijke goddelozen 
uitgezonderd) enkel God en de duivel als superieur aan de mens be-
schouwd, maar vanaf nu mogen we het vliegend varken daar dus ook 
toe rekenen. Of dit superieure wezen dan gerekend kan worden tot de 
klasse van goden of die van duivels daar trekt u maar uw plan mee, 
maar erkennen zult u! Of de plaats van het VV dan onder, boven of tus-
sen de duivel en God komt, is irrelevant voor de inhoud van dit Editori-
aalken en mijn theorieën daarover zal ik jullie dan ook besparen. Wat ik 
wel nog wens mee te geven, is de besluitvorming en moraal van dit stuk-

*: hishomato is het japans voor achterwaarts kakkend 
**: zie South Park seizoen 1, aflevering 3, minuut 17 
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je: indien u vliegende varkens ziet: “duck and cover” **. Ohja: aan alle 
wankers die de wetenschappelijkheid van deze zakelijke tekst proberen 
te ondermijnen door te zeggen dat mijn vliegende varkens enkel in een 
virtuele toestand voorkomen, en hun afkorting dus herleid moet worden 
tot VVV: u mag uw klop komen incasseren tijdens de eerstvolgende can-
tus. VVV is trouwens al gebruikt door die bende mietjes die niets anders 
doen dan adressen noteren en er toeristische brochures naartoe sturen. 
Tot zover deze mededeling van algemeen belang. 

 

Editoriaalken 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

Zoek de 2 verschillen... 
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http://www.mpl.be 

 

Check it out! 
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Woordje van de praeses 

 Op het moment van dit schrijven is het weeral donker buiten en 
ben ik aan het bekomen van een warme augustusdag. Buiten dondert 
het oorverdovend en verlicht de felle bliksem af en toe mijn kamer. 
Haaaa, het leven is zààààààlig. Waarschijnlijk beleef je op dit moment 
ook de tijd van je leven en denk je dat het echt niet mooier kan. Niets is 
minder waar ! Nog een goeie maand en het academiejaar is weer daar. 
Soms hoor je oudere mensen wel eens mijmerend zeggen : « Jongen 
(meisje), profiteer ervan, want  je studententijd is de mooiste tijd  uit je 
leven. »  Tijdens de laatste (vroege) uurtjes voor het examen zou men er 
wel eens anders over gaan denken, maar gedurende de rest van het jaar 
is Gent hemel op aarde. 
 Ben je niet helemaal overtuigd ? Gelukkig zijn wij van WINA er om 
de harde bewijzen op tafel te leggen. OK, soms nemen we dit wel iets te 
letterlijk, nietwaar cursusdienstjes, maar ik beloof  dat dit jaar voor eeu-
wig in jullie geheugen  zal gegrift staan ! 
Laten we onszelf even voorstellen. De best draaiende Gentse studenten-
kring kennen jullie voortaan onder de naam WINA (kring der wiskundi-
gen, informatici of natuurkundigen) . [nvwEEdpEckEr: bescheiden blijven we 

wel...] Als het goed is, ben je ingeschreven voor één van deze drie rich-
tingen, anders ben je een verkeerd auditorium binnen gesukkeld. De 

kans dat dit gebeurd is, is echter slechts . . Ja, ja, één van onze belang-
rijkste taken is jullie allemaal op tijd en stond van maagdelijk witte cur-
susjes voorzien. Vele proffen zijn tevreden over de samenwerking met 
WINA en geven dan ook graag hun cursusjes aan ons. Onze belangrijk-
ste troeven zijn natuurlijk de studentencursussen en de examenvragen 
(van vorige jaren wel te verstaan, anders zou ons ledenaantal onover-
troffen zijn). 
 Voor de rest voorzien wij ook wat beweging voor jullie luie stu-
dentjes. Pintheffen of tooghangen is niet echt een sport en met een friet-
je hier en een hamburgertje daar is een bierbuikje rap gekweekt. Sommi-
gen onder ons kunnen daar over meespreken… De sportpraesessen 
staan steeds ter uwer beschikking (geen bierbuikje te merken daar, 
hoor !) . [nvwEEdpEckEr: toch dit jaar niet, *GRIN* ] Het gerucht doet de ron-
de dat ze dit jaar zelfs een skireis in petto hebben (zie p. 63). 
 Cafecultuur is misschien ook wel een bestaand woord 
(niettegenstaande mijn computerprogramma zegt van niet) 
[nvwEEdpEckEr: da’s omda ge dat accentje vergeten zijt tjiens. Tuurlijk is café-
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cultuur een bestaand woord, en een begrip in de studentenwereld ] maar toch 
laten we jullie graag proeven van opera, toneel, film, brouwerijbezoek, 
Night of the Proms…  
 Laat je niet misleiden, we zijn helemaal niet je plaatselijke thee-
kransje en we organiseren ook geen tuperwareavonden. Elke maand 
staat de Overpoort wel eens op zijn kop voor een fuif van WINA ! In het 
bijzonder zou ik de openingsfuif willen aanraden op 9 oktober in den 
TWIEOO. Daar kan je ook gekoppeld worden aan een meter of peter. Dit 
zijn ouderejaars die je zullen helpen met cursussen, studentenleven en 
alle vragen die je nog mocht hebben. Trakteer ze geregeld een pintje, je 
kan ze nog nodig hebben .  
 Cantussen is één van onze favoriete bezigheden en waar kunnen 
we dat beter doen dan in ons metercafé De Cantus ? In de Overpoort 
hebben we ook nog een petercafe : het Sjakosj. Wekelijks hebben we 
daar clubavond, normaal gezien is dat dinsdagavond. Velen sloegen 
geen enkele over. (Een vat, een vat, een vat). Dus moet het daar wel tof 
zijn ! Weet  je niet wat doen en zit je alleen op kot, spring dan gerust 
eens binnen. Er staat altijd wel een vers getapt pintje klaar.  
 En ja, bij ons kan je je ook, geheel vrijblijvend, laten dopen en ont-
groenen. Op onze dopen word je vuil en moet je ludieke opdrachtjes uit-
voeren, maar niemand wordt in een bad verf gesmeten [nvwEEdpEckEr: 

wie de James Bond film “Goldfinger” al eens gezien heeft, weet waarom... ] of 
ondergedompeld in de Leie of  naakt achtergelaten in het Citadelpark 
(zie p. 41) of wat durven ze nog allemaal schrijven in de sensatiepers ? 
Bij ons is iedereen blij dat hij gedoopt is en hield er nen hoop toffe vrien-
den aan over. 
 Wat ik maar wil zeggen is dat we een club zijn voor iedereen. Van 
de grootste blokker [nvwEEdpEckEr: ik ga naar Bart Smit ] tot het grootste 
fuifbeest. Wij zijn er om er voor te zorgen dat er zo veel mogelijk onder 
jullie slagen terwijl je toch de tijd van je leven beleefd hebt. En ik durf 
gerust zeggen dat er verschillende Gentse clubs jaloers zijn op de sfeer 
die er bij ons altijd hangt. Bovendien organiseren we ook een jobbeurs, 
waarop we jullie laten kennismaken met alle carrièremogelijkheden. Zo 
begeleiden we jullie nog even tot aan het bedrijfsleven ook. 
[nvwEEdpEckEr: ‘t is te zeggen, als je eerst zonder al te veel haperingen tot in je 
vierde  jaar geraakt. Of je kunt zoals anderen nog dit jaar stoppen met je studies 
en direct beginnen werken, it happens. ] 

 Dus sla de wijze raad van mama even in de wind, laat de vooroor-

Woordje van de praeses 
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delen over studentenclubs even varen, vergeet de waarschuwingen van 
uw gevreesde, doch vaak uitgelachen, directeur, luister naar opa en kom 
eens een kijkje nemen en beslis voor jezelf. Ondanks nog enkele hard-
nekkige jeugdpuistjes en het feit dat je dat scheermesje toch nog maar 
eens per week nodig hebt, heb je immers de leeftijd van volwassenheid 
bereikt en de enigen die je nu nog kunnen redden , zijn wij. May the 
gods be merciful ! ! !  
 

See you,                                                     Klaartje 

Woordje van de praeses 
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Het praesidium 
ja lap, hieronder is ’t dus ook weeral zever, en dan nu echt wel van ie-
dereen. Verplichte zever namelijk, want ik heb van iedereen in het prae-
sidium een stukje geëist waarin ze zichzelven en hun functie eventjes 
voorstellen. En als het te saai wordt kunde altijd naar de foto kijken om 
eens goed te lachen. Afin, hier gaan we... 
 
omdat die altijd den eersten moet komen: 
 

Praeses: Klaartje Goethals 
 
Ja,ja, vanaf nu zijn jullie mijn favoriete rondlopende tweevoeters, want dit 
jaar ben ik praeses van de WINA. Dus hoe toffer, onnozeler, sympathie-
ker, onwijs-gaver (dit is geen nederlands woord zeker?) [nvwEEdpEckEr: 

no kidding?] jullie zijn, hoe beter mijn jaar zal worden. Maar wees gerust, 
het verleden heeft bewezen dat een wis- of natuurkundige of informati-
cus met die eigenschappen geboren wordt. Laat ik eerst eens een 
woordje over mezelf placeren. Mijn naam is dus Klaartje, alhoewel die 
pipo van het stadhuis het in zijn hoofd gekregen had Klara op mijn pas-
poort te zetten. Ik ben afkomstig van het Waaslandse Sint-Niklaas, waar 
mijn favoriete poesje, Schanoelie en mijn braaf paardje, nyva vrijdag-
avond ongeduldig mijn thuiskomst afwachten. Voor de rest zal mijn vrije 
tijd dit jaar integraal naar de WINA gaan en ga ik tussendoor ook nog 
proberen door mijn eerste licentie wiskunde te geraken. Misschien kan ik 
ook nog vertellen dat jullie gebukt gaan onder de zware last van mijn 
(naar het schijnt) nogal intens ochtendhumeur. Maar geen nood, nor-
maal kom ik mijn bed niet uit voor de middag. En in de les moet je zwij-
gen, he, ah ja. 
Waar gaan jullie mij allemaal tegenkomen en wat ga ik allemaal doen? 
Simpel antwoord: overal en vanalles. De voornaamste taak van een 
praeses is alles controleren en in goeie banen leiden. [nvwEEdpEckEr: 

lees: ons commanderen en zeggen wat we moeten doen] Gelukkig heb ik een 
geweldig praesidium dat mij met raad en daad zal bijstaan dit jaar. Dus 
als je eens een vraag hebt ivm cursussen, sport, cultuur, fuiven of can-
tussen, hier lopen 19 zeer toffe mensen rond die niet liever zullen doen 
dan je meesleuren naar een of andere activiteit. Vind je ons niet hier, 
dan zitten we waarschijnlijk in de Cantus of in 't Sjakosj. Nog steeds niet 
gevonden? Dan is de kans enorm groot dat we slapen of aan het beko-
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men zijn van een geweldige kater. 
Voor de rest heb ik jullie niet te veel te vertellen. Je zal rap genoeg de 
kans krijgen om een babbeltje te slaan en zelf te ontdekken wie ik ben 
en wat ik doe en da zal veel toffer zijn dan da hier te lezen. Want door dit 
te lezen, heb je net 5 minuten minder lang op cafe gezeten. 
[nvwEEdpEckEr: Strakskes zijn er enkel om in de les te lezen, buiten de les heb 
je toch betere dingen te doen? ] 

 
Veel succes met de studies gewenst iedereen en maak er een onverge-
telijk jaar van. Hopelijk tot binnenkort. 

 
Veel groetjes en dikke kus 

 
Klaartje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice-
praeses: Steven 
Delrue 

Het praesidium 

(galabal 2000-2001) 
vroeger doopmeter en schacht 

nu praeses en scriptor 
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yoew, 

 
Zoals de meeste hiërarchische systemen 
waar er een voorzitter, opperhoofd, generaal 
of praeses de boel regelt, is er ook een 2de in 
rang. [nvwEEdpEckEr: eigenlijk dus gewoon het 

aanhangseltje, geef maar toe...] In de Wina ben 
ik dat dus gedurende dit school... eurm... aca-
demiejaar. Ikke ben Steven (Mijnheer Delrue 
voor de vrienden) en de vice-praeses van dit 
gezellig studentenclubje (kring, vereniging, 
hoopje ongeregeld... what's in a name?)  Het 
is de bedoeling dat ik de praeses in woord en 
daad bijsta, in goeie en kwade dagen.  Het 
komt er dus op neer dat zolang die het niet 
om zeep helpt, ik op mijn lui gat mag zitten. In 
theorie althans, want er staat zoveel op de 
Wina-kalender dat jullie en wij een tijdje zoet 
zullen zijn; sport, cultuur, fuifkes en natuurlijk 

de kers op de taart: het Wina-galabal. Daarnaast maken we jullie leven 
wat gemakkelijker met onze cursusdienst die naast cursussen jullie ook 
voorziet van examenvragen van de vorige jaren. Meestal komt hier zo'n 
droge mop over het feit dat we de vragen van dit jaar nog niet hebben of 
tegen zware betaling wel kunnen regelen, maar dat sla ik hier nu even-
tjes over. In ieder geval, welkom te Gent, veel succes met de studies en 
tot op één van onze activiteiten. 
 

Steven 
 

Quaestor: Jan Verstuyft 
 
Hallo, 
 
Hier ben ik weer en mag ik weer een tekstje over mezelf schrijven. Deze 
keer ga ik het niet over cursussen of sport hebben, daarvoor ga je beter 
eens naar de tekstjes van die posten gaan kijken. Ik moet het hebben 

Het praesidium 
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over mijn post, maar daarover is eigenlijk weinig te vertellen. Ik zorg 
ervoor (of moet er toch voor zorgen) dat al het geld in goede banen 
geleid wordt zodat jullie er het beste uitkomen. 
En nu verlangt onze scriptor natuurlijk dat ik hier meer schrijf, omdat hij 
anders zijn boekje niet vol krijgt. Dus zal ik mezelf ook maar eens 
voorstellen, maar meer kan ik dan ook niet doen hoor Tim. 
[nvwEEdpEckEr: cartoons doorsturen, moppen verzinnen, WUDjes en 
glijbaantjes mailen, een leuk tekstje schrijven, een mooie tekening maken, ... ] 

Ik ben dus Jan Verstuyft, één van de weinige denk ik uit het praesidium 
die niet in Gent woont en niet op kot zit.  Maar gelukkig is er dit jaar een 
beetje verandering in gekomen.  Nu zijn er hier waarschijnlijk een paar 
die zich afvragen hoe dat in godsnaam lukt zonder kot.  Tja, dit probeer 
ik m’n ouders ook al 4 jaar duidelijk te 
maken, maar die willen er niks van 
weten. [nvwEEdpEckEr: gij zielepoot! Je 

moet opkomen voor je rechten, je stem laten 
gelden thuis! Met beide vuisten op tafel 

slaan! Of op je ouders? ] Dus doen we nog 
maar (hopelijk het laatste) een jaartje op 
deze manier.  Dit zal me echter wel niet 
beletten om af te komen naar 
activiteiten.  Het is niet omdat ik geen 
sport ben dat ik niet naar sport zal 
afkomen, en omdat ik geen feest ben dat 
ik niet naar feest zal afkomen, om 
cultuur maar ook niet te vergeten 
(anders krijg ik hier Bart wel terug op 
m’n nek). Dit is zowat alles wat ik kon 
vertellen over mezelf. [nvwEEdpEckEr: 

da’s ook gene vetten hee... :-p ] 

 
Kobe 

Cantor: Katie Van de Weghe 
 
Aloha, 
 
De oudste zak van het praesidium groet U. Katie is the name, cantussen 
is the game. Jawel, ik ben dus jullie cantor dit jaar, en dat al voor het 

Het praesidium 
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derde jaar op rij. Mijn zoet engelenstemmetje (ahum) heeft de taak de 
praeses bij te staan op cantussen door de liedjes voor te zingen. Het is 
mijn vijfde jaar WiNA-lidmaatschap, wat dus wil zeggen dat het al 4 jaar 
geleden is dat ik mij heb laten dopen. Ik kreeg een keiharde training on-
der het gezag van meester Cybu, en na mijn ontgroening besloot ik om 
het eens van de andere kant te gaan bekijken en stelde ik mij kandidaat 
voor het praesidium. Daar deed ik eerst een jaartje cultuur op, waarna ik 
mij even versmeet naar een heel ander soort hobby van mij, nl. het can-
tussen. Een cantus is simpelweg een avond waarop een hoop leden van 
de WiNA samenkomen en duistere oorden opzoeken (het zaaltje achter-
aan café de Cantus) om daar samen te zingen en te drinken. Oeioeioei, 
ik zie er alweer een paar raar kijken zo van “dat is dan uiteindelijk ook 
maar een hoop gezwijn en gezuip”, wel, tegen deze mensen kan ik enkel 
maar zeggen : kom eerst ne keer af eer ge oordeelt, ik dacht er vroeger 
ook zo over en ben er nu niet meer weg te slaan !!! Kom dus allen af 
naar de oefencantus om eens te zien of het iets is voor jou of niet en laat 
je niet afschrikken door stoere of shockerende verhalen (some of them 
will be true though …). 
Voor de rest moet je nog van mij weten dat ik een lastig karakter heb 
(aldus sommigen), heel lief kan zijn als jij dat ook voor mij bent (aldus 
anderen), een beetje lesbisch ben alhoewel ik mijn ventje (zijnde Kevin – 

ook bekend als 
diegene die over-
al zijn gat toont of 
met venten be-
gint te lebberen - 
en blijf er dus af) 
doodgraag zie, 
ook praeses ben 
van “’t sympa-
thiekste clubtje 
van ’t zeetje”, 
graag naar gothic 
en doom metal 
luister, quasi een 
abonnement heb 
op kleine tweede 

Het praesidium 

Katie en Ninnia (uitbaatster van “De Cantus”) tijdens een 
karaoke-avond... 
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zitjes, verslaafd ben aan sigaretten en af toe in aktie te zien zal als DJ op 
WiNA-fuiven.  
   

Katie (aka Poeske) xxx 
 
Scriptor: Tim De Roeck 
 
ja, lap, ‘t is weeral aan mij... Ok, ondertussen zouden jullie al mogen 
doorhebben wat een scriptor doet. Nee? Wie peisde dat dees boeksken 

hier in mekaar gedraaid heeft? “aaah, dat-
te!” inderdaad. En jaja, dit jaar is het ge-
beurd: Michael had Word al gewaarschuwd 
in het InfoStrakske van vorig jaar (p.31 van-
onder) en Word was al eens gestraft door 
de SADISTen vorig jaar (Scriptors Ad Inte-
rim Steven en Tony, na de ontvoering door 
aliens van onze eerste scriptor :-) maar nu 
is het definitief: Word heeft afgedaan, en 
vanaf nu worden de Strakskes enkel nog in 
Publisher gemaakt. Niet dat jullie daar veel 
mee weten, maar je krijgt wel mooiere 
Strakskes. 
Nu ja, ik ben dus de wEEdpEckEr vroeger 
ook wel bekend als weedpecker, maar 
sinds ReDaTtAcK is het populair om hoofd-

letters midden in je nick te gebruiken, en we willen niet achterblijven hee. 
Maar eventjes een woordje meer over deze geheel almachtige jonge 
god. Ik ben geboren en getogen in Wenduine (Wienduune) aan zee, al-
waar ik nog steeds in het ouderlijk huis vertoef, zij het echter enkel in de 
weekends, want in de week maak ik Gent onveilig. Mijn kot ligt op een 
strategische plaats, zijnde niet ver van de Cantus (het café). Na je eerste 
cantus (de gebeurtenis) zul je wel begrijpen waarom ik het woord 
‘strategisch’ gebruik. In mijn dagelijks leven houd ik mij bezig met inte-
ressante en oninteressante dingen, als daar zijn: surfen, mailen, chatten 
(icq nr: 50584923) en nieuwsgroepen (voor deze activiteiten komt een 
telenet aansluiting op je kot zeer goed van pas), mijn vriendin, het be-
zoeken van drankgelegenheden, voornamelijk gelegen in de Overpoort, 

Het praesidium 

foto van toen ik nog minderja-
rig was... 
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het regeren van het heelal, enkel als ik tijd op overschot heb natuurlijk, 
alles wat illegaal is op de computer (gekraakte software, cd’s rippen, 
spellen kopiëren, DVD’s rippen, ...) Het enigste wat ik nog niet zelf ge-
daan heb is een porno-site hosten op eduserv (cfg: Nicky), maar dat 
komt dan ook omdat míjn interesses op andere gebieden liggen. 
Wat moet je nog meer weten over mij? Misschien dat ik een magneti-
sche aantrekkingskracht uitoefen op meisjes? Dat ik vanaf dit jaar een 
bed met ressors heb ipv een lattenbodem? Dat doet er allemaal niet toe, 
en als je absoluut nog iets moet weten over mij, kom dan eens af naar 
onze activiteiten (behalve sport, want zo straf ben ik nu ook weer niet, 
vergeet niet dat ik het heelal ook nog moet regeren hee) en leer de 
wEEdpEckEr kennen! 
greetz, 

<T!M> 
 

Schachtentemmer: Benjamin Meeus 
 
Mijn naam is Benjamin Meeus, maar de meeste mensen kennen mij ge-
woon als "den Benny".Normaal gezien hou ik mij in een academiejaar 
met WiNA bezig met de praeses te pesten tot ik buitenvlieg op cantus-
sen, de feestenpraesides lastig te vallen met gezaag voor meer metal op 
de fuiven van WiNA, de scriptor te ambeteren door veel te lange tekstjes 
voor 't Strakske op te sturen waarin ik het wereldrecord aantal dt-fouten 
in probeer te breken [nvwEEdpEckEr: ik wacht vol ongeduld] , de schachten-
temmer te verwijten dat hij geen gezag heeft omdat hij te veel zuipt, en 
onze vete met de VTK (de studentenvereniging van de burgies) uit te 
vechten. Maar dit jaar heb ik besloten om toch maar een jaartje schach-
tentemmer te spelen en kan ik dit alles niet doen (tenzij die vete uitvech-
ten) omdat men mij anders zou verwijten dat ik geen gezag heb omdat ik 
te veel zuip. Maar hoor ik jullie denken (want ik ben een telepaat en kan 
al jullie gedachten lezen :-), wat is dat nu eigenlijk, schachtentemmer. 
Wel, mijn taak is dat ik de schachten (= kandidaat-leden van een studen-
tenvereniging) moet "opvoeden" tot goede commillitones (= leden van 
een studentenvereniging). Zij moeten weten wat er in de codex staat, de 
liederen leren die op een cantus worden gezongen, leren hoe ze zich 
moeten gedragen op een cantus en in de studentenvereniging in het 
algemeen. En natuurlijk, ook het meer beruchte deel van mijn taak, het 
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Het praesidium 
dopen van de schachten. In de eerste maand van het academie-jaar zul-
len een hele groep personen je proberen te overtuigen je te laten dopen, 
maar je beslist zelf of je meedoet of niet. Ikzelf ben twee maal gedoopt 

geweest ((éénmaal bij WiNA 
en éénmaal bij mijn streekclub 
Wase Club Gent) en weet dus 
hoe het voelt om schacht te 
zijn. En dus zal ik nu maar 
mijn eerste oproep doen om je 
te laten dopen, je zal er geen 
spijt van krijgen als je mee-
doet. Je zult veel mensen le-
ren kennen (ook uit hogere 
jaren van je studierichting en 
uit andere studierichtingen) en 
trots oude tradities verderzet-
ten. 

 
Benny 

 
Cyberpraeses: Dries Kimpe 
 
De jaren vliegen toch snel voorbij he... 
Voor je het weet komt er weer zo eentje je welverdiende 2e zit storen. Ik 
hoor je het al vragen, wat the f*** bedoelt die nu met 'zo eentje'?? Wel, 
hiermee verwijs ik naar iemand die je het best kan omschrijven met zijn 
soortnaam: scriptoribus horribilus. Hun voornaamste taak (en meest her-
kenbare eigenschap) is mensen lastigvallen. [nvwEEdpEckEr: liefst van het 

vrouwelijk geslacht en onder de 25 ] Let wel, ter hun verdediging moet ik 
opmerken dat ze daar niet kunnen aan doen. Het is hun onverzadigbare 
honger naar vers leesvoer dat hun hiertoe verplicht.  
Begrijp me niet verkeerd, de scriptor is een onmisbaar deel van het prae-
sidium, zolang die maar niet te veel bij mij komt zagen :p Ik ben namelijk 
van mening dat, als je niet kan schrijven je het beter ook niet doet. Soms 
slaagt er wel eens iemand mij te overhalen maar het is beter dat dit niet 
te veel gebeurt. Dus, dit is het eerste en hopelijk het laastste stukje dat 
jullie van mij in een strakske zullen zien :) (Hoor ik daar al een zucht van 

Benny op diezelfde 
karaoke-avond 
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opluchting?) [nvwEEdpEckEr: eerder van verveling... ] 

Genoeg gezeverd, hoog tijd om eens te doen wat ik moet doen: mezelf 
wat voorstellen. Wel, mijn naam is Dries Kimpe & ik ben voor het mo-
ment bezig aan een leuke 2e zit. Volgend jaar zit ik dus hopelijk in 1e 
Lic. Informatica. Dit zal mijn 2e praesidiumjaar worden, want ik heb er al 
een jaartje als secretaris+webmaster opzitten. Tegenwoordig mag ik me-
zelf als cyberpraeses omschrijven. (hé, ik heb die naam niet gekozen :) 
De cyberpraeses staat in voor de website (dus opnieuw webmaster) en 
ook voor het beheer van de server & mailinglists enz... 
OK, ik hoop dat ik iedereen overtuigd heb van mijn literair talent, en wil 
dan ook iedereen aanmoedigen om zelf stukjes te schrijven voor het 
Strakske. ['t kan zeker niet slechter dan dit hier! ;) ] 

Dries Kimpe 
 

PR-extern [1/2]: Pascal Lava 
 
Yooooooow, 
 
Tis weer zover. Een klein voorstellingss(t)uckse schrijven voor het in-
fostrakske. En voor mij is het reeds den derde keer vanuit een andere 
functie: na feestpraeses en praeses,  stap ik ditmaal in het bootje van pr-
extern. Ik vergezel Tomas, die dit reeds vorig jaar met een enorm en-
thousiasme deed, vooral op het gebied van externe relaties dan.  Wij 
zorgen dus voor de nodige mecenassen en proberen ook dit jaar, vooral 
dan naar de laatste jaarsstudenten toe, een jobbeurs te organiseren. Ik 
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ben nen echte Westvlo-
amink, uit de multiculturele 
metropool Meulebeke meer-
bepaald ( dubbel stafrijm!), 
21 jaar en hoop dat mijn bier-
buik dit jaar niet nog wat 
aanzwelgt. [nvwEEdpEckEr: 

anders zou dat bootje van hier-
boven wel eens durven kapsei-

zen] Ik ben ongelooflijk ver-
slaafd aan cantussen, vrou-
wen, cinema en muziek, fui-
ven, Duvel, … Hopend dat je 

me eens tegenkomt ( zal wel zeker) en me dan kunt trakteren, groet ik u, 
 

Pascal 
PS: ik zit in 2

e
 lic wiskunde. 

 
PR-extern [2/2]: Thomas van Parys 
 
Hei, 
 
Tis weer zover. Een klein voorstellingsstukske schrijven voor het in-
fostrakske. En voor mij reeds de tweede keer vanuit dezelfde positie: na 
een glorierijke schachtenperiode, sprong ik op de trein van de pr-
externs, en blijkbaar ben ik nog altijd niet in mijn eindstation. Na de hilari-
sche Bart Vermang vorig  jaar, vergezelt Pascal me dit jaar. Ook hij zal 
op gebied van externe relaties nog veel van mij kunnen leren! Ik ben van 
een klein boeregat afkomstig, Gent meerbepaald, maar genen echte 
Genteneire, want mijn ouders zijn van Westvlaanderen afkomstig, 21 
jaar en hoop dit jaar eindelijk wat te verdikken en wat baardgroei te krij-
gen. Ik ben ongelooflijk verslaafd aan cantussen, vrouwen, computers, 
fuiven, Duvel, judo…en misschien belangrijkst: aan Saartje. 
[nvwEEdpEckEr: hier zou ik zo’n smerige “nvwEEdpEckEr” kunnen zetten hee, 

maar kga’t nie doen, ‘t is gewoon te gemakkelijk] Hopend dat je mij en Pascal 
eens tegenkomt en Pascal dan twee keer kunt trakteren, groet ik u, 
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Tomas 
 
Jeeps, 
 
Eerst en vooral wil ik duidelijk stellen dat bovenstaand stukje niet door 
mij is geschreven, maar door Pascal. Alle beweringen, taal- en schrijffou-
ten zijn dus volledig voor zijn rekening. Onze geliefde pro-senior (ouch… 
had eerst porre-senior getikt) is namelijk zo vriendelijk geweest om dat in 
deze drukke tijden in mijn plaats te doen, wetende dat ik volop aan het 
genieten ben van een uitgebreide tweede zit. Vandaag (20 aug.) 
[nvwEEdpEckEr: bemerk dat ik de deadline op 10 augustus had gezet, gepaste 

straffen zullen dan ook verzonnen en uitgevoerd worden] heb ik echter vakan-
tie genomen en wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het een en 
ander recht te zetten. 
Voor alle duidelijkheid: mijn naam wordt ‘Thomas’ geschreven (mét h) en 
voor het gemak (in ’t Strakske en de Wudjes) nogal eens afgekort tot ‘T.’. 
Aan mijn verslavingen (beter bekend als goede gewoontes) heb ik eigen-
lijk weinig toe te voegen, behalve dan het feit dat ik nog steeds slechts 
20 winters tel en zowel op het gebied van baardgroei als buikomvang 
totaal geen ambities heb. 

Wat wel binnen m’n ambities valt is het 
verder uitwerken van bovenstaande ver-
slavingen, maar toch vooral het trachten 
een heel aantal bedrijven én schachten 
te overtuigen van de ontelbare kwalitei-
ten van de WINA (zei het om totaal ver-
schillende redenen). 
Als laatste nog mijn gebruikelijke oproep 
naar alle leden en sympathisanten van 
onze kring: Is uw grootvader directeur 
van Microsoft? Wilt uw Tante Nonneke 
haar fortuin schenken aan een goed 
doel? Hebt u zelf behoefte om uw laatste 
spaarcentjes te investeren in een bloei-
ende onderneming? Meel dan onmiddel-
lijk naar Tho-
mas.Van.Parys@pandora.be of stort 
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rechtstreeks op rekeningnummer 083-8542078-67. Ik kan u verzekeren 
dat alle inkomsten goed besteed worden (te beginnen met een eerste 
gratis vat op de introductiedag!). 
Prosit WINA! 
 

T. 

 
Feestpraeses [1/2]: Karl Missiaen 
 
FUIVEN ALS DE BEESTEN. GAMEN ALS DE ZOTTEN ... 
 

daar moeten wij (Thomas en ik) voor zorgen. In 
iedere WINA- fuif steken wij onze tijd zodat jullie 
zich daar kunnen amuseren. Voor de eerste fuif
(dinsdag 9 oktober in den Twieoo) hebben we zelfs 
een speciale DJ. Natuurlijk is er ook nog de Lan-
party (gamen op de computer) die dit jaar voor de 
eerste keer georganiseerd wordt.  Als jullie sug-

gesties hebben voor de computerspelen mag je die altijd opzenden naar 
mij(Satch@wina.rug.ac.be).Er komt ook nog een vernieuwde rock-rally 
en ons fantastisch galabal. 
 
see you in den twieoo 
 

Satch 
 
Cultuurpraeses: Bart Vermang 
 
Hallo, door het lezen van dit literair hoogstandje is het de bedoeling dat 
u, de meerwaardezoekende lezer, te weten komt wie ik, de getalenteer-
de schrijver van dit stuk, ben en wat ‘Cultuur in de Wina’ voorstelt. Wel, 
‘Je m’apelle Bart Vermang et j’ai 19 ans’ zou ik in de les frans gezegd 
hebben. Gelukkig voor ons zijn er hier zo geen verschrikkelijke lessen 
meer, enkel erger. Wel ben je niet meer verplicht de lessen bij te wonen 
waardoor ik aan het onderwerp ‘brossen’ gekomen ben en is de link naar 
2

de
 zittijd, het handigste middel om een vakantie zonder verveling te be-

komen, gemakkelijk gelegd. Even benadrukken dat de cursi mij wel de-
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gelijk aan het vervelen 
zijn met het ontstaan van 
dit artikel als noodzakelijk 
gevolg. En aangezien de 
deadline van dit in-
fostrakske, welke ik uit 
traditie weeral ruim-
schoots overschreden 
heb, nvwEEdpEckEr: zegt 

de term “brandmerken” je 

iets?]  voor de uitslag van 
deze laatste zittijd ge-
pland was ben ik gedwon-
gen te zeggen dat ik er-
gens tussen 2

de
 kan en 

1
ste

 lic Natuurkunde 
‘zweef’ (met forse tegen-

wind: 10 Beaufort). 
Cultuur in de Wina, ‘wat 
stelt dat nu voor (?)’ stelt 
menig lezer zich ongetwij-
feld af, want studenten 
zijn toch cultuurbarbaren 
roepen ze zonder 
schroom uit. Groot ge-

lijk!!!! Aan de opkomst van een cultuuractiviteit te zien bevat deze spreuk 
inderdaad een grote waarheid. Hopelijk komt dit academiejaar hierin een 
grote verandering waardoor ik me genoodzaakt zal zien meer reserva-
ties te maken voor de reeds geplande activiteiten, hetgeen uiteraard met 
plezier zal gebeuren. Vooraleer de geplande activiteiten op te sommen 
wil ik even benadrukken dat er hier nog bezigheden zullen worden aan 
toegevoegd tijdens mijn momenten van verveling, en dat zijn er veel. 
De activiteiten die zeker georganiseerd zullen worden zijn: “Een kaas- & 
wijnavond, twee brouwerijbezoeken (Duvel en Hoegaarden), een viertal 
toneelstukken, twee filmweken, een musical, the Night Of The Proms, 
enkele kroegentochten, een bezoek aan het SMAK en ook andere mu-
sea, …”. [nvwEEdpEckEr: buiten de toneelstukken, musical, SMAK en musea 

Bart Vermang bij de hoeren in het glazenstraatje. 
Lees Muriël haar goede raad en je weet waarom... 
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zie ik alles zitten, zolang er maar bier is ] 
Heb je al zin gekregen in een cultureel voorsmaakje? Kom dan zeker af 
naar de gratis filmvoorstelling op donderdag 4 oktober om 18.30 in de S9 

(ook drank [nvwEEdpEckEr: bier?] en chips of popcorn is gratis!). Zoals u 

dus merkt is het mijn betrachting om dit studentenjaar een 
cultuurminnend volkje binnen deze toch wel grootse studentenclub te 
creëren. Hou dus vooral de donkergroene affiches in de gaten en kom 
ook eens langs in mijn virtuele hoekje waar het hele jaar door veel te 
beleven valt. nvwEEdpEckEr: eikes Vermang! viezerik, ik wil uw hoekjes niet 
leren kennen! ] 

 
Bart Vermang 

 
Sportpraeses [1/2] & [2/2] 

Bart Kerkhof & Kristof Boschman 
 
Waarom niet, dacht ik zo bij mezelf, toen Satch tegen mij aan het zeve-
ren was over het preasidium en hoe hij het wel zag zitten om op te ko-
men voor feest. Hij vroeg me of ik ook niet ging opkomen voor sport. 
Wel, ettelijke maanden later, na een toch wel spannende verkiezings-
week, kregen we te horen dat we allebei verkozen waren, de ene al nip-
ter dan de andere. So here we are. Bart en ik (Bossy) zullen uw sport-
praeses zijn voor het komende academiejaar.  
Ik loop hier al 21 jaar rond, waarvan 18 jaar in Sint-Niklaas, en de laatste 
drie voornamelijk in Gent. Als alles goed gaat zit ik volgend jaar in mijn 
eerste Lic inf. Ik ben hier dan ook dit stukske aan het schrijven tussen de 
soep, patatten en Analyse.  
Ik, (Bart) heb op dat vlak al even veel geluk en hoop naar 2de lic inf te 
kunnen gaan. Ik heb al zowat overal gezeten, maar de studentenjaren in 
Gent zijn natuurlijk de tofste.   
Nu, wat kunt ge van ons zoal verwachten? Wel, naast de gebruikelijke 
sporten zoals muurklimmen, schaatsen, squash, voetbal, zwemmen,... 
doen we dit jaar ook enkele cafésporten aan (pool- en kickertornooi), 
tevens bier- en/of  jeneverbowling, en verder gaan we eens gaan paint-
ballen, karten, en nog veel meer. Als neusje van de zalm komt er ook dit 
jaar in primeur voor Wina een skireis in Frankrijk. Dit organiseer ik (Bart) 
wel in samenwerking met Yannick. Elders in dit strakske staat trouwens 
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een ander artikel van me, waar je over deze skireis veel meer te weten 
komt.  
Naast deze sporten zijn er de interfacultaire tornooien, waar we onze 
zwart-gele kleuren zullen verdedigen. Dit omvat verscheidene sporttak-
ken. In oktober hebben we reeds de 12-urenloop (normaal op 24 okto-
ber) en het interfacultair sporttornooi (wo 31 oktober). Hou dus de Wina-
posters in het oog, die overal te vinden zullen zijn in en rond de audito-
ria.  
Zij die geïnteresseerd zijn in een sportactiviteit buiten de Wina, mogen 
zeker de opendeurdag van het GUSB niet missen, wij zullen daar trou-
wens ook zijn. Deze vindt plaats op wo 3 oktober in het GUSB zelf.  
Als je suggesties en/of ideeën hebt of je wilt je inschrijven voor een acti-
viteit, aarzel dan zeker niet om te mailen naar: sport@wina.rug.ac.be  
Dat was het zowat, nog veel fun toegewenst dit jaar en tot binnenkort,     
 
 
   Bart en Bossy 

 
 
 
 

 
 
 

Cursusdienst Wiskunde: Sofie Pol-
lentier 
 
Hey, 
Mijn naam is Sofie Pollentier. 

Vorig jaar zat ik in 1
ste

 kan informatica en wat ik dit jaar doe weet ik dus 
nog niet. Ik ben momenteel volop bezig met blokken voor mijn 2

de
 zit. 

Dus hopelijk zit ik volgend jaar in 2
de

 kan. En nu zie ik in gedachten al 
een paar mensen in de lach schieten met de boodschap: “Dream on!”. 
[nvwEEdpEckEr: ondertussen is de 2de zit voorbij, en moet ik met spijt in het 
hart mededelen dat jullie arme eerstekannertjes een heel jaar in het gezelschap 
van Pigletje zullen moeten vertoeven want enkele proffen waren haar niet zo 
goed gezind tijdens de tweede zit...  ] 
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Ik ben dus 19 jaar (de slimme mensen onder ons hadden dat natuurlijk al 
lang zelf uitgerekend, alhoewel dat niet zo logisch is,der zitten hier wel 
meer mensen die een jaartje of meer voorzitten, kijk maar naar Tim 
[nvwEEdpEckEr: ik heb mijn voorstand ingehaald: vanaf dit jaar zit ik weer op 

schema :-) ] , David en vooral Elvis) en woonachtig te Kortemark. Das in 
de West-Vloanders. Ik zit wel hier in Gent op kot. In mijn vrije tijd hou ik 
mij bezig met karate, soms ne keer taekwondo als het er ne keer van 
komt, vooral heel veel internetten en massa’s uitgaan.  
Ik ga mij dit jaar eens forceren om wat meer naar de les te gaan. Ok, we 
maken daarvan: om eens naar de les te gaan. Want dit jaar ben ik Cur-
suspraeses. [nvwEEdpEckEr: herlees nog eens de twee vorige zinnen. Met 

zo’n cursuspraeses? You are doomed! ] Het is ook mijn eerste jaartje in het 
praesidium. Ik hou mij dus bezig met cursussen kopiëren en verkopen 
en jullie wat examenvragen van vorige jaren bezorgen.Ik doe dit samen 
met mijn mede cursuspraesessen: Liesbeth (rare spellingscontrole trou-
wens,ge kunt kiezen tussen ‘lispelt’ ‘ligbed’ en ‘liegbeest’) 

[nvwEEdpEckEr: ik opteer voor dat laatste] en Muriël. 
De plaatsen waar je meest kans hebt mij te vinden 
zijn: ’t Sjakosj, de Cantus, het ARC of mijn kot. Zijt 
ge zo iemand die van achter zijn computer niet komt, 
dan kunde mij ook mailen. Ge kunt proberen op so-
fie.pollentier@rug.ac.be, maar de kans dat ik uw 
mailke vind tussen al die spam van al die mailinglis-
ten is zeer klein. Dus probeer je misschien beter op 
Piglet4878@bolt.com. En hierbij weet je ook al mijn 
nickname. (Zonder al die cijferkes dan wel he!) 
Als je nog meer wil weten, dan kun je voor adres en 

telefoonnummer hier ergens in ’t Strakske terecht. Voor lengte, gewicht, 
behamaat, schoenmaat en dergelijke, zoek je beter de juiste persoon om 
dat te weten te komen. [nvwEEdpEckEr: behamaat kan ik geven, gewicht niet: 

ik lig altijd “on-top” :-) ] 

-Piglet- 

 
Cursusdienst Informatica: Muriël Maebe 
 
Ok, mijn opdracht was: “Schrijf eens een stukje over jezelf en je functie”. 
Of zoals onze welbespraakte scriptor het zei: “Sjhriefdekjier e stiksje 
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over joezelven en joene funksje of tis tooteklop”  
Awel, ik ben Muriel Maebe en verzorg samen met Liesbeth V.R. en Sofie 

P. ulder cursuskes. Hetgeen 
zagen bij de proffen achter 
cursussen en daarna nog 
eens zagen bij copyzaken 
voor goedkope cursusjes 
inhoudt. Uwe portemonnee 
blijft dus dankzij de cursus-
dienst zo vol mogelijk, ont-
houd dit als ge mij of mijn 
collega´s op één van de vele 
wina-activiteiten 
[nvwEEdpEckEr: spellingscon-
trole blijft maar proberen om 
wina-activiteiten te vervangen 

door wind-activiteiten, zijn we dan zo vatsig? ] tegenkomt! Maar kom eerst 
naar de kleine kelder op de afgesproken data achter uw noodzakelijke 
kennis om dit jaar tot een goed einde te brengen. 
Aangezien nu echt alles gezegd is over de cursusdienst en mijn voorne-
men dit artikel zo kort mogelijk te houden was [nvwEEdpEckEr: ook be-

dankt hee, ik probeer hier da Strakske zo goed mogelijk vol te krijgen, en nu ga-

de nog minder schrijven!] , met als reden dat ge nog genoeg getypte tek-
sten zult moeten lezen en leren zal ik dit stukje maar beëindigen. Zoals 
elk groot schrijver sluit ik af met een grote wijsheid en tegelijkertijd ook 
goede raad: “Eén iets blijft maagd: de student of 
zijn cursus!” [nvwEEdpEckEr: jammer genoeg voor 

Bartje was Muriël erdoor in eerste zit] 

 
Muriel Maebe 

Cursusdienst Natuurkunde: 
Liesbeth Van Raemdonck 

 
Hoihoi! 
‘t Is Liesje hier aan de andere kant van ‘t 
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Strakske! [nvwEEdpEckEr: meestal staat de prof aan de andere kant van ’t 

Strakske, anders is ’t de bovenkant van een doorgezakt auditoriumbankje] Ik 
schenk de nieuwkomertjes allemaal ne neige welkom en al nen 1sten 
goeie raad: ga naar de volgende pagina en sla dit verschrikkelijk slecht 
stukske over!!! ‘k Heb al sinds mijn geboorte buizen voor mijn opstelle-
kes. Dus: stopt met lezen nu da ge nog kunt! Ik zweer het u, ge gaat er 
een trauma aan overhouden!!! ... 
Maar zijde nu nog altijd bezig?!? Allé, ‘k zal proberen om wa interessan-
te dingen te vertellen. Ik ben Liesbeth, 19 en soms een beetje een rare. 
[nvwEEdpEckEr: leuk spelletje: maak een in de context passend gezegde waar-
bij je gebruik maakt van o.a. de volgende woorden: “wijsheid”, “zelfkennis” en 

“begin” ] Ik ga dit jaar 1 van ulder cursuspraesessen zijn. Tenminste, als 
ik nie verander van richting omdak wiskunde kotsbeu ben geworden na 
die stomme herexamens. [nvwEEdpEckEr: eventjes de nieuwkomertjes op de 

hoogte brengen: Liesbeth heeft één nul omdat ze haar laatste examen pro-forma 
heeft ingediend, en daarom moet ze nog een vak herdoen waar ze een 11 voor 

had. Start laughing people! ] Jah, ‘k zal 1st al eens da moeilijk woord van 
daarjuist proberen uit te leggen. Het bestaat dus uit 2 woorden, nl. 
“cursus” en “praeses”. Da laatste staat erbij omdak in’t praesidium zit 
[nvwEEdpEckEr: in navolging tot de vorming van mijn naam, stel ik voor dat cur-

sus-praeses herleid wordt tot cursor... ] en da eerste da’s omdat ik jullie cur-
sussen ga verkopen. Ik ga ulder ook nog een bundelke met examenvra-
gen van de vorige jaren geven. En naar ‘t schijnt hebben we nog een 
derde taak, nl. ulder vragen beantwoorden. Maar daar moet ge niet te 
veel op rekenen bij mij, [nvwEEdpEckEr: kwestie van ons geliefd te maken 

ofzo? ] want aangezien da’k nog maar net ontgroend ben, zijn ik nog altijd 
wa dom en stinkend. Maar ge kunt het altijd proberen, want heel af en 
toe komt er wel eens iets zinnigs uit mijne mond. Ge kunt mij vinden in 
Home Astrid, nr (?). 
Allez, tot ziens hé! 
En veel beterschap aan diegenen die net een trauma bijhebben. 
Toedeloe! XXX 
 

Liesbeth 

Feestpraeses [2/2]: Thomas Geltmeier 
 
Yow boerkes en boerinnekes en oostvlamingen, 
[nvwEEdpEckE: yow kalf! ] 
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Het praesidium 
 

aangezien het nu al ongeveer 4 weken na de deadline van mijn stukske 
is, en ik al dreigtelefoons, dreigmails en dreigsmsjes ontvangen heb van 
onze "geliefde" scriptor heb ik toch maar eens besloten om mijn brein 
vanonder het stof te halen en rap rap een stukje ineen te flansen voor dit 
infostrakske. Ben ik wel efkes content dat het niet dezelfde scriptor is als 
vorig jaar of ik mocht mijn stukske met mijnen neus typen (dank u tim om 
zou geduldig te zijn, no hard fealings?). [nvwEEdpEckEr: als ik klaar ben 
met je zul je zelfs met je (gebroken) neus niet nuttigs meer kunnen doen ] 

Ik ben dus Thomas en samen met mijn compagnon, die jammer genoeg 
westvlaming is, satch ben ik dus de nieuwe feestpraeses van dit jaar. 
Wat die functie inhoud is dus simpel wij organiseren fuiven en jullie ko-
men daar in grote getallen naartoe om ulder rot te amuseren en kanaar 
te zuipen. Wie weet wordt ge dan de volgende dag wakker naast zo een 
mokke van jewelste, en dan pas zulde realiseren wat een geweldige club 
de wina wel is. [nvwEEdpEckEr:  afgaande op onze reputatie is de kans dat je 
wakker wordt naast een lelijk gast dat in zijn broek gekakt heeft procentueel ge-
zien wel groter. Maar wat is dan ook de kans dat je wakker  wordt naast een ferm 
moksel hee?] 

Nu jullie hopelijk toch dit stukje aan het lezen zijn kan ik deze kans goed 
gebruiken om jullie al warm te maken voor onze eerste fuif maar zeker 
niet de laatste. Namelijk de Take-off party die plaatsvindt op dinsdag 9 
oktober in den Twieoo (Overpoort) en waarop zoals gewoonlijk iedereen 
een peter en/of meter krijgt toegewezen krijgt. So be there or be square. 
En indien jullie het echt niet kunnen laten om fanmail en felicitaties te 
sturen, of om een afspraak te maken, of om mij te pijpen gelieve contact 
op te nemen met mijn persoonlijke secretaresse (ook soms pr-intern ge-

noemd) Caroline Huys. 
Voila mensjes dat was het zowat 
zeker? Ik denk dat ik alles gezegd 
heb wat ge moet weten. Dus rest 
mij enkel nog dit: "Ge kunt godver-
domme maken dat ge op ons ope-
ningsfuif zijt!". [nvwEEdpEckEr: of 
dezelfde straffen die staan op je stukje 
te laat indienen zullen ook op jullie in 
grote getalen toegepast worden. En 
wa valt er gedomme te lachen? ] 

Thomas en Satch proberen dezelfde 
pilaar om te duwen onder het motto: 

samen sterk... :-) 
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Het praesidium 
 
C ya 
                                                                                                    Thomas 

PR-intern: Caroline Huys 
 
Hoi iedereen, 
 
ik ga jullie een goeie raad geven (kweetwel dat er nie- mand 
naar zal luisteren, maar toch):  GA NOOIT 
IN HET WINA - PRESIDIUM !!! 
Jaja, veel uitgaan, een cantusje hier en 
daar en gans het jaar plezier verzekerd, 
allemaal heel leuk.  Maar wat ze me niet hadden verteld, is dat je er dan 
wel iets moet bijnemen: dreigtelefoons, smsjes (en mails naar het 
schijnt) van een tamelijk kwade en agressiefwordende (euh, maar wel 
heel lieve!) scriptor. [nvwEEdpEckEr: ‘t zal nog nie zeker, wacht maar tot ik de 

kelder heb ingericht als martelkamer... MUHAHAHAHA...! ] Je wordt er zelfs 
om 11 uur 's morgens door wakkergemaakt, wel nog gemakkelijk maar 
allé. Waarom ik zo gestalkt wordt? Wel dat is waarschijnlijk omdat ik nu, 
een paar dagen (een maand ongeveer) na mijn deadline nog een foto 
moet zoeken van ikke en een stukje in elkaar steken.  
Mijn stukje over ikke: 
"ikke ben Caroline, jullie pr-intern voor dit jaar.  Dat houdt in dat ik jullie 
op de hoogte moet houden over wat ons presidium allemaal uitsteekt.  
En nee, dat wil niet zeggen dat ik jullie alle sappige roddels ga verklap-
pen. [nvwEEdpEckEr: daarvoor zijn de WUDjes, remember...? ] Wel zal je al-
les horen over onze fuifen, cantussen, clubavonden en nog veel meer.  
Elke week krijgen jullie een mailtje van mij toegestuurd met daarin alles 
wat er die week te doen valt." [nvwEEdpEckEr: en als ze 

even rap is om naar jullie te mailen als naar mij, zullen jullie 
de woensdagnacht of zo een mail krijgen dat er de donder-
dag een fuif is en van die toestanden... ] 
 

Groetjes      Carol 

HANDS OFF! property 
of Karrekolleke! 
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Game_zone 
[nvwEEdpEckEr: hier komen dus telkens game-recenties, ik denk dat deze ru-
briek vooral in de richting informatica wel gesmaakt zal worden. De eersten heb 
ik nu zelf geschreven, maar ik reken op jullie allemaal om deze rubriek levendig 
te houden. I can’t do it all by myself! ] 
 

Operation Flashpoint: Cold War Crisis 
 
In het genre “shoot-em up” is het dikwijls 
al een uitzondering als er een spel op de 
markt komt met een nieuwe feature. 
OFP doet beter dan dat, het game zit vol 
vernieuwing. Vooreerst is er het realis-
me: als soldaat in de koude oorlog moet 
je allerlei missies uitvoeren op een virtu-
eel eiland, dat bezet is door de USA. De 
USSR wil dit eiland om verder onbeken-
de reden overnemen (maar zo ging het 
ook back in those days: zinloos machts-
vertoon). Dat moet jij verhinderen, maar 
natuurlijk niet alleen. Je begint als sol-

daat en langzaam aan klim je in rang en voer je het bevel over je eigen troepen. 
Je moet natuurlijk niet op je eentje legers gaan afknallen met een automatisch 
machinegeweer àla Wolfenstein 3D... sluipen en verstoppen in bosjes, stilliggen 
en wachten tot er misschien een vijandige soldaat in je vizier loopt, het zorgt er, 
samen met het feit dat 1 kogel voldoende is om je bloedende kop kennis te laten 
maken met de vochtige aarde, voor dat dit één van de meest realistische oor-
logssimulaties is die ik ooit gespeeld heb. 
Nog zo’n vernieuwing is het feit dat de wereld waarin je je voortbeweegt slechts 
afgebakend is door water. Weet wel dat 
het eiland kilometers lang is, dus dat je 
letterlijk uren aan een stuk kunt lopen 
zonder dat een onzichtbare muur je ooit 
zal tegenhouden. Natuurlijk komt dit je 
missie niet ten goede, maar ‘t is wel leuk 
en helpt mee om het realisme van dit 
game de lucht in te jagen. 
Leuk detail: als één van je collegae met 
zijn granaatwerper een tank heeft opge-
blazen moet je zeker eens inzoomen met 
je sniper: de lijken hangen levensecht uit 
het voertuig. Schitterende details, en dat 

geniet vanop afstand van de ravage... 

blaas volledige konvooien de lucht in 
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is waar we voor spelen :-) . 
Ook afwisseling is er voldoende, de ene 
keer sluip je samen met 15 andere lot-
genoten een heuvel af om de soldaten 
die zich in het dorpje in het dal verscho-
len hebben af te maken, dan vlieg je 
weer in een helikopter om een konvooi 
tegen te houden of plaats je bommen 
die je kunt laten afgaan op het gewenste 
tijdstip... dit spel zal zeker niet rap ver-
velen, maar je zult verschillende missies 
meerdere malen moeten uitvoeren eer 
ze lukken. 

Dan zijn we dus op het punt gekomen waar ik mijn kritiek mag lossen. Veel is dat 
echter niet, de enige minpuntjes liggen op het vlak van besturing, waar het soms 
iets te moeilijk is (die helicopter wil zo moeilijk wenden, en de vóór de eerste 5 
crashes kon ik enkel maar achteruit vliegen). Dat ligt natuurlijk aan het feit dat er 
zoveel verschillende acties zijn in het spel. De makers hebben pogingen onder-
nomen om enkele acties in een menu te steken dat automatisch opduikt als je 
het wil, maar soms duurt het dan weer te lang eer je je keuze gemaakt hebt. Wil 
je bvb een ladder in een toren opklimmen, kun je niet, zoals met een trap, er 
zomaar voor gaan staan en de pijltjestoetsen naar boven bewegen. Geduldig 
wachten tot het menuutje tevoorschijn komt, je keuze maken en dan klim je naar 
boven zonder zelf een toets meer aan te raken. 
Een laatste puntje van kritiek ligt in het onvermijdelijke feit dat je over een recen-
te PC moet beschikken. Mijn computer 
op het thuisfront voldeed om het spel 
zonder problemen te spelen, maar als 
ik het op mijn eigen masjien speel, dan 
zijn de bomen wit (de wrapping met 
bitmaps gebeurt niet, ik heb geen idee 
waarom) en het beeld blijft, zelfs op 
een lagere resolutie nogal eens han-
gen. Nu ja, mijn beestje is ondertussen 
twee jaar oud, en het enige dat ik kon  
doen was is RAM bijsteken, maar zelfs 
dat haalde dus niets uit. 
Kort samengevat is dit een spel dat je zeker in huis moet halen, of je nu houdt 
van strategische oorlogsvoering of mensen hun hoofd eraf knallen, hier vind je 
zeker je gading.  

 speel verstoppertje in de bossen... 

... of schiet ze neer vanuit de lucht! 

<T!M> aka wEEdpEckEr 
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Personalia 
Praeses 
Klara 'Klaartje' Goethals 
adres: Heimolenstraat 32, 9100 Sint-Niklaas 
kot: Savaanstraat 128 
telefoon: 03/7775241 
gsm: 0476/800465 
Klara.Goethals@rug.ac.be 
 
Vice-praeses 
Steven Delrue 
adres: Aartrijkestraat 222, 8820 Torhout 
kot: Vlierstraat 14, suite1 
telefoon: 050/21.42.39 
gsm: 0486/60.62.86 
steven.delrue@rug.ac.be 
 
Quaestor 
Jan Verstuyft 
adres: Bijlokelaan 35, 9080 
Lochristi 
telefoon: 09/3559771 
gsm: 0497/111345 
Jan.Verstuyft@rug.ac.be 
 
Cyber 
Dries Kimpe 
adres: Bavikhoofse straat 92 
A, 8710 Ooigem 
kot: Zandpoortstraat 12 
telefoon: 056/668286 
gsm: 0486/484243 
dries.kimpe@rug.ac.be 
 



33 

Personalia 
Scriptor 
Tim De Roeck 
adres: Westhinderlaan 11, 8420 Wenduine 
kot: ElfJuliStraar 146, penthouse (k. 9) 
telefoon: 050/41.83.07 
gsm: 0497/83.11.19 
weedpecker@be.packardbell.org 
 
Schachtentemmer 
Benjamin ‘Benny’ Meeus 
adres: Oostberg 17, 9140 Temse  
kot: Sint-Denijslaan 40 
telefoon: 03/7774710 
gsm: 0486/674000  
bmeeus@yahoo.com (zelden gebruikt) 
 
Cantor 
Katie Van de Weghe  
adres: Kapellestraat 85, 8400 Oostende 
kot: Voskenslaan 247 
telefoon: 059/701230 
gsm: 0475/557625 
cantusfreakske@hotmail.com (meest gebruikt) 
vandeweghekatie@yahoo.com  
 
 
PR-Intern 
Caroline Huys 
adres: Molenstraat 60, 9550 Herzele 
kot: Iepenstraat 110 
telefoon: 053/625398 
gsm: 0476/998106 
Carolleken@hotmail.com 
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PR-extern [1/2] 
Pascal Lava 
adres: Bonestraat 44, 
8760 Meulebeke 
kot: De Kerkhovelaan 10 
(K 4) (voorlopig) 
telefoon: 051/387686 
gsm: 0478/318276 
Pascal.Lava@rug.ac.be 
 
PR-extern [2/2] 
Thomas Van Parys 
adres: Ketelvest 19, 9000 Gent 
gsm: 0478/577693 
Thomas.Van.Parys@pandora.be 
 
Feest [1/2] 
Karl 'Satch' Missiaen 
adres: Daniel de Maenelaan 13, 8630 Veurne 
kot: Valkeniersstraat 5 
telefoon: 058/31/2082 
gsm: 0486/470923  
karl.missiaen@rug.ac.be  
 
Feest [2/2] 
Thomas Geltmeyer  
adres: Muinkkaai 60, 9000 Gent 
telefoon: 09/3295083 
gsm: 0477/921277 
thogelt@hotmail.com 
 
Sport [1/2] 
Kristof 'Bossy' Boschman  
adres: Th. Ellegierslaan 31, 9100 Nieuwkerken  
telefoon: 03/7770577 
Kristof.boschman@rug.ac.be 
 

Personalia 
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Sport [2/2] 
Bart Kerkhof  
adres: Mr. Vanwijnsberghelaan 10, 8531 Hulste 
kot: Normaalschoolstraat 41  
telefoon: 09/245.34.05 
gsm: 0474/584628  
Bart.Kerkhof@rug.ac.be 
 
Cultuur 
Bart Vermang 
adres: Tempel 87, 9572 Lierde 
kot: Opvoedingsstraat 58 
gsm: 0474/242735 
Bart.Vermang@rug.ac.be 
 
Cursusdienst Wiskunde 
Sofie Pollentier 
adres: Handzamestraat 147 A, 8610 Kortemark 
kot: Charles de Kerckhovelaan 6 
telefoon: 051/56 78 11 
gsm: 0485/84 94 96 
Piglet4878@bolt.com, sofie.pollentier@rug.ac.be 
 
Cursusdienst Informatica 
Muriel Maebe 
adres: Sint-Maartenslaan 67, 9890 Asper 
kot: Opvoedingslaan 58 
gsm: 0478/973574 
Muriel.Maebe@rug.ac.be,  
 
Cursusdienst Natuurkunde 
Liesbeth Van Raemdonck 
adres: Dorpsstraat 101, 9190 Stekene 
kot: Home Astrid (waarschijnlijk) 
telefoon: 03/7899248 
gsm: 0486/543725 
liesbethvanraemdonck@hotmail.com 

Personalia 
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Uit de gazette 
[nvwEEdpEckEr: zoals je kunt zien, komen hieronder telkens leuke, opmerkelijke 
en grappige artikels, advertenties en drukfouten uit de krant. Deze zijn allemaal 
echt gepubliceerd, enkel jammer dat ik niet altijd weet uit welke krant ze komen... 
Ik vermoed dat dit wel eens een populaire rubriek zou kunnen worden, maar  ‘t is 
nie makkelijk om deze pareltjes te vinden. Lees 
je dus zelf af en toe eens de gazette en zie je 
zo’n ding? Uitknippen en in de brievenbus in de 
kelder steken, of doormailen indien je zo vrien-
delijk bent om het zelf in te scannen. De ge-
meenschap dankt u... ] 



37 

Uit de gazette 
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welkom in Gent 
Inleiding tot Gent en zijn studentenleven. 
 
Gent is een studentenstad. Niet alléén een studentenstad, zoals bvb het 
kunstmatig uitgebouwd en enkel op de uitgaven van studenten terende 
gehucht dat zich ook wel eens Leuven pleit te noemen, maar ook een 
volwaardig en op zich bestaande stad. In die stad zijn enkele beziens-
waardigheden, wij noemen hier bij wijze van voorbeeld: het Glazen-
straatje (denk: glas, etalage, rode neons, bingo!), de Korenmarkt en de 
Overpoort, deze laatste het centrum zijnde van alle uitgangsactiviteit in 
Gent. Ook vernoemen wij de, ons verder volledig onbekende, St. 
Baafskathedraal waar ooit het Lam Gods hing of nog hangt (wat een 
schooluitstap in het eerste middelbaar al niet kan opleveren zeg...) en 
het voor ons enkel uit het cantus-lied bekende Gravesteen (ooit ingeno-
men door studenten, uit protest tegen de verhoogde bierprijzen en nog 
jaarlijks herdacht tijdens de bierfeesten). Naar verluidt zijn er ook nog 
een stuk of wat hogescholen her en der verspreid over de stad, maar 
deze vermoedens zijn mij nog niet uit geloofwaardige bron bevestigd. 
Maar, en dat is de reden dat ook ik tot deze bruisende hoofdstad van 
Oost-vlaanderen ben aangetrokken, Gent heeft zo ook zijn eigen univer-
siteit, en dat is vermoed ik de hoofdreden waarom jullie dit artikel lezen. 
Universiteit wordt vanaf heden afgekort tot unief, in een poging mijn werk 
tot schrijven te verminderen en tegelijkertijd die hele poging teniet te 
doen door de uitleg erbij te schrijven. Intussen tijd heb ik mijn schrijfacti-
viteiten verplaatst naar het terras van mijn mansion, waar ik buiten de 
zon en het zicht op mijn 25m zwembad ook nog eens geniet van een 
heerlijk zelfbereid brouwsel, dat in de volksmond ook wel bekend staat 
als “banaanmilkshake met roomijs”. Dat laatste is echter nogal omslach-
tig te verorberen, zeker als u er notie van genomen heeft dat ik dit alles 
met een zuigrietje tot mij neem. Maar we hadden het dus over de univer-
siteit, excuseer mij, de unief. Aan die unief kun je dus lessen volgen, dat 
zijn van die dingen, ingedeeld per uur en een kwartier (what’s in a name 
‘lesuur’), tijdens de welke de meeste studenten zich op café, respectie-
velijk hun bed, bevinden, al naar gelang waar ze de nacht ervoor door-
gebracht hebben (in bed of op café). Sommigen zijn ook aanwezig in 
auditoria op die tijdstippen, alwaar enkele proffen een onverstaanbare 
wartaal staan uit te kramen voor een bende studenten die er geen bal 
van snappen, maar gezien dit een minderheid is, wens ik hier niet dieper 
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op in te gaan. Er zijn wel andere dingen waar ik eens diep zou willen 
ingaan, maar ook daarover ga ik het hier niet hebben. Studenten dus. 
Oké, gezien er veel te veel studenten waren, werd lang geleden, of het 
nu voor of na Christus was kan ik mij niet goed meer herinneren en dat 
doet er nu trouwens eventjes niet toe, beslist om alle studenten in groe-
pen in te delen: de newbies, degene die al 1 jaar succesvol achter de 
rug hadden, degene die 2 jaar, ja, you get the point, ok? De onderverde-
ling 1

ste
 en 2

de
 kan, evenals 1

ste
 en 2

de
 lic, door een enkele onverlaat ook 

wel eens uitgesproken als kandidatuur en licentie, waren geboren. Daar 
deze groepen echter nog steeds veel te groot waren, en de interessege-
bieden van de studenten danig uit elkaar lagen, werden die onwetende 
studentjes volgens het principe verdeel-en-heers opgesplitst in richtin-
gen. En langzaamaan naderen we de essentie van dit artikel. Deze stu-
dentjes communiceerden met elkaar, veelal binnen hun eigen richting, 
soms ook al eens met streekgenoten. Ze spraken al eens af om samen 
te gaan drinken of sporten, en langzaamaan begonnen er in die grijze 
massa kleine groepjes te ontstaan: de studentenverenigingen. Om zich 
nog meer van die grijze massa en van elkaar te onderscheiden, begon-
nen zij kleurrijke petjes en lintjes te dragen. Deze petjes zijn ondertussen 
wel in verval geraakt en wegens té belachelijk zijn de meeste studenten-
verenigingen (met uitzondering van moeder Malheur dan) daar vanaf 
gestapt. De WINA, beste jongens en meisjes, bestaat al 65 jaar, en heeft 
dus een lange traditie achter de rug. Onze kleuren zijn geel en zwart, 
ook wel eens zwart en geel genoemd, al naar gelang hoe je het bekijkt. 
De WINA brengt de studentjes WIskunde, INformatica en NAtuurkunde 
samen, tijdens hun 1

ste
 kan nog allemaal broederlijk samengebracht in 

gebouw S9. Dit beste studentjes zal voor het komende jaar jullie thuis 
worden. Letterlijk zelfs, want indien nodig kun je in de kelder slapen in de 
heerlijk zachte zetels. En ook in de harde zetels, want als je zo zat bent 
dat je in de kelder komt slapen, dan voelt alles zacht aan. Zoals jullie al 
wisten, ligt S9 op de campus “de Sterre”. De Sterre dat is dat gevaarlijk 
kruispunt, met een rondpunt in het midden, en indien je, tijdens de blok 
ofzo, plots last hebt van zelfmoordneigingen, moet je daar zeker eens 
een volledige toer rond rijden op je fiets. Het feit dat je voorrang hebt, als 
fietser èn je voorrang op het rondpunt, zal niet beletten dat je 9 kansen 
op 10 toch overreden, dan wel van de weg gereden wordt. Maar we had-
den het dus over ons aller WINA. De WINA telt ongeveer 400 leden, 

welkom in Gent 
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waarvan de helft 1
ste

 kannertjes. De meeste 1
ste

 kannertjes zijn trouwens 
WINA-lid omdat we die onwetende studentjes makkelijk kunnen strikken: 
“Als je lid wordt, dan kun je bij ons examenvragen van de vorige jaren 
kopen, en krijg je nog korting ook!” of wat dacht je van deze: “Als je lid 
wordt, kun je een volledig cursuspakket aankopen, en bespaar je nog 
eens ook, want apart zijn ze duurder. En je krijgt er gratis deze agenda 
èn Guido-gids met kortingsbonnen bovenop. En straks geven we een 
gratis vat, en leden mogen ook naar onze gratis barbecue komen mor-
gen!” Ja hallo! Dan wordt ik natuurlijk lid, dat is in één klap zomaar even-
tjes meer dan 1000 knotsen uitgespaard. Een mens zou voor minder lid 
worden. En dat niet alleen, je studentenvereniging leidt je zo het studen-
tenleven binnen: de fuiven, de gratis bbq, de club-avonden, je leert men-
sen uit het presidium kennen, maakt nieuwe vrienden, je voelt je vereerd 
als je het lint mag dragen van die knappe van de cursusdienst wiskunde, 
… en dan hebben ze je te pakken! Zonder dat je het wist werd je in de 
val gelokt… alles wordt pijnlijk duidelijk op je eerste cantus buiten de 
Wina. Je komt samen met enkele presidiumleden een cantus van pak-
weg Politeia binnen, en naar goede gewoonte wordt het lied “Wina is 
een homoclub…” aangeheven, en dan komt het, die steek in je hart, die 
woede die komt opzetten: je bent trouw geworden aan je club, en dat wil 
je bewijzen ook! Eerst en vooral natuurlijk door het clublied mee te mom-
pelen op die cantus, maar als het moet zelfs door je te laten dopen! De 
doop is iets uniek, je moet er voor openstaan. Je wordt vernederd, vuil-
gemaakt, je stinkt en hebt pijn, en toch, onbreekbare banden worden 
gesmeed, nieuwe vriendschappen gesloten, je voelt mee met je lotgeno-

ten, en als het voorbij is, heb je het res-
pect van de gehele corona verdient, want 
ook zij hebben ooit hetzelfde lot als jij on-
dergaan. Tot aan de ontgroening ben je 
nog steeds schacht, maar vanaf dan 
wordt er toch al minder tegen je geroe-
pen, en Katie zal zelfs spreken tegen je. 
En vergeet niet: het jaar erna is het jouw 
beurt om lekker af te geven op die vuile 
stinkende schachten! :-) 

welkom in Gent 

<T!M> aka wEEdpEckEr 
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welkom in Gent 

ietske meer uitleg bij dit kaartje dan vorig jaar... gevaarlijke en te mijden plaatsen 
zijn: 1, 2 & 3 (hondsdolle proffen en bijtgrage assistenten vertoeven in de gebou-
wen van de Sterre), 20 (citadelpark: de ontmoetingsplaats voor voze flikkers en 
ander tuig dat in elkaars gat zit te stoempen (no offence R.) ), 9-10 (tussen deze 
twee cijfertjes bevindt zich de plaats der verderf en onheil: de uitgaansbuurt van 
Gent: de Overpoort! ), 24 (ons metercafé de Cantus: u weze gewaarschuwd: u 
verlaat dit pand niet nuchter! ), 7 (nog meer geleerd gespuis), 11 (tijdrovend en 
kostelijk: de Decascoop Gent), A (adviescentrum voor studenten: hier pleegt 
men het beste met u voor te hebben, of dat denk je toch... in werkelijkheid ech-
ter...), S (het station: hier kun je met een gerust hart je fiets achterlaten), 21 (het 
UZ, als je hier belandt kom je waarschijnlijk van nr. 20, 9-10, of 24), H (tramhalte 
Nederkouter, al heb ik geen idee waarom), T (faculteit toegep. wetenschappen, 
zie 1, 2, 3, & 7).                  Maar ga gerust u gang, ik heb jullie gewaarschuwd... 
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[nvwEEdpEckEr: volgens Q++ was dit de vorige jaren de populairste rubriek van 
‘t Strakske, ik hoop natuurlijk dat mijn nieuwe rubrieken nog meer succes zullen 
oogsten, maar dat wil niet zeggen dat ik deze rubriek zal verwaarlozen, ze gaat 
immers al jaren mee, en tradities moeten in ere gehouden worden! Wat zijn glij-
baantjes nu? Wel lees hieronder en je zult het redelijk rap doorhebben. Nieuw is 
dat we nu ook versprekingen van andere mensen dan proffen en assistenten 
zullen noteren... ] 
 

Bene : "Ge weet toch dat -gem eigenlijk huis betekent ?"  
Bert : "Dus Waregem is eigenlijk een warenhuis ?" 
 
prof. Kerre: 
 
tegen mij, na het opmerken van mijn visuele vreugdeuitbarsting wegens 
het vinden van een latje bij mijn buurman om een carthesisch assenstel-
sel te teken: 
- “Meneer met de gele pull, hebt u misschien een krabbiljet van de natio-
nale loterij gewonnen?” 
- “reële getallen zitten dus heel dicht op elkaar, zo dicht als de haren op 
een hondenlijf” 
 
Klaartje: 
 
- “Thomas, is er nu iets dat je kunt? Allez, iets?” 
- “mijn muis gaat te veel naar links, en nie naar rechts. Eigenlijk heeft ze 
nooit in de midden gezeten.” 
 
prof. Matthys: 
 
- “ ...ons hooggeleerd gezelschap achteraan...” 
- “ -1, dat is een moeilijke manier om e

iπ
 te schrijven” 

- “Al degenen die niet gekletst hebben bedank ik, de rest haat ik.” 
 
prof. Hoffman: 
 
- “dan heb je dus een hoop, niet zoals in hoop en liefde, maar zoals in 
een hoop stenen, of een hoop knikkers...”  (probeer je eventjes visueel 
voor te stellen hoe je een hoop knikkers maakt...) 

Glijbaantjes 
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Advertentie 
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Hoe te slagen dit jaar? 
 
[nvwEEdpEckEr: Omdat we bij de WINA niet de naam willen krijgen dat we een 
zuipclubje zijn van studenten die hun gat vegen aan hun studies, zullen we jullie 
net als vorig jaar weer een stukje op weg helpen om die eerste zittijd succesvol 
door te komen. Verderop volgt dan nog een beschrijving van de vakken en prof-
fen met hints en tips. Het meeste van deze artikels is overgenomen en wat her-
werkt van vorig jaar en dat was al eens overgenomen uit een Strakske van de 
jaren daarvoor van ergens lang geleden, maar voor de vakken en proffen heb ik 
onze cursusdienstjes eens aan het werk gezet. Normaal gezien zouden in die 
artikels dus geen achterhaalde gegevens mogen staan. Indien wel, don’t shoot 
the messenger! ] 

 
Doel van deze handleiding is het meegeven van enkele tips van een 
“ancien” (ook nog bekend als “nen ouwe zak”). Ik vond dat er iets aan 
het lage slagingspercentage moest gedaan worden en aangezien de 
proffen het niet doen (integendeel) doe ik het maar. Maar wie ben ik om 
te zeggen wat ge wel en niet moet doen. Bezie het eerder als een voor-
beeldje. Ik ben dan ook 3 jaar op rij geslaagd geweest [nvwEEdpEckEr: hij 

bedoelt dus datem klop heeft gekregen ] (in eerste zit dan nog wel), dus ik 
ken ondertussen wel een beetje de knepen van het vak. [nvwEEdpEckEr: 

de slagen van de zweep  is een beter gepaste uitdrukking vind ik ] 
 

Vooreerst de start van het jaar: 
Als je dit leest, dan betekent het dat je de eerste proef met succes hebt 
afgelegd, nml. lid worden van je lokale studentenvereniging, zijnde de 
WINA. Voordelen alom en zeker het feit dat je er makkelijk en goedkoper 
cursussen kunt kopen. Bedragen rond de 15.000 befjes zoals bij de 
rechten zijn hier totaal uit den boze. Bovendien drukt de WINA de prijzen 
nog eens naar beneden door zelf cursussen te kopiëren en die te verko-
pen (met toestemming van de proffen uiteraard). Enkel jammer van die 
proffen die nog zelf hun cursus willen verkopen. Laat je niet ontgooche-
len door de massa. Het lijkt veel, het is veel en dat is dan nog enkel het 
eerste semester! En dan komen er nog een heleboel oefeningen bij. In 
ieder geval: niet panikeren, het is allemaal te doen. 
 
De eerste weken: 
Ga naar alle lessen! Maak kennis met alle proffen, de cursussen, hun 
manier van lesgeven, uw medestudenten (wees geen aso). Laat je niet 
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Hoe te slagen dit jaar? 
verleiden door eens naar links of rechts te kijken en te denken: “die zien 
we volgend jaar niet terug”, want daar proberen we juist iets aan te doen. 
[nvwEEdpEckEr: die links en rechts van je denken trouwens net hetzelfde over 

jou... ] Probeer het tempo een beetje gewoon te worden, zorg dat je alle 
cursussen hebt en dan ben je er klaar voor. 
 
Het uitgaansleven: 
Jaja, toch wel. Dit is een essentieel onderdeel om te slagen. Je moet mij 
niet geloven, maar de proffen, assistenten en studiebureaus zeggen net 
hetzelfde: wie een heel jaar blokt, is gebuisd. En ja dit lijkt contradicto-
risch, maar het ís zo (laat dit maar eens aan je ouders lezen). In ieder 
geval kun je je niet permiteren om de eerste WINA-fuif te missen (zie ka-
lender) en wel om de volgende reden: peter- en meterverkiezingen. Dat 
is (zoals je waarschijnlijk al een paar keer is uitgelegd geweest) een kop-
pelingsactie van eerstejaars en ouderejaars. Niet om één of ander sadis-
tisch spelletje (daar hebben we de doop voor), maar om zo iemand te 
leren “kennen” aan wie je alles kan vragen. Maar je kunt die fuif ook nog 
om een andere reden niet missen, tenzij je komend jaar eenzaam en al-
leen wil doorbrengen [NvQ: jaaaa!!! ] [nvwEEdpEckEr: Q dat is dus John die 

lang geleden ook nog eens scriptor geweest is ]. Want je medestudenten leer 
je immers beter kennen op een fuif dan in het auditorium (al was het 
maar omwille van de lossere sfeer en omdat je iets kunt (mag) zeggen 
tegen elkaar). Leer mensen kennen. Veel mensen. Van de mensen die 
momenteer in de 2de lic. informatica zitten, kan ik zeggen dat ik 75% er-
van heb leren kennen in de eerste kan. [nvwEEdpEckEr: dit is dus bvb een 
achterhaald gegeven, want Robbie is ondertussen zelfs al assistent. Allez, vorig 

jaar toch, ik weet nie watem dit jaar doet ] En waar kun j mensen het best 
leren kennen? Je kot (indien je dat hebt), de lessen (als de prof het toe-
laat) [nvwEEdpEckEr: en als je al afkomt, dat zijn dus al twee voorwaarden. 

Ahneen, ik mag de mensen hier niet op het slechte pad brengen: jullie moeten 

naar alle lessen komen! Doen he! Of ‘t is bataille! ] maar vooral op de WINA-
activiteiten (altijd welkom!!). [nvwEEdpEckEr: damn, dat klonk pas jeanette-

rig... oeps, no offence Robbie] 

 
Volgende weken: 
Eenmaal dat het jaar een beetje op gang is gekomen, kun je je leven een 
beetje herplannen. Ik bedoel daarmee dat je sommige “middelbare” ge-
woontes gaat afleren en een heleboel nieuwe gaat aankweken. 
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[nvwEEdpEckEr: vettig eten vooraleer naar een cantus te gaan, het alarm van je 
wekker afzetten voor je uitgaat, want als je ‘s nachts dronken toekomt dan ver-
geet je dat, met een onaangename en veel te vroege bedverlaten in de morgen, 

... ] Eén ervan (toch voor de informatici) is het regelmatig lezen van e-
mail en surfen op het internet. Jawel, alles gratis [nvwEEdpEckEr: in het 

ARC dus, jawel] maat met mate (niet teveel mudden of chatten bijvoor-
beeld). [nvwEEdpEckEr: en zo storten we toch weer enkelen onder jullie in het 
verderf, het thema is eindelijk voor het eerst aangehaald: mudden. Vraag eens 
aan Sofie, Elvis, David, Tim B., John, Nicky of een ander geestesgestoord indivi-
du, wat mudden is, hoe je eraan begint, en wat de consequenties zijn voor je 

studies. :-p ] Bovendien ga je het ook gewoon worden te fuiven tijdens de 
weekdagen. Ik weet nog dat ik de eerste fuif op een woensdag heel raar 
vond [NvQ: die fuif vond van u waarschijnlijk net hetzelfde... ], nu is dat voor 
mij normaler dan een zaterdag. [nvwEEdpEckEr: plus dat je ouders in het 
weekend beginnen te zagen: “awel, moete gij nie leren?! Nu moete meer stude-

ren dan vorig jaar zu! ] In mijn eerste kan deed ik in het eerste semester 
ongeveer 1 WINA-activiteit per week (hoeveel dat er nu zijn, zal ik maar 
beter niet vermelden). Gewoon om mensen te leren kennen en om mij 
een beetje te ontspannen. Den doop is hét voorbeeld om sociaal contact 
te leggen. Misschien is de doop wel vuil en is het een beetje afzien, 
maar iedereen die gedoopt werd, zijn vrienden en enkele zelfs zeer goe-
de vrienden (soul mates !). En nee, ik zat niet op kot (dat geluk mag ik 
enkel dit jaar meemaken, jiha!). [nvwEEdpEckEr: huh? Weirdo... ] 

Af en toe krijg je ook nog nen keer een Strakske in je pollen gestoken en 
ergens halverwege komt de WINA met examenvragen af (en om de één 
of andere reden krijgen we nog altijd niet de examenvragen van het hui-
dige academiejaar, pech). [nvwEEdpEckEr: assistenten kunnen daar noch-

tans makkelijker aangeraken dan studenten, hoor Robbie... ] Dan weet ge dat 
het ver tijd is voor... 
 
De maand december 
In deze laatste weken van het jaar beginnen sommige mensen echt te 
panikeren. [nvwEEdpEckEr: and with a reason! ] De examens liggen mis-
schien nog veraf, maar de projecten moeten zo stilletjes aan allemaal 
afgegeven worden. Lukt het echt niet, dan kunt ge altijd terugvallen op 
uw opgebouwde vriendenkring. Profiteren is echter helemaal uit den bo-
ze. Ge moet het toch kennen [NvQ: ik zal hier maar niets schrijven, zeker...] 

[nvwEEdpEckEr: tumtumtiedum... ], dus kun je beter er toch een beetje 

Hoe te slagen dit jaar? 
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(veel) tijd in steken. e Je zult misschien denken “stom, projecten, dat is 
net hetzelfde als huiswerk, maar dan met een andere naam”. In dat ge-
val heb ik slecht nieuws. Het aantal projecten dat je in je universitaire 
carrière gaat krijgen, neemt elk jaar toe en ze staan ook op meer en 
meer punten (8 van de 20 is al geen kattepis niet meer). Vergeet toch 
ook niet om op tijd een luchtje te scheppen (bijvoorbeeld tijdens de mas-
sacantus of zo). 
 
kerstVAKANTIE: 
Enfin, vroeger toch. Dit is nu echter omgedoopt tot een blokvakantie. 
Eenmaal de examenregeling uithangt, maak je best een haalbare (!) 
planning op.. Maak die ruim en vergeet niet dat je niet kunt leren op 
kerstavond en -dag, nieuwjaarsavond en -dag, en ook de familiebezoek-
jes in die periode mag je niet vergeten. [nvwEEdpEckEr: hoewel je dit jaar 

natuurlijk hét excuus hebt om niet mee te moeten naar die akelige tante die elk 
jaar harder in je wangen knijpt en zegt dat je toch weer veel gegroeid bent, om je 
vervolgens 50 fr. te geven en dan van zichzelf te denken dat ze vrijgevig ge-

weest is... om  maar één voorbeeldje te geven] Zorg dat je zorgeloos aan de 
blok kunt beginnen, d.w.z. alle projecten afgegeven, alle cursussen en 
oefeningen compleet, [nvwEEdpEckEr: merk op dat in die tijd van het jaar de 

copycenters op volle toeren draaien en je dus ook lang in de rij zult moeten staan 
aanschuiven om te kunnen kopiëren. ‘t Is maar een tip van een anderen ancien. ] 

alle problemen met ‘t lief (lieven) uitgepraat (alhoewel dat tijdens den 
blok en examens best leuke verzetjes kan geven, en ik ga hierbij geen 
namen noemen maar hoe grover den blok, hoe beter de resultaten bij 
sommige mensen (that includes me)) [nvwEEdpEckEr: ik nie hee... ] . 
 
Inhaalweek en blok: 
Nog zoiets schitterend aan de faculteit wetenschappen is de 
“gentlemen’s agreement” tussen de proffen en de studenten. Zelden 
wordt er les gegeven in de inhaalweek, dus krijg je i.p.v. de officiële 2 
weken blok, er 3 (en met de kerst”vakantie” erbij is dat dus 5 in het to-
taal). Dat is ruimschoots voldoende om heel dien pak te leren en te 
snappen. Misschien zelfs een beetje teveel (vermoeidheid begint een rol 
te spelen). Daarom doe je het beter een beetje rustiger aan tijdens de 
vakantie en neem je best ook effectief een weekje vakantie. Als je niet 
zo zeker bent van jezelf, blok dan gerust... maar overblok jezelf niet. 
 

Hoe te slagen dit jaar? 
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Examens: 
Nu wordt het menens. De stress van de eerste universitaire examens, 
het “niet kunnen” en andere dingen zorgen ervoor dat er in de eerste 
minuten van de test de helft van het auditorium wegloopt en “pro forma” 
afgeeft. Big mistake. [nvwEEdpEckEr: tuurlijk, je moet dat voor de aanvang 
van het examen doen, niet als het examen al bezig is. Meer zelfs, je kunt tegen-
woordig digitaal pro-forma afgeven, waarmee ik wil zeggen: je mailt gewoon naar 
de prof, en zegt dat je pro-forma wil examen doen... aah, het gemak van het in-

ternet :-)  ] Kun je het niet, kijk dan tenminste naar de vragen en het type 
vragen. Kun je het wel, des te beter. Verlies je tijd niet aan vragen die je 
minder goed kunt, maar pak die aan die je wel kunt oplossen. 
[nvwEEdpEckEr:  Zo vermijd je dat je tegen het eind van het examen nog alle-
maal bewerkingen moet doen die je niet afkrijgt en dat voor een oefening die je 

wel zou kunnen oplossen hebben. ]  Maar voordat je aan een examen goed 
en wel kunt beginnen moet je eerst goed geblokt hebben... en sommigen 
kunnen dat niet. 
 
Hoe te blokken?: 
Belangrijkste regel in een positieve wetenschappelijke richting (zoals 
wiskunde en informatica): LEER NIET UIT HET HOOFD! Ikzelf heb van 
elk bewijs dat ik ooit moest kennen nooit meer dan de eerste en de laat-
ste regel geleerd (die ik dan meestal ook nog kon opstellen of afleiden), 
de rest moet je maar kunnen afleiden. Als je je cursus begrijpt mag dat 
geen probleem zijn. Mensen die bladzijden van boven naar onder kun-
nen afratelen zijn zo gebuisd als ze groot zijn. Je moet het snappen. Ik 
ken geen mensen die nu in 2de lic. zitten omdat ze “vanbuiten” blokken. 
Ben je gezegend met een fotografisch geheugen, proficiat, maar je zou 
beter een blokrichting kiezen zoals criminologie. 
 
Tweede semester: 
Zeer analoog aan het eerste semester, alleen dat je na een week of drie, 
vier, de resultaten van de examens terug krijgt. (enkel en alleen de let-
tercodes, A >= 12, 12 > B >= 10, 10 > C >=0, ‘tis simpel) Zijn dat 5 A’s 
dan hoop ik dat je mij enen trakteert [nvwEEdpEckEr: en mij dan ook terwijl 

je toch bezig bent... ] zijn dat 5 C’s, dan is alles nog niet verloren (OK, je 
hebt wel tweede zit, en misschien zou je jezelf beter eens wat vragen 
beginnen stellen, maar als het brute pech was met de vragen, dan kun je 
voor 5 A’s gaan in het tweede semester). Zijn het echter een C en enke-

Hoe te slagen dit jaar? 



49 

le B’s, dan kun je er nog steeds doorzijn in eerste zit, vooral als die C het 
buisvak van je richting is. [nvwEEdpEckEr: in de 1ste kan informatica is dat 

dus... eurm,... alle wiskundige vakken! ] Zelfs met twee (kleine) C’s zit de 
kans er nog in. Dus een 8 en een 9 is geen probleem en je bent er on-
middellijk door (maar officieel mogen we dat niet zeggen... ). Soms kan 
het zelfs met twee 8’en, maar dan moet je al wat geluk hebben. 
 
Paasvakantie: 
Terwijl in het eerste semester de kerstvakantie zo mooi valt net voor de 
examens, zijn er na de paasvakantie in het tweede semester nog 5 we-
ken les! Dat betekent natuurlijk dat je eerst naar het WINA-galabal gaat 
(de laatste vrijdag voor de paasvakantie) en dan een (klein) beetje va-
kantie neemt. Mispak je echter niet aan het feit dat je maar 3 weken blok 
hebt... 
 
En dan is het angstig wachten op de resultaten en hopen, bidden of ze-
ker zijn van een eerste zit. 
 
Veel geluk ermee, 
 
 
 
PS: The key to Succes: Feesten en Blokken. 

Robsan 

Hoe te slagen dit jaar? 
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From: Reet Kever <reetkeverken@hotmail.com>  

To: <weedpecker@be.packardbell.org>  

Sent: Wednesday, May 16, 2001 8:13 PM  

Subject: kluchtje om te lachen  

 

A girl walks into a supermarket and buys the following: 

1 bar of soap 

1 toothbrush 

1 tube of toothpaste 

1 loaf of bread 

1 pint of milk 

1 single serving of cereal 

1 single frozen dinner 

 

The checkout guy looks at her, smiles, and says, "Single, huh?" 

 

The girl smiles sheepishly and flirtingly replies, "How'd you 

guess?" 

 

He says, "Because you're fucking UGLY." 

 

 

'T overkwam mij ook soms. 

 

reetkeverken 

 

******************************************************************* 

From: Klara Goethals <Klara.Goethals@rug.ac.be>  

To: <weedpecker@be.packardbell.org>  

Sent: Monday, August 20, 2001 4:22 PM  

Subject: examenbloopers 

 

nog twee examenbloopers voor in je boekje 

 

Het was eens mondeling examen en de prof had kaartjes uitge-

spreid waar de student eentje uit moest kiezen. Te-

gelijkertijd was de prof koffie aan het 

drinken. De student kwam binnen en de prof 

zei: 'Bedien u'. Waarop de student zijn 

koffie uitdronk. 

>  

>  

> Weer een mondeling examen, geschiede-

nis nu. De student moest gans de dynas-

tie van die Karels opnoemen. Enkel Karel 

de Kale was hij vergeten. De prof wou 

hem helpen en wees op zichzelf. Waarop de 

Jommekes Moppentrommel 
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Jommekes Moppentrommel 
student antwoordde: 

Karel de Dikke. Hij is buiten gevlogen 

 

******************************************************************* 

From: Steven Delrue <Steven.Delrue@rug.ac.be>  

To: <weedpecker@be.packardbell.org>  

Sent: Sunday, July 29, 2001 1:51 PM  

Subject: Fw: nog mopje  

 

iet voor het strakske: 

 

A police officer pulls a guy over for speeding and has the follo-

wing exchange: 

Officer: May I see your driver's license? 

Driver: I don't have one. I had it suspended when I got my 5th DUI. 

Officer: May I see the owner's card for this vehicle? 

Driver: It's not my car. I stole it. 

Officer: The car is stolen? 

Driver: That's right. But come to think of it, I think I saw the 

owner's card in the glove box when I was putting my gun in there. 

Officer: There's a gun in the glove box? 

Driver: Yes sir. That's where I put it after I shot and killed the 

woman who owns this car and stuffed her in the trunk. 

Officer: There's a BODY in the TRUNK?!?!? 

Driver: Yes, sir. 

Hearing this, the officer immediately called his captain. The car 

was quickly surrounded by police, and the captain approached the 

driver to handle the tense situation: 

Captain: Sir, can I see your license? 

Driver: Sure. Here it is. 

It was valid. 

Captain: Who's car is this? 

Driver: It's mine, officer. Here's the owner' card. 

The driver owned the car. 

Captain: Could you slowly open your glove box so I can see if the-

re's a gun in it? 

Driver: Yes, sir, but there's no gun in it. 

Sure enough, there was nothing in the glove box. 

Captain: Would you mind opening your trunk? I was told you said 

there's a body in it. 

Driver: No problem. 

Trunk is opened; no body. 

Captain: I don't understand it. The officer who stopped you said 

you told him you didn't have a license, stole the car, had a gun in 

the glovebox, and that there was a dead body in the trunk. 

Driver: What a story... I'll bet the lying lunatic told you I was 

speeding too. 
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[nvwEEdpEckEr: dit is geheime “inside information” vergaard door slimmere 
mensen dan ikzelven.  Ze geven je tips over de vakken, profs en examens en 
hoewel deze artikeltjes volgens sommige proffen als “verwerpelijk en waarde-
loos” beschouwt worden, kunnen ze je misschien toch ook wel een stukje op weg 
helpen om er dit jaar door te geraken. Het meeste is overgenomen uit ‘t In-
foStrakske van vorig jaar, maar ik heb de cursusdientjes aan ‘t werk gezet om 
alles up to date te zetten. De vakken zijn geklasseerd per richting. Veel succes 
dermee, hopelijk komen ze je ooit van pas! ] 

 

Informatica 
 

Analyse I & II – E. Kerre 
(1ste en 2de semester) 

 
Laten we beginnen met de wiskunde vakken die jullie het best zullen herkennen 
vanuit het secundair onderwijs. Het is tevens het enige vak dat jullie een heel 
jaar zullen volgen, hoewel je natuurlijk apart beoordeeld zal worden over elk 
semester. Voor zij die minstens 6 uurtjes heerlijke wiskunde te slikken kregen, 
mag het eerste deel in feite een niet al te groot probleem zijn. Er wordt duchtig 
gegoocheld met allerlei nieuwe begrippen gebaseerd op en afgeleid vanuit de 
eigenschappen van metrische ruimten. De uiterste theoretische aanpak van 
verschillende aspecten uit de continuïteitsleer mag je dan enigszins doen 
wankelen, zodra je echter een open geest hebt ontwikkeld en je je hersengolven 
op de frequentie van die van Prof. Kerre hebt afgestemd dan zal het al snel 
duidelijk worden dat het vooral veel is. Het eerste semester zul je je bij dit vak 
gaan afvragen of je wel aan de juiste richting bent begonnen … 
Geen nood echter, want het examen valt nogal mee. Bekijk de examenvragen 
van de voorbije jaren goed. (Dat geldt trouwwens voor alle vakken!) 
Het tweede semester is een pak minder maar dan weer niet te onderschatten 
wat de oefeningen betreft. Ik heb van enkele collega’s vernomen dat bij de oefe-
ningen sneller punten worden verzameld dan op de theorievragen. Deze moeten 
perfect zijn om je punten te krijgen, maar omdat dit in het tweede semester niet 
zo veel is kan dat wel lukken. Moest al dit toch niet geholpen hebben dan is er 
nog de tweede zit die volgens sommigen best wel gemakkelijker is, en dan voor-
al Analyse I. Je zorgt beter wel dat je er op minstens één door bent, want de 
tweede zit van deze vakken liggen op dezelfde dag wat de oefeningen betreft en 
de theorie is al niet veel beter … 
 
Programmeren I – K. Coolsaet 

(1ste semester) 
 

Classified: Inside information 



53 

Classified: Inside information 
Sinds twee jaar wordt als eerste programmeertaal Java gegeven, wat volgens 
mij een goede zaak is daar dit vroeger Pascal was. Java is logisch opgebouwd, 
maar dat zie je in den beginne niet direct in daar het toch wel iets gecompliceer-
der is dan bvb. (Q-)Basic. Voor zij die al eens ergens iets geprogrammeerd heb-
ben in eender welke taal, zullen de theorielessen uitermate geschikt lijken om 
wat slaap in te halen. Dit is dit jaar wel geen zekerheid, omdat het het eerste jaar 
is dat Prof. Coolsaet dit vak geeft. Vergeet zeker niet voor het examen het cur-
susboek eens  te doornemen want daarin staan enkele begrippen verklaard die 
wel eens gevraagd kunnen worden. 
De opgaven, die overigens volledig vrijblijvend zijn, kun je maar beter wel ma-
ken. En stel dit niet uit tot in den blok want je bent er vaak toch enkele uurtjes 
mee bezig! Indien je de oplossingen reeds klaar hebt tegen de volgende week 
dan zal het nadien niet zo moeilijk zijn om het examen, dat nota bene schriftelijk 
is, met succes af te leggen. Denk echter niet dat iedereen zomaar geslaagd zal 
zijn! Je moet toch wat werken voor dat vak. 
 
Gebruikersaspecten van beturingssystemen – A. De Clercq 

(1ste semester) 
 

Deze cursus kun je gemakkelijk zelf onder de knie krijgen, maar toch zijn de 
voorbeeldjes op de slides in de les (die niet in de cursus staan!) wel eens handig 
om net dat ietsje meer te kennen. De meest studenten kennen wel nog wat Ms-
Dos dus dat is zelden het probleem. Met Unix is het wel een beetje anders 
gesteld. Zij die nog nooit in een Unix-omgeving gewerkt hebben zullen even raar 
kijken en zich afvragen waarom men ooit zo een  - op het eerste zicht – 
gebruiksonvriendelijk besturingssysteem ontwikkeld heeft. Een goede leer 
methode voor dit vak is: pruts zoveel je kan op eduserv. Maak zo vaak mogelijk 
gebruik van je account en automatisch ga je Unix beginnen snappen en zelfs 
waarderen! Zoek voor de opgaven een korte en werkende oplossing en bekijk 
hierbij zeker de examenvragen van vorige jaren. En dan lukt het examens wel! 
 
Lineaire algebra – R. Puystjens 

(1ste semester) 
 

De meeste studenten geraken gauw de draad kwijt vooral als ze één of 
meerdere lessen missen. Als je daar niets aan doet zul je zeker nog enkele 
stresserende dagen meemaken. Ook al ben je na de eerste week misschien niet 
meer mee, volg toch maar beter zoveel mogelijk lessen van dit vak. Prof. 
Puystjens is steeds vriendelijk bereid om vragen te beantwoorden en iets 
moeilijker stukken legt hij graag nogmaals uit. Uiteindelijk blijft het wel de 
bedoeling dat je het blokt en snapt, waarbij het eerste meestal sneller gaat. Op 
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het examen mag je de oefeningen met open boek oplossen; indien je de cursus 
voldoende begrijpt zal je dat minder voorbereidingswerk bezorgen. 
Schrik niet van het aantal oefeningen, meestal hoef je ze niet allemaal op te los-
sen om erdoor te zijn en daarbij staan de makkelijker vragen op meer punten. 
Theorie moet je natuurlijk zonder cursus afleggen, maar mits een goede voorbe-
reiding adhv de vorige examenvragen is het wel te doen in eerste zit. 
 
Computertechnologie – G. Hoffman 

(1ste semester) 
 

Dit is één van de interessantste vakken van de eerste kandidatuur. De lessen 
zijn vrij aangenaam omdat Prof. Hoffman veelal begint te vertellen, en doorgaat 
met vertellen, en de les eindigt door de zaal te verlaten midden in een 
vertelling… 
Al gauw wordt het duidelijk dat in de lessen niet veel wordt gezien dat in de cur-
sus staat, hoewel af en toe wel een rode draad te vinden is doorheen de lessen 
die ergens verband houdt met de inhoud van de cursus. De oefeningen, gege-
ven door een al even aangename en zelfs grappige assistent (die zich soms een 
beetje overdreven als “student onder de studenten” wil manifesteren), staan los 
van de theorie maar zijn lang niet zo moeilijk als bvb. Die van analyse of lineaire 
algebra. 
De gemiddelde informatica student zal voor dit vak niet al te veel moeten leren. 
Toch zijn er traditioneel een groot aantal studenten gebuisd voor dit vak, veelal 
omdat ze niet goed wisten wat er nu eigenlijk te kennen was. 
Wat het assemblerproject betreft heb ik maar één goede raad: begin er op tijd 
aan en zorg dat het werkt! Het kan je B al snel in een A veranderen, en dat kan 
wel eens zeer handig zijn om heelhuids door de tweede zit te geraken. 
 
Fysica – D. Segers 

(2de semester) 
 

In deze cursus worden een aantal fysische onderwerpen besproken die ergens 
in contact zouden moeten staan met de opleiding informatica. Het lijkt in den 
beginne een groot pak, maar voor het examen valt er – gelukkig – heel wat weg. 
Ga zeker eens naar de homepage van Prof. Segers zodat je alle bestandjes daar 
hebt afgehaald tegen het examen. 
De oefeningen op het examens zijn een verlengde van degene die in de lessen 
werden behandeld, waarbij de opgaven natuurlijk wel iets zwaarder zijn. Dus 
beperk je niet tot de geziene dingen maar zorg dat je snapt waar je mee bezig 
bent. Het theorie-examen, dat mondeling is, kun je zeer goed voorbereiden adhv 
de vragen die de prof zelf ter beschikking stelt op zijn homepage. Je krijgt drie 
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vragen en de kans is meer dan 90% dat ze alledrie uit die lijst komen. Als je ze 
allemaal kunt oplossen heb je misschien de helft van je punten … want dan volgt 
het mondelinge deel. Daar ga je even het vuur aan de schenen gelegd krijgen en 
als je dan niet het geluk hebt van zeker te zijn van je stuk en steeds te kunnen 
zeggen wat en hoe de prof het wil horen, dan zul je van die B geen A maken 
maar een C. Achteraf bekeken is het allemaal niet zo erg, maar daar denk je wel 
even anders over wanneer je daar naast hem zit te zoeken naar het antwoord op 
een vraag die je niet in de cursus hebt gezien. 
Gelukkig is er nog het project – 20% van het totaal – dat je veel punten oplevert 
als je er maar genoeg aan gewerkt hebt. Doe iets meer dan het gevraagde mini-
mum, dan heb je een reserve voor het examen … 
 
Numerieke methoden in de algebra – G. Vanden Berghe 

(2de semester) 
150 mensen op gebuisd vorig jaar! Zegt dat genoeg? Je kunt dit vak maar beter 
goed genoeg op voorhand bekijken want met 4 dagen lukt het je niet als je van 
nul moet beginnen. Niet dat het zoveel meer is als andere vakken, integendeel 
zelfs. De cursus telt amper 150 pagina’s maar het rampzalige eraan is dat het 
grootste deel daarvan pure theorie is die je wel moet kennen. (En valt bijna niets 
weg.) De moeilijkheidsgraad ligt eveneens vrij hoog. Wanneer je op tijd 
begonnen bent en dit vak in meerdere stappen hebt kunnen leren dan moet het 
je wel lukken om alles te blokken zonder dat je theorema’s en lemma’s door 
elkaar begint te slaan. Doe je dat niet zou het wel eens kunnen dat je een black-
out ervaring meemaakt. 
Geen nood dan want er is nog altijd een tweede zit … die echter niet makkelijker 
is! 
 
Discrete wiskunde – F. De Clerck 

(2de semester) 
 
In deze lessen ga je misschien toch nog wat interessante wiskunde tegenkomen. 
Natuurlijk is dat sterk afhankelijk van de instelling waarmee je de lessen volgt, 
maar bij Prof. De Clerck kun je tenminste nog wat variatie verwachten. Men kan 
3 grote delen onderscheiden in deze cursus: getaltheorie, groepen- en eindige 
velden theorie, en grafentheorie. Klinkt allemaal vrij theoretisch maar is 
verrassend praktisch onderbouwd. Zoals reeds gezegd vallen de lessen wel mee 
dus neem toch maar even de moeite om ze te volgen. Voor het 
oefeningenexamen zul je dan enkele dingen sneller verwerken. De opgaven die 
in de lessen werden opgelost geven een vrij goed beeld van wat er gevraagd zal 
worden op het examen. De theorievragen kun je gemakkelijk voorspellen als je 
eens naar de vragen van de vorige jaren kijkt. Je zult zien dat er uiteindelijk niet 
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veel andere dingen gevraagd worden. Dus gewoon van buiten blokken is de 
boodschap … NIET!! Prof. De Clerck ondervraagt de theorie mondeling en dat 
houdt in dat je maar beter weet wat elke stap die je opschrijft betekent, tenzij je 
eens goed in het nauw gedreven wil worden. Je weet dus wat je moet kennen, 
zorg er dan ook voor dat je het kent en kunt uitleggen alsof je het snapt! 
Voorts nog even vermelden dat volgens de prof nog maar 1 iemand erin 
geslaagd is van énkel voor zijn vak te flessen, dus valt het al bij al nogal mee … 
hoop ik. 
 
Datastructuren en algoritmen – V. Fack 

(2de semester) 
 
Deze cursus is een vervolg op jullie kennismaking met Java, waarbij nu echter 
meer naar enkele algoritmes en gegevensvoorstellingen wordt gekeken. Ook 
wordt er verwacht om wekelijks enkele opgaven uit te werken om je te helpen bij 
het begrijpen van de stof. De oplossingen worden meestal wel gegeven in één 
van de volgende lessen zodat je normaal genoeg materiaal hebt om het te 
kunnen leren in mei/juni. Bereid je echter voor door tijdens het jaar al naar de 
opgaven te kijken, er zoveel mogelijk op te lossen, en eens in de cursus te 
bladeren. Voor het examen hoef je dan enkel nog eens alles op te frissen. Daar 
heb je ruin genoeg tijd voor in den blok. 
 
 
Ik hoop dat ik jullie hier een klein beetje mee geholpen heb. Als ik mensen heb 
afgeschrikt, dit is echt mijn bedoeling niet. Alle vakken zijn perfect te doen, zelfs 
wanneer je denkt dat het absoluut niet zal gaan. Doe je best en gewoon probe-
ren. 

 
 

Wis- en Natuurkunde 
 

 
Analyse I & II - C. Impens 

(1ste en 2de semester) 
 
Dit vak is bij velen de definitie voor “van buiten leren”. De cursus staat vol met 
bewijzen die je stuk voor stuk tot in de kleinste details moet kennen. Maar juist 
daarom is het zobelangrijk dat je probeert elke stap te begrijpen. Dit kan je doen 
door altijd naar de lessen te komen, ook al beginnen die dikwijls om half negen ‘s 
ochtends. Ze zijn aangenaam om te volgen en gaan niet te vlug of te traag. Als je 
alles begrepen hebt in het schooljaar, zal je in de blok voor dit vak heel wat min-
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der tijd moeten uitrekken. 
Het examen bestaat uit 
een theoretisch 
(mondeling) gedeelte en 
oefeningen (schriftelijk). 
Voor het eerste is het leuk 
om weten dat je punten 
krijgt per stap die je kent. 
Als je dus vbv slechts de 
helft van het bewijs kent, 
krijg je nog de helft van de 
punten. Het oefeningen-
examen valt mee als je bij 
elke oefeningenles goed 
hebt meegewerkt en tel-
kens tegen het einde van 
het lesuur elke oefening 
begrepen hebt. Het is wel 

nodig om vóór elke oefeningenles de theorie eens goed gelezen te hebben. 
 
 
Algemene Natuurkunde I & II - P. Matthijs 

(1ste en 2de semester) 
 
De aan C*c* Cola [nvwEEdpEckEr: geen sluikreclame in mijn blad, enkel betaal-
de reclame. Hint hint voor C*c* Cola... ] prof Matthys geeft het vak natuurkunde 
zowel in het 1ste als in het 2de semester. Niet bepaals het geliefde vak van de 
toekomstige wiskundigen, maar de prof (die zelf eerst widkunde gestudeerd 
heeft, maar later naar eigen zeggen het licht zag en natuurkunde ging studeren) 
geeft geregeld verwijzingen naar de cursus analyse (en soms ook andere wis-
kundige cursussen), wat inspirerend werkt evenals verhelderend. De prof heeft 
de gewoonte zijn leestof met handen en voeten uit te leggen, desnoods gebruikt 
hij zelfs studenten als didactisch materiaal. Wat de prof zeker niet op prijs stelt, is 
dat de studenten teveel geluidsgolven produceren, hij zou u wel eens naar de 
Cantus durven sturen (eventueel met een traktatie). Elke week reserveert de prof 
een uurtje om met de hele groep oefeningen te maken, en dit omdat hij oneindig 
veel van ons houdt, zoals hij u (hopelijk) meermaals zal zeggen. Natuurkunde-
studenten zullen deze sympathieke prof ook nog krijgen in de licenties voor 
atoom- en moleculenfysica. Indien u de prof niet in de les tegenkomt, zal u hem 
ongetwijfeld in’t Strakske tegenkomen, waar traditioneel meerdere uitspraken 
van hem in staan. [nvwEEdpEckEr: natuurlijk moeten alle kindjes dan wel braaf 

bezwarend fotomateriaal van prof. Impens  :-) 
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naar alle lessen gaan en de versprekingen opschrijven en doormailen naar mij-
zelven... ]  
Het examen bestaat uit 4 vragen, nl. 2 theorie en 2 oefeningen met open boek. 
Hier zou je eigenlijk 20 op 20 kunnen halen, want alle vragen komen letterlijk uit 
het boek en de oefeningenbundel. Daarom is het ook niet altijd nodig om naar de 
oefeningenles te komen. Enkel als je iets niet begrijpt bij de oplossingen. Pro-
beer dus de avond ervoor de oefeningen al eens zelf op te lossen. 
 
Theoretische Mechanica I - W. Sarlet 

(2de semester) 
 
Prof Sarlet laat je de Fysica op een heel andere manier zien, na het invoeren van 
de basisprincipes, wordt een zeer wiskundig model opgebouwd van de fysica, 
waarin vectoranalyse een zeer belangrijke rol speelt. Naar de les gaan is meest-
al wel nodig, want hier en daar in de cursus staat er een overgang niet vermeld, 
die dan tijdens de les wel wordt uitgewerkt op het bord. Wekelijks is er ook een 
oefeningles, gegeven door een assistent. Deze worden zeker aangeraden omdat 
de oefeningen niet van de eenvoudigste zijn. Gelukkig is het oefeningendeel van 
het examen een openboek examen. Het theoriegedeelte is zo opgesteld dat je 
stap voor stap door het onderwerp wordt getrokken, met deelvraagjes die je niets 
doen vergeten. Toch is dit vak zeker niet te onderschatten, want geregeld komen 
er toch vraagjes uit een onverwachte hoek... 
 
Programmeren - V. Fack 

(1ste semester) 
 
Bij dit vak is het niet erg om eens een theorieles te missen, want het boek is heel 
duidelijk en volledig. De oefeningenlessen daarentegen zijn noodzakelijk. Het is 
erg nuttig om na de theorie gelezen te hebben, de oefeningen zelf te proberen 
oplossen (met natuurlijk héél veel hulp van de assistenten!). Het is ook goed om 
eens over andere oplossingsmethodes na te denken en te begrijpen waarom de 
ene beter is dan de andere. Dit inzicht kan je veel punten schelen op het exa-
men. Ze geeft niet zomaar het maximum voor een oefening, gewoon omdat je 
een oplossing hebt gevonden. Het moet daarbij nog de beste en de kortste zijn. 
 
Lineaire Algebra & Analytische Meetkunde I & II - F. De Clerck 

(1ste semester) 
 

Hier is het echt superbelangrijk dat je de leerstof begrijpt! Vooral bij prof De 
Clerck zit het examen vol inzichtsvragen. Het is hier ook noodzakelijk om naar 
elke les te komen en daar alles al zoveel mogelijk te begrijpen. Ook is het best 
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om regelmatig eens uitleg te gaan vragen over de dingen die je niet begrijpt. 
Anders stapelt het zich allemaal op en tijdens de blok zul je dan geen tijd meer 
hebben. 
 
Inleiding tot de Statistiek - Els Goetghebeur 

(1ste semester) 
 

“Statistiek”, dat doet waarschijnlijk wel ergens een belletje rinkelen en dan ko-
men de vragen: “Oei, oei, is dat dat met die combinaties, variaties en permuta-
ties? Met die formules met al die faculteiten en die moeilijke oefeningen?” Jaja, 
dat is statistiek. Maar statistiek is ook het verwerken van meetgegevens adhv 
begrippen zoals gemiddelde, mediaan en steekproefvariante en dat valt toch al 
beter mee. Nieuw zal waarschijnlijk het toetsen van hypothesen zijn. Dit is echter 
niet zo moeilijk en zal ook interessant zijn aangezien de situaties van de oefenin-
gen rechtstreeks uit het dagelijks leven komen. 
De cursus wordt gegeven door professor Goeghebeur, één van de weinige vrou-
welijke profs die je in je wiskundige studiecarrière zal tegenkomen. 
In het begin ligt het tempo vrij laag, maar naarmate het semester vordert, begin-
nen de paginaatjes er wel door te vliegen. Vooral de laatste hoofdstukken zijn 
niet te onderschatten en verdienen de nodige aandacht. De cursus is redelijk 
volledig en de voorbeelden zijn netjes uitgewerkt. Het is dus daarom niet het 
einde van de wereld als je - vooral in het begin -  een les zou missen. Belangrijk 
is wel dat je de oefeningenles tracht bij te wonen. De opgaven en oplossingen 
staan in de cursus, maar de oplossingsmethode niet. Het kan nuttig zijn voor de 
les al enkele oefeningen voor te bereiden zodat je ziet wat je ervan terecht 
brengt. 
Tenslotte het examen: ONDERSCHAT DIT NIET! De theorie in de cursus is niet 
moeilijk, maar leer alles goed, want op het examen kom je soms voor onver-
wachte vragen te staan. Denk logisch na. Sommige vragen zijn geen letterlijke 
theorievragen, maar eerder toepassingen. Zorg dat je uitgeslapen bent ! Het 
oefeningenexamen is ook niet echt eenvoudig, maar indien je voldoende voorbe-
reid bent, moet het wel lukken. 
 
Practicum Natuurkunde - Robert Vandenberghe 

(2de semester) 
 
Bij de practicums is het belangrijk dat je goed weet waar je mee bezig bent en 
dat je veel tijd steekt in een proper en volledig verslag te maken tegen de week 
erna. In het boek moet je al niets van buiten leren, da’s al een groot voordeel. 
Het theorie-examen is openboek. Lees het gewoon eens aandachtig en onthou 
de termen. 
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Spelletjes voor de kindjes 
Vind de weg door dit doolhof. Om je iets langer bezig te houden dan dat 
de gemiddelde doolhof zou doen, heb ik het een beetje groter en moeilij-
ker gemaakt, I hope you don’t mind :-) 

Hint: gebruik een potlood... 

in► 

uit► 
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Spelletjes voor de kindjes 
IJD! WEDSTRIJD! WEDSTRIJD! WEDSTRIJD! WED enhupsasa 
Aandacht voor de grote wedstrijd in dit Strakske! ‘t Is heel simpel: Los dit raadsel 
op, schrijf je antwoord op een papier, samen met je naam en jaar en richting en 
email-adres en voor de meisjes ook nog BH-maat en taille, of stuur dit alles naar 
“wina@zeus.rug.ac.be” en een onschuldige hand (iemand die niet in’t praesidium 
zit dus...) zal de winnaar trekken. Die wint dan 5 GRATIS drankbons, te consu-
meren op een clubavond naar keuze (dinsdagavond in de Sjakosj). Good luck! 
(P.S: ik heb dit binnen het kwartier gevonden, see if you can do better...) 

 
Hoort u bij de top van de intelligente mensen in de wereld? Find out! Einstein 
schreef het volgende raadsel begin deze eeuw. Hij zei dat 98% van de wereldbe-
volking dit niet kan oplossen. 
Gegevens: 
Er zijn 5 huizen in 5 verschillende kleuren (naast elkaar gelegen). 
In elk huis woont een persoon met een verschillende nationaliteit 
Deze 5 eigenaars drinken elk een ander soort bier, roken elk een ander merk 
sigaretten, en hebben ieder een verschillend soort huisdier (geen enkel persoon 
heeft dus hetzelfde soort huisdier, soort sigaretten, soort bier). 
De vraag is: WIE HEEFT EEN RAT ALS HUISDIER? 
 
Hints: 
De Fransman woont in een blauw huis. 
De Nederlander heeft een kameleon als huisdier. 
De Duitser drinkt Duvel. 
Het witte huis staat links naast het gele. 
De eigenaar van het witte huis drinkt Rodenbach. 
De man die Lucky Strike rookt, heeft een fret. 
De eigenaar van het groene huis rookt L&M. 
De man in het middelste huis drinkt Heineken. 
De Rus woont in het eerste (meest linkse) huis. 
De persoon die Marlboro rookt, woont naast een man die een boa constrictor 
houdt. 
De persoon met een hangbuikzwijn, woont naast de man die L&M rookt. 
De Camel-roker drinkt Hoegaerden. 
De Belg rookt Groene Michel zonder filter. 
De Rus woont naast het rode huis. 
De Marlboro man heeft een buur die Maes drinkt. 
 

Ohja, omdat we moeilijke mensen zijn, willen we de volledige oplossing, kwes-

tie dat je niet zomaar gokt, dus per huis: de kleur, nationaliteit, blabla... 
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Klootje’s Column 
Klotestudies 

 
Mama & papa, waarom hebben jullie je toch laten gaan? Was het teveel 
gevraagd om eerst even te blablaën en daarna pas ... . Of ejaculeer op 
zijn minst in de dakgoot! Zie nu wat je aangericht hebt. Dankzij jullie hete 
moment moet ik nu blokken en heb geen zin! Cursussen van buiten blok-
ken om daarna weer te vergeten, tijdverdrijf is het. Al meerdere studeer-
dagen besteedde ik aan het zoeken naar de oplossing van mijn kutpro-
bleem. Kon ik maar eens een 'gat in de markt' vinden. Maar het enige 
gat waar ik direct aan denk is natuurlijk zo'n schone vrouwenkont 
(mannenkonten kunnen ook mooi zijn, maar daar kijk ik niet naar). Waar 
heeft deze wereld toch nood aan of met wat kan ik hem verbeteren? Als 
we nu eens de vele gebuisde informatici en wiskundigen in eerste kan 
zouden uitprostitueren! Alhoewel, 90% daarvan zijn lelijke kloothommels, 
kijk maar eens goed rond. En het profiel van een hoer vereist enige erva-
ring, ook iets waarin de meerderheid tekort schiet. Daar gaat men eerste 
prachtidee. Er moet toch iets zijn om veel geld mee te verdienen? Zag ik 
maar het licht!  Vergeet niet dat fatboy en groot filosoof Luc De Vos 
schreef en riep: “Ik zie het licht in elke lamp”. Nochtans hebben al veel 
mensen het licht gezien, alleen waren ze op dat moment stoned of op 
weg naar verzinsel 'God in Heaven'. Zuipen en neuken, dat is pas amu-
sement! Maar gebruik wel de pil of een Katsjoeke want anders heeft den 
unief er misschien weer een kind bij om te misbruiken. Studeren zal dan 
toch de enige oplossing zijn … . Maar het echte leven begint pas na de 
studies! Bedankt Pa & Ma, maar orale of anale seks was beter geweest! 
 
 

“Je klanten die moet  je verdienen 
in de strijd tegen al het gespuis, 

vervolgens dan ga ik weer drinken. 
Want ik ben een vrolijke Frans. 

Ik dans met lekkere wijven, 
en ik grijp mijn kans. 

Wie zal het anders doen?” 
 

Klootje 
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Skireis!!! 
Bonjour, 
 

guten Tag of ciao, zou ook gaan maar we gaan naar Frankrijk, wie gaat mee? 
Dit jaar, voor WINA een primeur,  in de krokusvakantie 2002 gaan we met zijn allen skiën. 
Voor diegene die liever een snowboard onder de voeten hebben, geen enkel probleem. 
Iedereen is welkom, eveneens je vrienden die geen WINA-lid zijn. 
  We gaan natuurlijk niet om het even welk klein heuveltje onveilig maken, maar 
opteerden voor de enige echte place to be: het bekende Val Thorens gelegen in het skige-
bied “Les 3 Vallées” !!! Dit is een uitgestrekt skioord in het hart van de “Grandes  Alpes” 
met een grote variatie aan pistes voor zowel beginners als gevorderden met een totale 
lengte van meer dan 600 km. Indien gewenst kunnen er ter plaatse zelf ski/snowboard-
lessen gevolgd worden aan een extra voordelig tarief.  

Verder hebben we er natuurlijk voor gezorgd dat jullie je daar niet zullen verve-
len. Samen met skikot organiseren we naast de vele uren sneeuwplezier en après-ski 
voor elk wat wils. Gratis bier en andere dranken, een gratis quiz, sneeuwgevechten, 
sneeuwvoetbal, jeneverrodelen, avondski, fakkeltocht, … en noem maar op. We kunnen je 
nu al garanderen dat je er geen spijt van zult krijgen. Diegene die er niet bij zullen zijn heb-
ben deze keer zeker ongelijk. 

“Jamaar, skiën en snowboarden is duur!”, hoor ik jullie al zeggen. Dit is nog maar 
eens een reden, waarom je hier GEEN “nee” tegen kan zeggen. Dankzij de jarenlange 
ervaring van skikot, krijgen we de voordeligste prijzen. Iedereen kan trouwens zelf kiezen 
welke opties (zoals lessen, materiaal,…) hij/zij juist neemt. Naast wat ik in de alinea hierbo-
ven reeds vermelde, krijgen jullie in bijna alle winkels, cafés, en dergelijke ook nog eens 
korting. Daarenboven krijgen we, omdat we in groep zijn, nog korting op de busreis, het 
verblijf, het materiaal, alsook (niet onbelangrijk) ons eten, enz… , om het kort te houden op 
onze volledige reis ! ! ! Daardoor kunnen we jullie een voordelige prijs bieden, namelijk 
vanaf 21100 BEF en dit inclusief vervoer, verblijf, VOL-pension, een laken- en handdoe-
kenset, een uniek “Skikot 2002” T-shirt, de nodige verzekeringen, het bovenstaande gratis 
animatiepakket en een skipas van 7,5 dagen voor het VOLLEDIGE skigebied! 

Om jullie nog veel meer informatie te bezorgen en tevens op al jullie mogelijke 
vragen te kunnen antwoorden, organiseren we in de eerste weken van oktober 2001 nog 

een informatieavond. Wanneer en waar deze 
precies doorgaat, komen jullie zeker nog te we-
ten. Voor meer details en verdere vragen kan je 
nu reeds mailen naar skireis@wina.rug.ac.be. 
Spijtig genoeg moeten we wel zeggen dat de 
plaatsen beperkt zijn (max 35). Als je met WINA 
wilt meereizen, dan is snel inschrijven de bood-
schap! Inschrijven kan tot UITERLIJK eind okto-
ber.  
Zo, voor diegene die de sneeuwmicrobe al te 
pakken hebben, kom zeker eens langs op onze 
informatieavond. Daarna zien we elkaar zeker in 
Frankrijk.  

 
 

--Bart & Yannick-- 
...uw skiteam...  
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Wist U Dat...? 
[nvwEEdpEckEr: dit is WINA’s hoogst persoonlijke eigen roddelrubriek. Wil u uw 
medemens, lotgenoot, studiekameraad of mede-kotbewoner eens een goeie 
kloot afdraaien door een vieze vuile perverse roddel te verspreiden? Dan is deze 
rubriek uw ding! Meel mie op weedpecker@be.packardbell.org ] 

- Nicky zijn nieuw kot poesjesbehang heeft? 
- hij waarschijnlijk liever paardjesbehang zou hebben? 
- Piglet niet durft naaktzwemmen in de Blaarmeersen? 
- het nochtans al zeer donker was? 
- Liesbeth op de vacantus het spelletje bloem-cactus gespeeld heeft? 
(van schoot tot schoot op zoek naar de bloem... :-) 
- Cybu in een half jaar tijd 15 kilo is afgevallen? 
- ik er drie ben afgevallen op één maand, en dat dat dus kwa snelheid 
eigenlijk veel beter is? 
- ik hoop dat Cybu dit niet persoonlijk neemt en mij dan ook hopelijk niet 
neemt op de volgende cantus? 
- Pascal ook vermagerd is? 
- poolberen linkshandig zijn? 
- ik mij toch serieus afvraag hoe ze dat getest hebben? 
- de gemiddelde “1000 BEF klant” in het glazenstraatje binnen de zeven 
minuten weer gekleed en bevredigd buitenstaat? 
- dat Guust gefrustreerd raakt als em nie kan gaan poolen tijdens de 
tweede zit? 
- we in het vorig academiejaar 2 praesidiumleden zijn kwijtgeraakt 
(hebben buitengeschopt)? 
- ik me afvraag of we dat record dit jaar zullen breken? 
- je ook digitaal kan WUD-den (in plaats van mudden, ‘t is weer eens wat 
anders) op de wina site? (http://student.rug.ac.be/wina) 
- er 12 verschillende lettertypes in dit Strakske gebruikt zijn? 
- Klaartje op de zwanezang zo ontroerd was over haar “praeses-zijn” dat 
ze het laatste deel van de cantus niet meer heeft kunnen leiden? 
- ze daarentegen wel veel geleden heeft die avond? 
- Brecht tijdens de vacantus op Cybu zijn gat heeft geschreven? 
- Cybu tijdens de vacantus op Piglet haar t*tt*n geschreven heeft? 
- Sofie en Bert grote K3 fans zijn? 
- Jan Verstuyft een lief gevonden heeft? 
- NICKY NAKED blijkbaar een interessant onderwerp is? 
- Elvis erin geslaagd was zijn Werchter-ticket te vergeten? 
- “tetten” het enigste woord was dat Elvis kon uitbrengen in Werchter? 
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Gent, 30 augustus 2001 

Beste student,  

 

Onlangs heb je een lidkaart gekocht van uw faculteitskring. Deze is aangesloten bij 

het Faculteitenkonvent, afgekort als F.K. Dit betekent dat je meteen twee vliegen in één klap 

hebt geslagen, want je bent nu zowel lid van de faculteitskring van je studierichting als van het 

Faculteitenkonvent, de overkoepeling van alle faculteitskringen (27 in totaal). Vorig 

academiejaar waren maar liefst 12000 universiteitsstudenten (dus bijna 1 op 2) lid van het FK, 

wat van haar veruit de grootste studentenvereniging in het Gentse maakt. 

  

 Het FK zélf organiseert niet elke week een activiteit. Dit is tenslotte de taak van de 

faculteitskringen, die je ongetwijfeld al een overvol programma zullen voorschotelen. Wel 

organiseert het Fk ieder jaar de FK-fuif, als het ware dé fuif van alle faculteitskringen en dus 

een ideale gelegenheid om ook eens kennis te maken met FK-leden van andere 

faculteitskringen. Pientere geesten hebben op hun FK-kaart al gemerkt dat zij op woensdag 12 

december in de Vooruit gratis binnenkomen. Voorts gaan we allemaal samen naar de Night of 

the Proms (dit jaar op 8 november). 

 

 Om de werking van het Fk in goede banen te leiden hebben we twee bestuursorganen: 

de Algemene Vergadering (AV) en het Dagelijks Bestuur (het DB: FK-Centraal genoemd). De 

AV bestaat uit de afgevaardigden van de faculteitskringen (meestal de praeses) en vergadert 

maandelijks over subsidieverdelingen, interfacultaire activiteiten en andere zaken die niet per 

faculteit kunnen worden geregeld. De AV verkiest in haar midden een voorzitter, die samen 

met nog enkele andere bestuursleden het Dagelijks Bestuur, FK-Centraal, vormt. 

 

 Het FK is “in levende lijve” te bereiken in Studentenhuis De Brug (Sint-

Pietersnieuwstraat: bij binnenkomen rechts door glazen deur, trappen op, tweede verdieping, 

aan het einde uiterst rechts), of telefonisch op het nummer 09/264.70.93. Als je een probleem 

hebt dat niet onmiddellijk valt op te lossen met de mensen van je faculteitskring, spring dan 

gerust eens binnen. De meer geavanceerde leden kunnen ook terecht op internet (http://

www.student.rug.ac.be/fk) of kunnen een bericht achterlaten op ons emailadres 

(fk@student.rug.ac.be). 

 

Een leuk jaar toegewenst, en tot op één van de activiteiten van je kring of van het FK! 

 

Nele Vanslembrouck 

FK-voorzitter 2001-2002. 

 

Faculteitenconvent - Gent 
St-Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent - tel 09/264.70.93 - fax 09/264.35.70 

 E-mail : fk@student.rug.ac.be   -    Homepage: http://student.rug.ac.be/FK 

UNIVERSITEIT GENT 
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Ewel mersie, zie... 
allez, in plaats van mijn medemens weeral uit te schijten, is ’t eens tijd 
om hem te bedanken, dat doe ik dus in dit deeltje, helemaal op ‘t  laat-
ste, vanachteren, hint, hint...  :-) 
 

Volgende mensen worden vree bedankt voor hun onmisbare bijdrage 
aan het Strakske: 
- het ganse praesidium: voor jullie rijkelijk te late stukjes 
- robbie, klaartje en thierry voor hun medewerking aan het InfoStrakske 
van vorig jaar waaruit ik onbeschaamd gekopieerd heb 
- de bevallige (nog net niet “bevallende”) meisjes van de cursusdienst, 
voor het herwerken van de stukjes van bovenstaande mensen 
- Tijl V. (niet D.B.) voor zijn nog niet gebruikte inzending (da’s voor vol-
gende keer) 
- nog meer praesidiumleden voor het sturen van moppekes, WUDjes en 
glijbaantjes en al de rest (you know who you are) 
- TopCopy voor hun vlotte medewerking en toegeving aan al mijn grillen 
- de sponsors voor de centjes (gratis BBQ! wieeeee) 
- jullie natuurlijk, lieve lezertjes, want anders had ik heel de tijd mijn 
kl*ten zitten afdraaien voor niets... 
- mijn pa voor diene CD-rom van office mee te smokkelen vanop zijn 
werk naar huis :-) 
  --> !!!BELANGRIJK!!! LEES DIT!!!  <-- 
 

Voor dit Strakske heb ik natuurlijk geput uit 
mijn grote voorraad Stuff, maar deze begint zo 
langzaamaan uitgeput te geraken, dus voor de 
volgende Strakskes zal ik beroep moeten doen 
op jullie. Ik heb veel nodig van jullie: WUDjes, 
glijbaantjes, moppen, Game-reviews, CD- 
en boekbesprekingen, verhaaltjes, grappi-
ge krantenartikels, spelletjes en raadsels, 
gedichtjes, cartoons, foto’s, lezersbrieven, 
vanalles!!! En dit kunnen jullie altijd doorsturen 
naar onderstaand adres (liefst niet meer dan 1 
Mb doorsturen, zet het dan liever op je site, 
zodat ik kan DL [=downloaden] ): 

weedpecker@be.packardbell.org 
God zal u belonen (misschien wel met 
een nieuw lief? Wie weet...) ! 
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Extra prijsvraag: van wie zijn deze tetten? Er zal de volgende weken 
weer heel wat gegluurd worden denk ik... of om het met Elvis zijn 
woorden te zeggen: “TETT’N!” 

!!! TETTEN !!! 

Ohja, aan deze prijsvraag is geen prijs verbonden, ‘t is enkel voor de 
eer. Of misschien mag je er wel eens in nijpen, t hangt van hem/haar af! 
Doe dit echter niet ongevraagd of je hebt klop vast :-) 


