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Editoriaalken 

dag wiskundigen, informatici, natuurkundigen en ander tuig… 
 
 Het nieuwe academiejaar is ongetwijfeld goed ingezet, maar daar zal 
onze praeses het waarschijnlijk wel al over hebben, dus laat ik hier maar 
enkele interessantere dingen schrijven die kunnen bijdragen tot een betere 
geestestoestand zowel van u als van mij.  
 Laat mij beginnen met de lezers van het InfoStrakske eventjes op 
hun gemak te stellen en te vermelden dat dit Editoriaalken niet over neuri-
ënde crooners zal gaan. Neen, sta mij toe deze keer de filosofische toer op 
te gaan en mij te vergrijpen aan één van de grootste vraagstukken die de 
filosofen de afgelopen eeuwen hebben bezig gehouden en die op te los-
sen. 
 “Wat was er eerst, de kip of het ei?” Inderdaad, en ik durf te wedden 
dat nog niemand hier ooit een uitsluitend antwoord op heeft kunnen geven, 
dus laat ik maar eventjes mijn geniale brein aan het werk zetten om dit ei-
genlijk best wel triviale vraagstuk op een rationele manier op te lossen. 
 Het lijkt mij logisch te beginnen bij het begin, en aangezien het begin  
der tijden slechts in 1 boek deftig omschreven staat, grijp ik onmiddellijk 
naar mijn, nog steeds redelijk ongebruikt uitziende en 8 jaar oude, school-
bijbel. Om kort te blijven zal ik niet quoten uit de bijbel, doch slechts sa-
menvatten wat geschreven staat: 1ste dag blabla, 2de dag, nog blabla, een 
ganse week blabla, Adam wordt een schaap, blabla, Eva wordt een 
schaap, blabla. 
 Ok, laten we eens binnenvallen op het moment dat Adam zich daar 
rustig zit bezig te houden met interessante dingen als scheten laten, vuil 
van tussen zijn tenen pulken en een wedstrijdje “verspuwen” met zichzelf 
aan het houden is. Adam zat dus tegen een rots geleund toen daar plots 
het goddelijke vuur aan de hemel verscheen. Komt daar plots zo‟n raar 
gast met een lange baard (laten we de clichés gebruiken, nu ze toch voor 
handen zijn), stapt die op hem toe, steekt zijn hand vooruit, scheurt Adam 
zijn borstkast open, haalt een rib eruit en schept daar zowaar eventjes Eva. 

“Sir, if you were my husband, 
I would poison your drink.“ 

--Lady Astor to Winston Churchill  
“Madam, if you were my wife, I would drink it.“ 

--His reply  

Adam de perverseling... 

Editoriaalken: Adam de perverseling... 
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Daar kon Adam niet echt mee lachen. “Godmiljaardenondedju! Zoe je hie 
wel u kiejee va mie will‟n bluv‟n?” riep hij nog, maar God had zijn harem en-
gelen al weer verzameld en was al in de wolken verdwenen nog voor Adam 
de kans had zijn middenvinger uit te steken. Dat Adam een West-Vlaming 
was mag niet verwonderlijk zijn, uit welke andere streek zou immers een 
bewoner komen die zo slim was een volledige schare nakomelingen te ma-
ken van zo‟n 6 miljard mensen? 
 De woede en pijn in zijn borst maakte plaats voor verwondering. Wie 
was dat soortgelijk wezen dat daar zo mottig naar hem stond te lachen? Hij 
ging haar eventjes van dichtbij bekijken en na een korte inspectie werden 
hem enkele dingen duidelijk. Vooreerst ging zijn leven er iets makkelijker op 
worden. Terwijl hij ging gaan jagen kon dit wezen zijn grot kuisen, terwijl hij 
aan het uitrusten was van het gaan jagen, kon dit wezen zijn eten klaarma-
ken, terwijl hij aan het eten was, kon ze bier voor hem uit de frigo gaan halen 
(nie neuten, dit is mijn verhaal!), terwijl hij aan het uitrusten was van het 
eten, kon ze zijn kleren en eetgerei wassen. Dus besloot hij haar te houden 
en in plaats van haar dan maar die koala op te eten. Uiteindelijk deed die 
koala niet wat hij hem vroeg en bovendien kakte hij in huis. 
 De eerste dag ging voorbij, Adam ging gaan jagen, zijn vrouw maakte 
het eten, poetste, ging het bier halen en deed de was. Alles verliep naar 
wens. Toen het tijd was om naar bed te gaan knoopte Adam zijn belachelijk 
tarzan-achtig tijgervelletje van voor zijn spel. Eva liet het zebravel voor wat 
het was en ze sprongen samen op het waterbed, want hoewel hij een holbe-
woner was, hield Adam best van wat comfort. Groot was zijn vreugde toen 
hij merkte dat hun lichamen in grote mate complementair waren. Op borst-
hoogte kwamen haar ronde vormen vooruit, op buikhoogte stak zijn bierbuik 
naar voor. Wat lager had zij een gat zitten, en wonderwel paste zijn gereed-
schap daar perfect in. Adam had de lust ontdekt. 
 Enkele weken gingen voorbij, en Adam had de tijd van zijn leven. 
Overdag ging hij wat gaan lummelen aan het meer tot er een dom rund 
kwam drinken dat hij dan met een simpel schot van zijn Smith en Wessons 
naar de andere wereld katapulteerde. Of hij zat rustig wat te vissen totdat er 
een grote snoek passeerde en hij die met een dieptebom naar de oppervlak-
te deed komen. „s Avonds speelde zich meestal hetzelfde scenario af als de 
eerste dag. Adam voelde zich de koning te rijk. 
 Alles veranderde echter toen hij op een keer slechts een klein kalfje 
mee had. Op het moment dat hij een wilde koe wou afschieten was de stier 
namelijk van langs achteren op hem afgestormd. Daardoor was zijn schot 
afgeschampt en had hij enkel het kleine kalf kunnen afschieten alvorens hij 
het water invluchtte, want die stier stond blijkbaar nogal heet. Nu was het zo 
dat Adam aan een half kalf al meer dan genoeg te eten had. Eva echter kon 
maar niet genoeg eten, zo leek het. De laatste weken was ze wel zeker 35 
kilo verdikt. Daarom zat ze natuurlijk te kankeren: “Ewel, is dat het enigste 

Editoriaalken: Adam de perverseling... 
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sodomie*: tegennatuurlijke bevrediging van de geslachtsdrift, t.w. 

geslachtelijke omgang tussen mens en dier (uit “Van Dale”) 

wat je kunt meebrengen na een ganse dag jagen? Moet ik het hier dan alle-
maal zelf doen? Weet je wel dat ik hier de ganse dag in huis rondloop om 
alles voor jou in orde te krijgen, is dit dan mijn dank voor al dat werk? …” 
Het zat Adam niet mee die avond. Hij vluchtte dan ook maar naar de plaat-
selijke bar die hij opende, want er was nog niemand op het gedacht geko-
men dat te doen, aangezien hij ook de eerste man was die problemen had 
met zijn vrouw. Toen hij „s nachts thuiskwam zat het er natuurlijk weer dik 
tegen, maar Adam liet zijn vrouw voor wat ze was en kroop, na even op het 
tapijt gekotst te hebben, met zijn zatte kloten in zijn bed. 
 Het verloop van de volgende weken vertoonden een sterke gelijkenis 
met die avond. Nooit had Adam genoeg te eten mee, altijd had ze wel iets 
aan te merken op hem en ondertussen bleef ze maar verdikken van al die 
pateekes die ze overdag maakte omdat ze toch niets anders te doen had. 
Het duurde dan ook niet lang alvorens Adam vreemd ging. Jamaar hela, 
hoor ik jullie denken, ik dacht dat Eva de enigste vrouw was? En jammer 
genoeg voor Adam was dat  ook zo. Dus moest hij zijn heil zoeken in andere 
levende wezens. Enzo was hij niet alleen de eerste man, hij was ook de eer-
ste mens die aan sodomie* deed (we zullen maar doen alsof dat we niet 
weten dat Eva overdag zich amuseerde met de slurf van de douche-
olifant…). 
 Adam moest zich tevreden stellen met de seks die hij overdag kon 
krijgen, want hij had „s avonds absoluut geen zin meer als hij dat kankerwijf 
onder ogen kreeg. Omdat hij niet veel ervaring met beesten had probeerde 
hij ze één voor één uit. Uiteindelijk bleken de schapen het best te voldoen 
aan zijn behoeften. Hij kon ze van langs achter nemen zonder zich te hoe-
ven bukken, ze bleven staan en ze waren lekker zacht. Onze Arie de her-
dersjongen is dus eigenlijk gewoon een rechtstreekse afstammeling van den 
Adam. Adam amuseerde zich kostelijk tot zijn enigste kleinen geboren werd 
en zijn vrouw hem verplichte ook overdag thuis te blijven terwijl zij wel ging 
gaan jagen. Zo kwijnde Adam langzaam weg en stierf uiteindelijk ongelukkig 
onder het streng toeziend oog van zijn vrouw, die controleerde of zijn laatste 
adem ook wel echt de laatste was. 
 Waarom nu het ei het eerst was? Wel, was de kip er het eerst ge-
weest dan hadden we gerust mogen aannemen dat Adam de kip ook wel 
eens zou uitgeprobeerd hebben. En aangezien die beesten al gestresseerd 
raken als je met een loodjesgeweer naar hun kop mikt, en dat weet ik uit 
ervaring, zou een vrijpartij met Adam hen fataal geweest zijn, en dan had-
den ze nooit de kans gehad zich voort te planten. Een ei echter leent zich 
veel minder makkelijk tot sodomie, en daarom heeft Adam het ook over het 
hoofd gezien. Waaruit het gestelde bewezen. 
  

<T!M> aka wEEdpEckEr 
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http://www.mpl.be 

 

 

go check it out! 
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Woordje van de praeses 

Mijn liefste lezertjes, 
 
Jaja, het is weer zover. Het nieuwe academiejaar is weer volop aan de gang. 
Voor degenen die een jaartje hoger geraakt zijn: proficiat! Aan degenen die 
noodgedwongen een jaartje ter plaatse moeten blijven trappelen: niet ge-
treurd! Een bisjaar is het mooiste jaar uit je carrière. En ja, ik spreek uit erva-
ring…  
Natuurlijk zijn wij van WINA er weer om jullie vrije uurtjes op te vullen met de 
meest uiteenlopende activiteiten. „k Ben er zeker van dat jullie tussen die 
overflow aan affiches jullie gading al gevonden hebben. 
Uw ijverig en lieftallig praesidium heeft al ettelijke uurtjes slaap en nog meer 
lessen gemist om alles in goede banen te leiden, waarvoor mijn oprechte 
dank, zonder hen zou ik hier rondlopen als een kip zonder kop. En Tim, als 
ge nu de opmerking gaat maken dat ik hier nu rondloop als een kip met kop, 
think again! [nvwEEdpEckEr: zo “beestig” zijde nu ook weer nie hee… ] Af en toe 
lopen we hier natuurlijk wel rond met kippeoogjes als we weer een nachtje in 
de Overpoort  en op verschillende openingsfuiven doorgebracht hebben, 
druk bezig onze clubkleuren (zwart en geel: voor de echte kippetjes onder 
ons) fier te verdedigen. Maar dit volledig ter zijde. 
Maar gelukkig heeft ons werk ook zijn vruchten afgeworpen [nvwEEdpEckEr: 

“Grose Melonen!”] (Moet hier beginnen oppassen, anders begint  dit stukje 
eerder op een woordje van Stijn Streuvels te lijken). De introductiedag is vlot 
verlopen, we hebben weer enkele eerstekannertjes waggelend naar huis 
zien terugkeren. De bbq was naar goeie gewoonte weer een groot succes 
en in de film heeft menig lachspier zijn werk gedaan. En natuurlijk was daar 
onze openingsfuif. Woorden zijn overbodig, want  afgaande op de hoeveel-
heid drankbonnetjes die verkocht zijn en de tropische temperaturen in den 
Twieoo, waren jullie daar allen aanwezig. Zat u opgesloten in de diepvriezer, 
was uw broekspijp tussen uw fietsspaken gedraaid en bent u dan in een 
tramspoor terechtgekomen, waardoor u nu nog in het UZ verblijft, of was u 
net ontvoerd door aliens of  door  de Taliban, geen nood: op 14 november 
doen we het allemaal nog eens over, same place, same time!!! 
Maar helaas, ” het leven is meer dan afwassen alleen” (kennen jullie dat re-
clamespotje nog of word ik echt zo oud?). En dus is in Gent zitten ook meer 
dan alleen maar de bloemetjes buitenzetten. Mijn voornemen om wat meer 
naar de les te gaan, moet ik ook eens dringend vanonder het stof  halen en 
het wordt toch tijd dat dat hoopje papier geperforeerd, gekleurd, gelezen en 
in  de juiste mappen geraakt. Als het buiten nog regenachtiger wordt dan 
gewoonlijk, als de vogeltjes het warme zuiden verkiezen ipv dit druillandje, 
als het weer tijd wordt om de neusspray en de hoestsiroop boven te halen 

Woordje van de praeses 
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( ironisch genoeg is het momenteel buiten stralend weer: helderblauwe he-

mel, volop zon, zacht briesje en 22; ach ja, hier weet je nooit wat je te wach-
ten staat.) dan kan slechts één simpel woord nog redding brengen: PLAN-
NING! Ja beste vrienden, de tijd dat je tot hiertoe doorgebracht hebt met door 
de Veldstraat te kuieren, in uw bed liggen omdat ge toch niet weet wat doen, 
er een uur over doen om een klein wit brood gesneden, alstublieft te gaan 
halen, moet ge vanaf  nu opvullen met studeren. En dan kunt ge ‟s avonds uw 
studentenleven verder zetten zoals u gewoon bent en trouw naar alle WINA-
activiteiten komen. Wat hebben we nog voor u in petto? Natuurlijk beginnen 
binnenkort de voordoop en doop, gaan we nog wat cultureel doen met de 
Night of the Proms ( Niet te missen!!!, plaatsen zijn beperkt, dus wacht niet te 
lang met inschrijven…), is er nog de Twaalfurenloop, en cantussen en fuiven 
we er op los. Toch zou ik nog even  speciaal de aandacht willen vestigen op 
…………………………….………………………….. 
WINA‟S WACKY WEEKEND!!!!!!!! Dit gaat door van 1 tot 4 november ergens 
in de Ardennen. (De exacte plaats is Top-secret!)  Als ik jullie vertel dat  er 
New Games, een Forest Rope Adventure parcours, een kwis en misschien 
een cantus gepland zijn, heb ik dan jullie aandacht? Als ik ook nog zeg dat er 
mogelijkheid is tot mountainbike en kajak, zijn jullie dan overtuigd? Ik hoop 
het wel, ben zeker dat het een mega-cool weekend zal worden. En ik zou jul-
lie daar graag allemaal verwelkomen. Hou alvast de affiches in het oog!!! 
Voilà, ik zie hier dat dat blokje aan de rechterkant van mijn scherm al flink 
naar beneden gezakt is en zelfs mijn muizencomputerbrein weet  dat dat wil 
zeggen dat ik al meer dan genoeg gezeverd heb. Dus ga ik het hier bij laten. 
Ik hoop van harte dat ik jullie vaak tegen het lijf ga lopen en ik wens jullie nog 
veel plezier met ons en in Gent en veel moed bij het studeren. 
 
Tot binnenkort Klaartje 
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Advertenties 

NEW KEYBOARD!!! 
Exclusively designed for Windows.  Compatible with all versions! 

Advertenties 
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Wa is da? Sport? 

Yo sportievelingen, 
 
 
zo, daarmee heb ik reeds een hele hoop lezers afgeschrikt. Hopelijk 
geraken ze nog tot het volgende regelke: er is ook voor de liefhebbers wat 
drank voorzien... hehe. Zo terug alle aandacht ... Ze hebben me gevraagd 
om jullie wat op de hoogte te houden van wat de sport zoal uitspookt dit 
jaar. Wat ze tegenwoordig allemaal durven vragen, pff. Zo, neem allen je 
agenda bij de hand en schrap gerust als er al iets staat. 
Muurklimmen was heel plezant maar dat is nu reeds voorbij, voor al deze 
die er niet waren, herpak je dringend nu het nog niet te laat is... wat komt er 
nog allemaal, here we go...1...2...3... 
24 oktober Kunstlaan: sprint de benen van je lijf, kleed je zo warm 
mogelijk, loop(lees kruip) zo zat rond, draag zoveel mogelijk bakken, of 
kom gewoon lekker luieren in de zetels aan de WiNA-stand. Voor de an-
ciens, hoeft er geen reclame meer, voor de 1e kanners kom zeker eens de 
sfeer opsnuiven en blijf gerust wat plakken, ge zult er geen spijt van heb-
ben. 
31okt GUSB: IFT of Inter-
facultair SportTornooi 
Kom allen WiNA verdedi-
gen in verschillende 
sporttakken tegen andere 
studentenverenegingen; 
er is volleybal, voetbal, ... 
en nog veel meer. Laat 
ons zeker iets weten als 
ge meekomt. 
(12) november: (datum 
onder voorbehoud) Kic-
kerren, bakken, piet-
sen,tafelvoetbal... 
Ben je dikke amateur of 
juist van mening dat 
niemand je kan ver-
slaan... kom dan deelne-
men aan ons tornooi. Ge-
lieve wel per 2 in te schrij-
ven. Wat kan ik hier nog 
bijschrijven... iedereen 
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kent dat wel ze-
kers... dat spel 
met die 8 staven 
en die 22 man-
nenkes, als ge 
nog nie weet, 
kom dan eens af, 
dan zal ik je het 
eens met han-
den en voeten 
uitleggen (22) 
november Bier-
bowling; bowling 
kent iedereen, 
maar bierbowling 
is wat plezanter. 

Drink er eentje als je er in slaagt in een beurt 0 punten te halen, of laat ie-
mand er eentje drinken als ge zelf de strike gooit...(je mag ze ook aan je-
zelf geven als je vindt dat het anders niet meer opgaat :) Geloof me, dat 
spel gaat vlotter en vlotter.Iedere keer dat dit ergens georganiseerd wordt 
zijn de plaatsen heel snel opgevuld. We reserveren zoveel mogelijk banen, 
maar ook dit heeft zijn limit, alle bowlingbanen van Gent zou nog te weinig 
zijn om iedereen te kunnen laten spelen, of toch? In ieder geval wees er 
snel bij. 
december Skidag: Als ge nog nooit op de latten of een plank gestaan hebt, 
of ge zijt ne routiné (de scriptor zal hier wel een accentje op zetten zeker, 
want ik kan da nie... die stomme qwerty-toetsen) [nvwEEdpEckEr: allez, dan, 
omdat ge er ook nie aan kunt doen dat de unief flauwe grappen wil uithalen met 

haar studenten door foute toetsenborden te zetten.] kom dan af. Dit is een in-
door piste, met ECHTE SNEEUW, geen borstels. Ik val nogal veel, van-
daar. Of gebruik je  het als opwarmer voor de skireis, het is me gelijk, maar 
fun verzekerd. En dan sluiten we ons semester als traditie af met een 
schaatsonderonsje in de kristallijn, gezellig zal het zijn. (Merk op: dat rijmt) 
Zo dit heeft sport voor jullie te bieden in het eerste semester, het tweede 
semester komen jullie wel nog te weten. In ieder geval iedereen is 
steeds welkom en voor de liefhebbers is er nog altijd  en drankje achteraf. 
 
Tot binnenkort 

 
Jullie SPORT 

 
 

Wa is da? Sport? 

Bart & Bossy 
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Op de tonen van het Io Vivat groet ik U … 
 
Okee, bij deze heeft Uw aller scriptor mij opgedragen iets te schrijven over 
de oefencantus of over cantussen in het algemeen. Hij heeft echter 1 ding 
over het hoofd gezien : de oefencantus is pas binnen drie dagen. Het wordt 
dus vooruitblikken op de nog komende eerste echte cantus van het jaar, 
alsook een beetje mijmeren over de cantus in het algemeen. 
[nvwEEdpEckEr: maar als Katie zo vriendelijk is om op tijd het verslag van de oe-
fencantus door te mailen, dan komt dat er nog ergens in... ] 
 

Een langverwacht moment in het leven van een ouwe cantor, dat is de oe-
fencantus … Want dan zien we nog eens wat voor vlees we in de kuip heb-
ben. Je mag jezelf nu nog profileren als een actief lid van gelijk welke stu-
dentenclub, studentikoos ben je pas in mijn ogen als je daarnaast ook de 
passie, of op zijn minst toch de liefde, voor het cantussen in je zitten hebt. 
 
Bij sommigen is deze passie (of (grote) liefde) genetisch bepaald (beste 
voorbeeld ben ikzelf : wijlen mijn grootvader was ooit praeses van Moeder 
Oostendse in Leuven, en mijn vader heeft de foto's van zijn doop ook niet 
lang voor mij kunnen verbergen), bij anderen moet het groeien. Hoe rap het 
groeit, kan berekend worden aan de hand van een simpele formule, maar 
vermits ik U in de voorgaande jaren al genoeg met formules naar jullie kop 
heb gesmeten ga ik het deze keer dus niet doen. [nvwEEdpEckEr: eigenlijk is 
het heel simpel hee: (e35i + log(l²) + cos(t³+t²-t) ) * EV . Je moet juust nog uitzoeken 
wat de variabelen voorstellen in deze functie, alvorens je kunt gaan rekenen. De 
meest originele verklaring komt in het volgende Strakske! ] 

 
Veel kan er eigenlijk niet over cantussen gezegd worden, want een cantus 
valt niet in een paar woorden te beschrijven. Het komt natuurlijk neer op 
zingen, drinken en een beetje zot doen, maar dat zijn grove understate-
ments voor de geoefende cantusser, en voor zij die nog groen zijn achter 
hun oren is deze beschrijving van een cantus natuurlijk ook niet vet. Daar-
naast schept een cantus ook hechtere banden dan gelijk welke andere acti-
viteit van een studentenclub (alhoewel de clubavonden natuurlijk ook wel 
zeer dicht in de buurt kunnen komen), is een cantus iets intiemer dan pak-
weg een fuif of een voetbalmatch (nu ga ik hier de feestjes en de sportjes 
op mijn dak krijgen denk ik …)  en is zij daarnaast ook gebonden aan veel 
meer formaliteiten dan pakweg een avondje pintelieren of naar de cinema 
gaan (nu ga ik Vermang op mijn dak krijgen, maar daar heb ik geen schrik 
voor :-) ). [nvwEEdpEckEr: wie wel?] 

 

Cantussen, da is sport... 

Cantussen, da is sport... 



13 

Cantussen zijn er in geuren en kleuren, in vormen en maten. Sta mij daarom 
toe een overzicht te geven van hoe het clubjaar verloopt als het op cantus-
sen aankomt : 
 
Eerst en vooral is er de oefencantus. De oefencantus heet natuurlijk niet 
voor niets een oefencantus. Hij is namelijk bedoeld om de schachten 
(eerstejaars dus) eens te doen proeven van wat een cantus nu precies in-
houdt en hen de belangrijkste principes en liederen aan te leren. Ook de 
corona, die ondertussen ofwel van een aangename drie maanden vakantie 
(de minderheid), ofwel van een onaangename tweede zit heeft mogen ge-
nieten, kan wel nog eens wat oefening gebruiken, daar zij ook al een hele 
smeet weken de keel niet meer heeft gesmeerd. Natuurlijk zijn er altijd een 
paar die zo verslaafd zijn aan cantussen, dat ze er in de zomer niet mee op-
houden of dat ze het geluk hebben aan de kust te wonen en strandcantus-
sen kunnen organiseren, wiens kelen natuurlijk niet meer gesmeerd moeten 
worden, en daardoor kunnen zorgen voor een volumineuze start van de can-
tus… 
 
De tweede cantus waarmede wij U "plezieren", is de doop, die doorgaat op 
dinsdag 6 november. Natuurlijk is deze cantus niet voor iedereen wegge-
legd, enkel zij die al gedoopt zijn of zich die dag willen laten dopen kunnen 
hieraan deelnemen … Natuurlijk is de doopcantus het plezantst voor zij die 
al gedoopt zijn (de corona) en hebben de schachten er niet zoveel aan om-
dat ze technisch gezien moeten bezig zijn met het uitvoeren van hun op-
drachten terwijl de corona wordt zoetgehouden met een cantusje. 
 
Wat betreft de derde cantus, kan ik U nog niet met zekerheid zeggen of ze 
wel zal doorgaan. Dat hangt nl. van Rudy, de nieuwe eigenaar van de Can-
tus, af. In de afgelopen jaren werd namelijk steeds een "Week van de Can-
tus" georganiseerd en tijdens die week organiseren de vijf clubs die hun 
thuishaven (deels) in de Cantus hebben, samen een 12-urencantus? Jawel, 
U leest het goed, twaalf uren cantussen, van 12u 's middags tot ten twaalven 
's nachts, en wie het zo lang kan volhouden wordt bekroond met een prach-
tig certificaat. Wij dagen jullie dus allen met plezier uit zo'n diploma te beha-
len (het zal misschien niet mis staan naast je doopdiploma). [nvwEEdpEckEr: 
en in sommige gevallen is dat het enige diploma dat je dit jaar zal behalen... ] 

 
En over doopdiploma's gesproken : ook de vierde cantus staat een beetje in 
het teken van wie de moed heeft zich te laten dopen, want de schachten en 
hun dooppeter/meter krijgen een extra cantus aangeboden om elkaar wat 
beter te leren kennen. Dit zogenaamde "schachtenconvent" gaat door op 
woensdag 12 december, en daarna gaan we allen nog wat feesten op de FK
-fuif. 

Cantussen, da is sport... 
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De week erna is het alweer van dadde, voor de crème de la crème in het 
leven van een passionele cantusser : de Massacantus. [nvwEEdpEckEr: houdt 

een cantusser dan van Rodenbakkes...?] Samen met 2000 andere cantuslovers, 
een heus orkest en de studentenfanfare staat Gent weer op zijn kop, en dat 
op woensdag 19 december. Snel inschrijven is de boodschap : zie je de lijst 
hangen en wil je mee, wacht dan niet te lang want voor je het weet staat hij 
vol. Vorig jaar was WiNA de derde grootste club op de Massacantus met 
een 60-tal aanwezigen, dit jaar moet het gewoon beter !!!               
 
Daarna geven we je even tijd om te bekomen en natuurlijk ook om te blok-
ken voor die verrekte examens in Januari en eventueel ook mee te gaan 
skiën met WiNA. Nog maar pas bekomen van die fantastische skireis bieden 
we je alweer een cantus aan, maar deze keer geen gewone, neen een echte 
schlagercantus. Met aangepaste liederen en een wedstrijd voor wie de zot-
ste bierpot meebrengt (Schachtentemmer Benny bracht vorig jaar bijvoor-
beeld een opblaasbaar schaap mee …) [nvwEEdpEckEr: en geloof het of niet, 
maar aan de achterkant was er, net als bij een opblaaspop, een opening in. Ik weet 

het, sommige details wil een mens gewoon niet weten :-p ]. Schrijf 18 februari dus 
alvast ook maar in je agenda.  
 
Een beetje later organiseren we een deftige week, en gaan we even probe-
ren te demonstreren dat ook cantussen deftig kunnen verlopen, want dan is 
er namelijk Modelcantus. Dat is een cantus die volledig volgens de regels 
van de codex (het blauwe boekje dat U tegen nu al zou moeten gekocht 
hebben als je besloten hebt het niet bij 1 cantus te laten) - ofte meer bepaald 
de blauwe blaadjes - verloopt. Een unieke kans om eens samen met je prof-
fen en assistenten een pint (en liefst meer) te drinken en ze ook eens van 
hun andere kant te zien … 
 
Een week later is het gortige week, en hoe hard ik ook aan Jan zijn oren heb 
gezaagd om daar OOK een cantus te leggen (kwestie van eens echt goed te 
zwijnen), heb ik hierover nog geen uitsluitsel gekregen … 
 
Dan is het tijd voor een beetje Paas"vakantie". Den unief geeft jullie dan nog 
eventjes de tijd om wat bij te benen op cursusvlak, maar dan staan wij al-
weer klaar om jullie te ambeteren. Na de Paasvakantie valt nl. de ontgroe-
ningsweek, ofte de week waarin alle schachten een (deel van een) weekje 
ter beschikking moeten staan van hun dooppeter/meter. Indien zij deze op-
drachten en de opdrachten die ze nog krijgen op de ontgroeningscantus 
(25/04) tot een goed einde brengen, worden zij opgenomen als volwaardig 
lid van WiNA en is het gedaan met schacht spelen.  
 

Cantussen, da is sport... 
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Dan laten we jullie weer eventjes met rust, zodat jullie de examens op een 
deftige manier tot een goed einde kunnen brengen, om daarna natuurlijk 
weer eens goed te vieren dat ze afgelopen zijn. Traditioneel gebeurt dat op 
de Zwanezang, een cantus die voornamelijk in het teken staat van het af-
scheid van de laatstejaarsstudenten en de installatie van het nieuw verkozen 
praesidium. Het ideale moment dus om de toekomstige praeses nog even 
een kloot af te draaien, want daarna is het voor een jaar gedaan. 
[nvwEEdpEckEr: en dat verklaart meteen de schelle stem van onze geliefde prae-
ses...]  
 
En voor wie er dan nog niet genoeg van heeft of vindt dat 3 maanden zonder 
cantussen echt veel te lang is, geen paniek !!! Ergens begin augustus wordt 
traditioneel ook nog een vacantus georganiseerd, wat dan meestal een blij 
wederzien inhoudt van zij die elkander al een paar weken niet meer hebben 
gezien … 
 
Voilà, bij deze heb ik U allen een overzicht gegeven van waar je je op can-
tusvlak mag gaan verwachten dit jaar. Hopelijk kom ik U op veel van die can-
tussen tegen. 
 

Klinkt aan en heft omhoog het glas 
Nog leeft het oud studentenras ! 

 Poeske XXX 

Cantussen, da is sport... 

Katie haar jonge jaren... jaja, ook 
toen had ze al lesbische neigingen... 
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Game_Zone 

[nvwEEdpEckEr: De lezers van het InfoStrakske weten het al: dit is een nieuwe 
rubriek in jullie favoriete clubblad: de game-rubriek. Voor de tweede keer review ik 
een game dat de moeite blijkt te lonen, maar mijn inspiratie begint op te geraken. 
Gelieve dus nieuwe spellen op te sturen naar mij of zelf eens een deftige bespre-
king in elkaar te boksen. Liefst met enkele screenshots, maar desnoods haal je die 
maar van internet. Alvast bedankt vanop voorhand. ] 

 

Max Payne 

 

 Zelf eventjes Matrix spelen. Zo kun je dit spel 
nog het best omschrijven. Voor het eerst hebben we 
het hier over een grafisch ongeëvenaarde shoot-em-
up met een sterke verhaallijn en enkele unieke futu-
res. Dit wordt dus net als Wolfenstein 3D een spel 
dat in elke gamer z‟n geheugen zal gegrift blijven. 
 Max Payne is een underground cop in NYC, op 
zoek naar de bron van het kwade: de drugsbaron die 
Valkyr produceert. 3 jaar geleden werden zijn vrouw 
en kind vermoord door enkele junkies. Buiten 2 con-
tacten binnen het politie-corps is niemand op de 

hoogte van zijn opdracht, en als die personen dan nog eens vermoord wor-
den is de jacht op Max geopend. De NYPD zit hem op de hielen terwijl hij 
ook nog eens een bende junks over zich heen krijgt. Het is Max zijn “dagje” 
niet. 
 Dat het verhaal belangrijk is, merk je al aan het begin van het spel. 
Voor elk “chapter” wordt een soort van stripverhaal getoond, ondersteund 
door geluid. Je moet wel genoeg Engels kennen om het verhaal goed te 
volgen. Ook zijn er veel filmpjes en desondanks blijft er nog genoeg actie 
die aan de speler wordt overgelaten. Zoals reeds gezegd is dit een shoot-
em-up, en velen onder jullie hebben misschien wel het gevoel van “ok, we 
hebben het onderhand wel gehad”, zeker nu Soldier of Fortune 2 eraan-
komt, samen met “Return to Castle Wolfenstein” blijft er niet veel plaats 
meer over in ons hart voor (weer) een nieuwe shoot-em-up. Denk je dat 
echt? Dan ben je mis. 
 “Max Payne” heeft namelijk enkele extra features die het spel zeer 
aangenaam maken om te spelen. Vooreerst heb je de “Bullet Time”. Druk 
op de rechtermuisknop en de tijd begint heel traag te verlopen. Jij kunt je 
echter nog steeds supersnel manoeuvreren en daardoor de kogels van je 
vijanden ontwijken en in één enkele move 4 bad guys om zeep helpen. 
Echt helemaal “the Matrix” (scene in de gang en op het dak, remember tho-
se flying bullets!). 

Game_Zone: Max Payne 
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 Een tweede leuk iets is “Shootdodging”. 
Je loopt naar voor, links of rechts en dan druk 
je op de RMK. Nu val je in slow-motion tegen 
de vlakte (zeer effectief om aanstormende 
kogels te ontwijken) en tegelijkertijd kan je 
nog lekker in het rond knallen. Probeer eens 
enkele strafe-attacks, waarbij je vanachter 
een zijdelings tevoorschijn springt. Je ziet je 
tegenstanders net iets te traag schieten terwijl 
je hen met een shot-gun achteruit blaast. 
Zaaaaalig. 
 Tenslotte heb je nog de speciale came-
ra-angles. Schiet je met een sniper dan weet 
de computer vanop voorhand of je mist of 
niet. Schiet je raak, dan volgt de camera de 
kogel totdat die in het hoofd van je tegenstan-
der een gaatje boort. Tof tof tof. Zit je in een 
ruimte met een stuk of wat criminelen, dan is 
de kans groot dat als je de laatste afschiet, de 
camera een cirkelende beweging maakt om-
heen het lijk dat in slo-mo op de grond valt 
(zie figuur). Je zou het spel al enkel daarvoor 
willen spelen. 
 En voor één keer zijn de bezitters van 
oudere bakjes niet in de steek gelaten. In een 
iets lagere resolutie draait “Max Payne” op 
mijn systeem zonder haperen of schokken. 
(PIII 450, 192 RAM, 7200 t HD, 3Dfx VooDoo 
3 kaart) Je kunt door een simpel argument 
mee te geven bij het opstarten van het spel 
trouwens zelf de frame rate en enkele andere 
statistische gegevens opvragen. Met die ar-
gumenten kun je trouwens nog veel meer (zie 
link). 
 Kort samengevat: als je dit spel niet 
hebt, dan ben je geen echte gamer. Als je dit 
spel niet koopt maar kopieert, dan ben je of-
wel een lamer ofwel een arme student (ik ga 
voor dat laatste :-). 
 
 
 

 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

Game_Zone: Max Payne 
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Brief van een studente 
Liefste mama en papa, 
 
Ik zit nu zo'n drie maanden aan de universiteit, en ik weet dat ik te weinig 
contact heb gehouden. Daarom wil ik jullie nu alles vertellen  wat me on-
dertussen overkomen is. Zorg er, voor jullie verder lezen, best voor dat jul-
lie even niet gestoord worden. 
Eigenlijk gaat alles prima. Alleen heb ik enkele weken geleden een hersen-
schudding opgelopen op een feestje, maar dat kwam gewoon door die ver-
keerde pillen die die jongen me gegeven had, maar daar herinner ik me 
allemaal niet meer zoveel van, en mijn kleren heb ik bijna allemaal weer 
teruggevonden, dus maak je geen zorgen. 
Gelukkig hoefde ik niet naar het ziekenhuis en heb ik nu nog maar een 
paar keer per dag hoofdpijn. Ik had eerst last van het lawaai in het studen-
tenhuis, maar nu logeer ik bij een lieve jongen die in het benzinestation om 
de hoek werkt. 
Hij is echt een schat en we willen gaan trouwen. Een datum is er nog niet, 
maar ik wil niet te lang wachten anders zie je teveel dat ik zwanger ben. 
Ja, mama en papa, ik krijg een kindje, en het gaat prima. Ik voel me wel 
soms wat moe, waarschijnlijk door de medicamenten die ik moet nemen. 
Die zijn tegen een infectie die ik dom genoeg van Abdul, mijn vriend, heb 
overgenomen, maar dat is niet zijn schuld, ik had beter moeten uitkijken. 
Jullie zullen Abdul vast geweldig vinden. Hij heeft geen opleiding gehad 
maar hij is heel ambitieus en hoopt binnenkort zijn eigen bezinestation te 
openen, als we tenminste dat geld kunnen lenen op mijn naam. 
Dat is toch stom he, alleen maar omdat hij geen nederlander is en eens 
een keertje in de gevangenis heeft gezeten komt hij niet voor een lening in 
aanmerking Volgens mij is dat toch discriminatie. Hij is ook geinteresseerd 
in politiek en is lid van drie Marokkaanse organisaties, maar daar weet ik 
niet zoveel van, want ik moet altijd even weg wanneer ze bij elkaar komen. 
Eergisteren ben ik hem gaan ophalen van het politiebureau, en het was 
geweldig hoe hij met zijn argumenten drie agenten tegelijk stil kreeg. 
Hij is heel trots op mij, en hij zegt dat ik met mijn hoofddoekje (ja, dat moet 
nu eenmaal) veel knapper ben dan de andere vrouwen die hij heeft gehad. 
Zo, nu jullie weten wat er allemaal had kunnen gebeuren wil ik nog  even 
kwijt dat ik geen pillen, hersenschudding, vriendje, baby of  ziekte heb. Ik 
heb wel een 4 voor bedrijfseconomie en een 5 voor  marketing en ik wilde 
jullie gewoon duidelijk maken dat dat geen ramp is. 
 
Veel kussen! 
 
Jullie dochter. 
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12urenloop 

Met het muurklimmen achter de rug gaan we on-
verschrokken door naar het volgende sportge-
beuren, zijnde de 18e 12-urenloop. Voor dat ge 
begint te denken, zotte mens, ik ga hier geen 12 
uur aan een stuk gaan lopen, laat mij eerst het 

begrip 12-urenloop verduidelijken. Het is 
de bedoeling dat wij als Wina zoveel 
rondjes als mogelijk in 12 uur tijd lopen. 

Elke ronde loopt er 1 Winamensje 400 me-
ter, vertrekkende van onze tent, terwijl hij een 

genummerd truitje draagt, en met een stok in de 
hand.  Hij of zij probeert dit in een zo kort mogelij-
ke tijd te doen, want de uitslag zal zoals vermeld 
afhangen van het totaal aantal gelopen rondjes. 
Wanneer en als deze persoon zijn 400 meter 

heeft afgelegd, en zich dus logischer wijze 
weer aan onze tent bevind, moet hij de 

stok doorgeven aan de volgende, and 
so on. Elk uur is er een speciale ronde, 
waar dan een bonus aan vasthangt. Zo 

is er een schaarst geklede man/vrouw 
ronde, een ping-pong ronde, een wtc ron-

de, een lege bakken ronde, en nog  veel 
meer. Benieuwd? Kom dan zeker kij-
ken. Supporters zijn altijd welkom. Nu 
iedereen het concept doorheeft, kan ik 
zeggen dat er voor de deelnemers 
natuurlijk iets aan vasthangt. Per drie 

rondjes ontvang je een glaasje jenever naar keuze, en zij die 30 rondjes 
aankunnen, krijgen voor hun prestatie een volledige fles cadeau. Ondertus-
sen kan je relaxen in de tent en een filmpje meepikken, terwijl je weer op 
krachten kan komen door een door ons aangeboden snack te nuttigen. Hoe 
goed hebben we reeds gepresteerd? Wel, vorig jaar waren we 9de (in totaal 
17 ploegen), wat 2 plaatsen beter is dan het jaar daarvoor. Het gaat dus in 
stijgende lijn, en dat gaan we proberen vol te houden. Inschrijven hoeft niet, 
kom gewoon af naar de Winatent in de Kunstlaan op woensdag 24 oktober. 
Het startschot wordt gegeven om 12 uur. 
 

        uw sporten,  

 

 

Bart & Bossy 
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Jommekes Moppentrommel 
From: Sofie Pollentier <Sofie.Pollentier@rug.ac.be>  

To: wEEdpEckEr <weedpecker@be.packardbell.org>  

Sent: Wednesday, October 10, 2001 5:10 PM  

Subject: Strakske?  

 

Harry spreekt een vriend van hem:"Zie je dat huis daar?, dat heb ik 

gebouwd. Ik ben er in totaal anderhalf jaar mee bezig geweest. Bloed, 

zweet en tranen heeft het me gekost, maar denk je dat er iemand is die 

me 'Harry de huizenbouwer' noemt vergeet het maar. En dat hek voor het 

huis, heb ik ook gemaakt. Ben ik een jaar mee bezig geweest. Bloed, 

zweet en tranen heeft het me gekost, maar denk je dat iemand me 'Harry 

de hekkenbouwer' noemt??? Nou vergeet het maar. En die auto daar voor 

mijn hek heb ik gerepareerd. Eerst alles eruit gehaald toen er weer 

ingezet, ben ik een half jaar mee bezig geweest. Maar denk je dat er 

iemand is die me 'Harry de automonteur' noemt??? Vergeet het maar. En 

nou neuk ik verdomme ÉÉN keer een schaap... 

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

* 

From: Peter De Bouvere <peter@debouvere.be>  

To: Scriptor <weedpecker@be.packardbell.org>  

Sent: Monday, October 08, 2001 5:13 PM  

Subject: Levensles voor de student 

 

A philosophy professor stood before his class and had some items in 

front of him. When the class began, wordlessly he picked up a large 

empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with rocks, rocks about 

2" in diameter. He then asked the students if the jar was full? They 

agreed that it was. So the professor then picked up a box of pebbles 

and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles, 

of course, rolled into the open areas between the rocks. He then asked 

the students again if the jar was full. They agreed it was. The stu-

dents laughed. The professor picked up a box of sand and poured it in-

to the jar. Of course, the sand filled up everything else. "Now," said 

the professor, "I want you to recognize that this is your life. The 

rocks are the important things - your family, your partner, your heal-

th,your children - things that if everything else was lost and only 

they remained, your life would still be full. The pebbles are the 

other things that matter like your job, your house, your car. The sand 

is everything else. The small stuff."  

"If you put the sand into the jar first, there is no room 

for the pebbles or the rocks. The same goes for 

your life. If you spend all your time and ener-

gy on the small stuff, you will never have room 

for the things that are important to you. Pay 

attention to the things that are critical to 

your happiness. Play with your children. 

Take time to get medical check-ups. Take 

your partner out dancing. There will always 

be time to go to work, clean the house, give 

a dinner party and fix the disposal." "Take 

care of the rocks first - the things that 

really matter. Set your priorities. The rest 
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is just sand."  

But then... A student then took the jar which the other students and 

the professor agreed was full, and proceeded to pour in a glass of 

beer. Of course the beer filled the remaining spaces within the jar 

making the jar truly full.  

The moral of this tale is: that no matter how full your life is, there 

is always room for BEER. 

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

* 

From: Tim Bourguignon <Bebina@skynet.be>  

To: Tim De Roeck <weedpecker@be.packardbell.org  

Sent: Monday, May 21, 2001 1:29 PM  

Subject: Fw: Echt het onmogelijke  

 

Een man wandelde langs het strand in Knokke en stootte op een oude 

lamp. Hij nam ze op en plots kwam er een geest uit te voorschijn, die 

zei: OK, je bevrijdde me uit de lamp! Bla, bla, bla, bla, bla... 't is 

al de derde keer deze maand dat ze me eruit laten komen en ik begin 

het stilletjesaan beu te worden met al die wensen. Dus, je kan het 

vergeten met dat verhaal van die drie wensen: je krijgt één wens en 

daarmee uit!  

De man zette zich neer en dacht even na, waarop hij zei: "Ik wou van 

kindsbeen af al naar Amerika, maar ik heb een hemelse schrik van vlie-

gen en op een boot word ik doodziek. Zou je geen brug voor mij kunnen 

bouwen, zodat ik er met de auto naartoe kan rijden?"  

De geest begon hardop te lachen en zei: "Onmogelijk! Denk nu eens na: 

hoe kunnen die peilers het houden in het midden van de diepe oceaan? 

En hoeveel beton en staal zou je nodig hebben om zo'n brug te kunnen 

bouwen? En al die werkuren... zo'n brug is uit de kwestie, bedenk maar 

iets anders!" 

De sukkelaar begreep de goede geest en dacht opnieuw na over een nieu-

we wens, waarna hij zei:  

"Ik ben al vier keer getrouwd geweest. Mijn echtgenotes zeiden me al-

tijd dat ik geen aandacht aan hen gaf, en dat ik ongevoelig was. Dus, 

mijn wens is dat ik eindelijk de vrouwen eens zou kunnen begrijpen! 

Dat ik eindelijk eens zou weten hoe ze zich binnenin voelen en wat ze 

denken als ze niet willen spreken.... Weten waarom ze kwaad worden om 

de minste reden, weten waarom ze beginnen te wenen om de één of andere 

futuliteit, weten waarom ze zo gemakkelijk geld uitgeven, weten wat ze 

echt willen als ze niks zeggen en, enfin, weten hoe je ze echt geluk-

kig kan maken..."  

De geest antwoordde: "Hoe wil je die brug, met vier of met zes rij-

stroken?" 

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

* 

----- Original Message -----  

From: Cantus Freakske  

To: scriptor@wina.rug.ac.be  

Sent: Tuesday, October 16, 2001 9:01 PM 

Subject: Osama jokes 

 

A canadian guy, Osama Bin Laden, and President Bush were walking in 

the desert. They stumbled upon a magic lamp. They rubbed it and out 

came a genie. The Genie said "I will give you all one wish each-that 

equals three." The Canadian guy said "My father was a farmer, I am a 
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farmer, and my son will be a farmer, so I want all the land in Canada 

to be forever fertile." With the blink of his eye- "POOF!" All of the 

land in Canada was fertile. Then it was Bin Laden's turn. He said "I 

want a huge, strong wall to be built around Afghanistan, so no Jews or 

Infidels can come in and spoil our land." With a blink of his eye- 

"POOF!" There was a wall around afghanistan. It was then the Presi-

dent's turn. He said "First, I'm curious about this wall. Give me some 

information." The Genie said "Well it's about 25,000 feet high and 

10,000 feet thick-nothing can get in or out-virtually impenetrable." 

"Excellent," President Bush said, "Fill it with water."  

====================================================================== 

 

Q:Why does Osama always carry a piece of shit in his pocket?  

A: It's his photo ID  

 

Q: What do Bin Laden and Hiroshima have in common?  

A: Nothing, yet.  

 

Q: How do you play Taliban bingo?  

A: B-52...F-16...B-1...  

 

Q: What is the Taliban's national bird?  

A: Duck  

 

Q: How is Bin Laden like Fred Flintstone?  

A: Both may look out their windows and see Rubble.  

 

Q: Why does the Iraqi Navy have glass bottom boats?  

A: So they can see their Air Force.  

 

Q: What does osama bin laden and General Custer have in common?  

A: They both want to know where those Tomahawks are coming from!  

 

Q: What's the difference between the Taliban and a bucket of shit?  

A: the bucket  

 

Q: What's the five day forecast for Afghanistan?  

A: Two days.  

 

Q: Why don't bin laden's people eat shit sandwiches?  

A: they can't stand bread  

 

Q: Why doesn't the Taliban have drivers ed and sex ed classes on the 

same day?  

A: because the camels can't handle it  

====================================================================== 

 

NEW YORK ... Year 2032. 

 

A man is walking down the streets of Manhattan with his kid. All of a 

sudden they stop in front of a park, and the man comments to his 

son... "Just think, not too long ago the Twin Towers used to be he-

re..." 

So the son asks him with an intrigued look in his face... "Dad, what 

were the Twin Towers?" 
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"They were two very tall buildings with lots of offices, but 31 years 

ago a bunch of terrorists from the middle east crashed a plane into 

each one and they collapsed." 

"Dad, what was the middle east?"  

====================================================================== 

 

Osama bin Laden, not feeling well and concerned about his mortality, 

goes to consult a psychic about the date of his death.  

Closing her eyes and silently reaching into the realm of the future, 

she finds the answer. "You will die on an American holiday."  

" W h i c h  o n e ? "  O s a m a  b i n  L a d e n  a s k s  n e r v o u s l y .  

"It doesn't matter," replied the psychic. "Whenever you die, it will 

be an American holiday!" 

 

====================================================================== 

 

Bin Laden.... the answer:  

The problem is, what do you do with him once he's found? Kill him -- 

he becomes a martyr...  

Don't kill him -- he's a hero to the extremists... 

Solution:  

Capture him alive, convict him of his crimes, sentence him to his 

punishment.  

What punishment, you ask? 

Why, a full blown sex change of course!  

"And then send him back to his home of Afghanistan to live out the 

rest of his life as a woman under the Taliban government"... 

 

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

* 

From: De Roeck, Wim <Wim.DeRoeck@xxxxxxxxxxxx.xx>  

To: 'de roeck tim' <weedpecker@be.packardbell.org>  

Sent: Friday, September 07, 2001 3:19 PM  

Subject: FW: IT Cannibals  

 

Five cannibals get appointed as programmers in an IT company. During 

the welcoming ceremony the boss says: "You're all part of our team 

now. You can earn good money here, and you can go to the company 

canteen for something to eat. So don't trouble the other employees". 

The cannibals promise not to trouble the other employees.  

Four weeks later the boss returns and says: "You're all working very 

hard, and I'm very satisfied with all of you. One of our cleaners has 

disappeared however. Do any of you know what happened to her?" The 

cannibals disavow all knowledge of the missing cleaner. After the boss 

has left, the leader of the cannibals says to the others:  

"Which of you idiots ate the cleaner?" One of the cannibals raises his 

hand hesitantly, to which the leader of the cannibals says: "You FOOL! 

For four weeks we've been eating team leaders, managers, and project 

managers and no-one has noticed anything, and now YOU have to go and 

eat the cleaner!" 

 

 

Meel uw eigen goeie moppen door naar “scriptor@wina.rug.ac.be”. 
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Wina goes... eurm... cultuur? 
Theater: 'n Meeuw van Anton Tsjechov 
 
Waar & wanneer: 24/10 om 20.00u in Groot Huis, St.-Baafsplein, Gent 
Inschrijvingsgeld: 330 BEF (er zijn 15 kaarten gereserveerd) 
 
Inschrijven: mail (subject= 'n Meeuw) je naam naar Cul-
tuur@wina.rug.ac.be  
Afspraak: 24/10, om 19.30u aan Groot Huis 
 
Vertaling, bewerking en regie: Alain Pringels 
Decorontwerp: Danny Cobbaut 
Lichtontwerp: Jaak Van de Velde 
Kostuumontwerp: Bernadette Corstens 
Muziek: Joris Schoenmaeckers 
Dramaturgie: Martine De Gos 
 
Verhaal: 
Arkadina houdt van Trigorin. Trigorin is verliefd op Nina. Nina houdt van 
Kostja maar kiest voor Trigorin. Kostja houdt van Nina. Masha houdt van 
Kostja. Semion houdt van Masha. Polina houdt van Dorn. Dorn kiest niet 
voor Polina. Bij Tsjechov gaat het spreekwoord 'op ieder potje past een 
dekseltje' niet op. Niemand krijgt wie hij eigenlijk wil. 
De beroemde actrice Arkadina is wat berooid teruggekeerd naar haar land-
goed op het platteland. Ze heeft Trigorin, haar jonge minnaar, meege-
bracht. Trigorin is een bekend schrijver. 
Het buurmeisje Nina is vol bewondering voor de actrice. Kostja, de zoon 
van Arkadina, is een jonge schrijver die het schrijven wil heruitvinden. De 
twee jonge mensen zijn verliefd op mekaar. 
Tijdens het verblijf ontstaat een hevige concurrentie tussen de twee man-
nen. Deze literaire concurrentie wordt nog versterkt omdat Nina verliefd 
wordt op de gevestigde schrijver. Ze zal met hem meegaan. 
Na twee jaar komen Nina en Kostja weer samen. Het zijn twee mensen die 
heel veel van mekaar houden, maar er is ondertussen teveel gebeurd. 
Daarnaast is er het oudere koppel dat het landgoed beheert, wier dochter 
Masja smoorverliefd is op de jonge schrijver Kostja. De jonge onderwijzer 
is dan weer verliefd op haar. Tenslotte zullen zij huwen. Maar iedereen ziet 
en weet dat dit een verkeerde keuze is. 
 
'n Meeuw is een verhaal van liefde, liefde die niet beantwoord wordt, onmo-
gelijke liefde. Het gaat over mensen die niet durven een beslissende stap 
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te zetten, die vasthouden aan kleine zekerheden en verkeerde beslissingen 
nemen. 
 
Tsjechov noemde zijn stuk 'een komedie van het leven'. Het thema van de 
relatie tussen kunst en kunstenaar is universeel; het generatieconflict - hier 
tussen de oude en de jonge schrijver - is een permanent aanwezig conflict. 
Schrijven is hun job en hun existentie: hun visie op het schrijven is ook hun 
visie op het leven. 
 
met Mieke Bouve, Gregory Caers, Anne Denolf, Hilde Heijnen, Frank Hof-
mans, Daan Hugaert, Mathias Sercu, Els Trio, Hans Van Cauwenberghe en 
Erik Van Herreweghe 
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Dear Help Desk 

Dear Help Desk,  
  
Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and noticed that the 
new program began making unexpected changes to the accounting modu-
les, limiting access to flower and jewelry applications that had operated flaw-
lessly under Boyfriend 5.0.   
 
In addition, Husband 1.0 uninstalled many other  valuable programs, such as 
Romance 9.9 but installed undesirable programs such as NFL 5.0 and NBA 
3.0. Conversation 8.0 no longer runs and HouseCleaning 2.6 simply crashes 
the system.  
 
I've tried running Nagging 5.3 to fix these problems, but to no avail.  
 
Please help!  
  
Desperate  
 
.....................................................  
 
Dear Desperate,  
  
Please keep in mind that Boyfriend 5.0 is an entertainment package, while 
Husband 1.0 is an operating system.  
  
Try to enter the command: C:/ I-THOUGHT-YOU-LOVED-ME and then in-
stall Tears 6.2. Husband 1.0 should then automatically run the applications: 
Guilty 3.0 and Flowers 7.0. But remember, overuse can cause Husband 1.0 
to default to GrumpySilence 2.5, HappyHour 7.0 or Beer 6.1.  
 
Beer 6.1 is a virus that will create "Snoring Loudly" WAV sound files. DO 
NOT install MotherInLaw 1.0 or reinstall another Boyfriend program. These 
are not supported applications and will crash Husband 1.0. In summary, 
Husband 1.0 is a great program, but it does have limited memory and cannot 
learn new applications quickly. 
 
Consider buying additional software to improve performance. I personally 
recommend HotFood 3.0 and Lingerie 5.3  
 
Help Desk  
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Schrijfsels 
[nvwEEdpEckEr:  wederom ga ik iedereen aanmanen om gewillig aan deze rubriek 
mee te werken. Voor de eerste tekstjes heb ik beroep gedaan op Piglet haar broer, 
maar het is uiteraard de bedoeling dat hier vooral WiNA-leden hun ding kunnen 
doen. Mailen naar scriptor@wina.rug.ac.be (jaja, een nieuw adres :-) ] 
 

Bananen 

 
Nee maar! Ik neem een pot choco uit het rek en bekijk hem eens wat vas-
ter. Hmmmm.... nee. Met glooiende elleboog plaats ik het terug. Plots valt 
mijn oog op een pot bananenconfituur. Ik stop mijn oog weer op zijn plaats 
en draai de glazen geleibokaal eens rond in mijn hand. Perfect. De pot con-
fituur verdwijnt in mijn mandje bij de appelsienen en durex-keelpastilles. 
Onder het slenteren laat ik nog mijn blik langs de colablikken glijden, maar 
mijn gynaecoloog heeft mij reeds meermaals gewaarschuwd dat mijn sui-
kerspiegel te glad is, dus... Onder mijn bulderende rokershoest grijp ik ten-
slotte nog een zakje M&M's zonder nootjes (Ik ben allergisch voor panda-
noten, moet je weten...) Met mijn staaldraden laadbak in mijn hyperbezwe-
te linkerhand, en mijn o zo dunne portefeuille in mijn rechterhand, plant ik 
mij voort in de richting van the end of my ride: de kassa. Terwijl ik mij nog 
op de veilige afstand van 1894 millimeter bevind, (dat is trouwens het 
bouwjaar van mijn overgrootvader zaliger), slaat ze haar hemelsblauwe 
kijkertjes op in mijn richting. Onmiddellijk voel ik het bevroren vuur in mijn 
hart weer opflikkeren. "Oh darling, I love your blue ice!!" wil ik schreeuwen, 
maar mijn lippen lijken dichtgenaaid. Ze werkt hier sinds de eerste. Een 
jobstudentje. Ze is pas 15, even oud als ik. Ik ben dan wel 17, maar dat 
mag ZIJ niet weten. Met flapperende tenen zweef ik verder in haar richting. 
Ik zie het alweer voor me: Hoewel ik weet dat ik 215 Fr moet betalen, leg ik 
200 op de toonbank. Op aanmanen van haar geduldige stem haal ik dan 
héééél traag drie stukken tevoorschijn en tover ze op de tafel. Weer ander-
halve minuut langer bij de boem der bloemen. Maar dat was zonder de 
flessen jenever gerekend, die deze week in reclame staan. Met mijn lompe 
poten schop ik er één om. Ik trap erop. Ik maak een spectaculaire achter-
waartse duik. Met mijn voet schop ik een plafondlamp aan de kloten. Ik 
grijp een rek vast, dat gewillig omkantelt. En terwijl ik met mijn rug onzacht 
in de aardappelen val, word ik bedolven onder honderden zakken chips. 
Terwijl de bazin van 't kot, vijfenveertig lentes jong, mij bevrijdt, zie ik in de 
verte een fiets vertrekken, daar haar werktijd erop zit... 
 
Jeroen Pollentier 
7 september 2001 
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En plots zag hij de appel liggen! 
Zijn blik viel op de rode zonneplek en plots bevroren 
zijn ogen. "Dat is de blos op de wangen van mijn geliefde! 
Jij misdadige appel, jij hebt mijn meisje opgeslokt en nu 
loop je ongegeneerd met haar ravissante blos te pronken! 
Moordenaar! Moordenaar!" Onder deze woorden haalde hij een 
enorme fruitbijl tevoorschijn. "Sterf, moordenaar van mijn 
oogappel!" En in vier stukken sloeg hij het geklokhuisde 
stuk fruit, dat prompt bloed en tranen weende. 
Ontzet viel hij op zijn knieën. "Neeeee mijn geliefde! 
Jij verkleedde je in een appel om mij te bekoren! Nu heb ik 
je gedood! Moordenaar! Moordenaar! Sterf, moordenaar van 
mijn oogappel!" En onder deze woorden kliefde hij de 
fruitbijl met een krachtige zwaai in zijn hoofd. 
 
Jeroen Pollentier 
8 - 10 - 2001 
 
[nvwEEdpEckEr: ok, om dat hier vol te krijgen, ga ik zelf ook nog een stukje proberen 
te schrijven. Niet dat ik niets beters te doen heb, maar ik krijg bijna niets in mijn mail-
box! Nu ja, „t is nog maar het eerste officiële Strakske hee... dus voor het volgende 
verwacht ik een beetje meer inbreng van jullie kant, ok? TIA ] 
 

Het was een warme zomerdag toen Tettenman de wei opstapte. Zijn goud-
gele cape wapperde een beetje voor zijn gezicht, en zo kwam het dat de 
mensen niet onmiddelijk wegliepen. Maar wat zag hij nu? Aan de ingang 
stonden security-mensen die controleerden of je wel een ticketje bijhad. 
Geen nood, Tettenman had zijn ticket al lang besteld via internet 
(www.tetten.com). Hij haalde zijn portefoellie boven en liet zijn blik over de 
inhoud dwalen... enkele briefjes van 100 en eentje van 1000 om twee vijf-
hondertjes te kopen, 2 drankbonnetjes van vorig jaar die hij hoopte te kun-
nen recycleren en de uitgeprinte foto vanop de WiNA website, van ***** haar 
tetten, maar geen ticket. Mmm... eigenaardig, dacht Tettenman, ik zou ge-
zworen hebben dat ik het deze morgen nog vastgehouden had. Toen ik die 
enkele kinharen van mijn gezicht verwijderde. Merde, dan heb ik het naast 
mijn tube met ontharingscrème gelegd alvorens ik mij schminkte. En toen 
moest ik mij haasten om met mijn raketman naar de bus te vliegen. Dedju! 
Mijn ticket ligt thuis en nu sta ik hier... ! Tettenman zag zijn vriendjes Bert en 
Bobbie, Cowboy Henk en Boerke naar binnengaan, terwijl hijzelf buiten 
moest blijven. Maar Tettenman liet zich zo rap niet ontgoochelen. Hij liep 
naar een boom en klom erin. Daar zette hij een vette join aan zijn lippen en 
voor de rest van de dag keek hij naar de jonge mooie meisjes in topjes die 
zich in de buurt van zijn boom begaven. En zo kwam alles toch nog goed... 
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WINA goes SNOW!!! 

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 voe-
ten hebben, geen enkel probleem. Iedereen is welkom, eveneens je vrien-
den die geen WINA-lid zijn. 
  
We gaan natuurlijk niet om het even welk klein heuveltje onveilig maken, 
maar opteren voor de enige echte place to be: het bekende Val Thorens 
gelegen op een hoogte van 2300 m in het skigebied “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 
vervelen. Samen met Skikot organiseren we naast de vele uren sneeuw-
plezier 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 hebben 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 prij-
zen. Iedereen kan trouwens zelf kiezen welke opties (zoals lessen, materi-
aal, …) hij/zij juist neemt. Naast wat ik in de alinea hierboven reeds vermel-
de, krijgen jullie in bijna alle winkels, cafés, en dergelijke ook nog eens kor-
ting. 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 aanbieden, namelijk vanaf 500 € (20000 BEF) 
en dit inclusief vervoer, verblijf in een luxueus appartement, een laken- en 
handdoekenset, een uniek “Skikot 2002” T-shirt, het bovenstaande gratis 
animatiepakket en een skipas van 8 dagen voor het VOLLEDIGE skige-
bied! 
 
!!!NIEUW!!! 
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Omdat velen van jullie niet op de informatieavond van 10 oktober konden 
aanwezig zijn willen we toch nog even de moeite doen om alles op een rijtje 
te zetten en jullie zo alle vereiste informatie door te geven. Laten we alvast 
beginnen met Jo Marris (verantwoordelijke Skikot) te bedanken voor de 
boeiende uiteenzetting. We zullen proberen een samenvatting te geven van 
de interessantste momenten. 
Here we go! 
 
 De informatieavond werd, net zoals hierboven, aangevangen met het 
voorstellen van het skigebied Val Thorens bekend bij de skiërs en de lokale 
bevolking onder de naam „Val Tho‟. De bovenstaande informatie kunnen we 
aanvullen door u te vertellen dat dit skigebied eveneens een grote gletsjer 
bezit en daardoor het hele jaar sneeuwzeker is. Op gebied van sneeuw en 
skiën hebben we dus zeker niets te vrezen, alles komt meer dan in orde! 
Nog terloops even vermelden dat we via Skikot effectief een skipas aange-
boden krijgen die het hele gebied (Les Trois Vallées – 600 km pistes) omvat 
en voor een periode van maar liefst 8 volledige dagen, iets wat andere orga-
nisaties zelden of nooit aanbieden! 
 
Laten we verder gaan met het schetsen van het verblijf. WINA heeft een 
groep ingeschreven van 25 à 35 personen, de plaatsen zijn dus beperkt. We 
gaan skiën in de Krokusvakantie en dit om de simpele reden dat er dan 2 
verlofdagen worden gegeven en omdat het de eerste week is van het twee-
de semester, maw veel lessen zal je niet hoeven te missen. Het vertrek is 
voorzien op vrijdag 8 februari 2002 rond 20h en we komen terug op zondag 
17 februari 2002 rond 08h. De rit naar Val Tho zal gebeuren in een luxueuze 
autocar met bar, wc, video, … 
 
Hoe de week er concreet zal uitzien weten we zelf nog niet, maar laten we 
alvast eens schetsen wat er allemaal op het programma staat: 
 Zaterdag: aankomst rond 7h met welkomstaperitief, skiën, après-ski 
Zondag: jeneverrodelen à volonté. (met een slee of op een plastic naar 
beneden tot aan de jeneverbar, wat kracht en nieuwe moed „indrinken‟ en 
opnieuw naar boven) Dit zolang je wenst! Moeten we er u nog aan herinne-
ren dat dit volledig gratis is? 
Maandag: Hoegaarden après-ski. Veel verduidelijking is er niet nodig, tus-
sen 18h en 19h30 kan je gratis Hoegaarden drinken! 
Dinsdag: Een gezellige partij sneeuwvoetbal of een sneeuwballengevecht 
(het zoveelste??) met hopen gluhwein om ons te verwarmen. 
Woensdag: Kwis. Een hele moderne kwis met verschillende groepen en tal 
van prijzen. Vergeet dus maar het bordjes omhoog steken en alle andere 
verouderde kwis-technieken, hier gaar we écht kwissen! 
Donderdag: “Bacardi unlock the night” Een heuse fuif met kortingen op Ba-
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cardi Breezer, hoe het exact in z‟n werk gaat merkt u dan wel. 
Vrijdag: Nachtski op een verlichtte piste met eventueel een raclette-
avond of een fakkeltocht. Dit sluiten we dan af met een heus afscheidsfeest. 
Natuurlijk wordt er elke avond gefeest, maar vrijdagavond geven we er een 
extra “lap” op! 
Zaterdag: Alle bagage wordt verzameld voor het skiën, natuurlijk is er wel 
nog de gelegenheid om te douchen na het skiën om de terugreis fris te kun-
nen aanvangen. Wellicht hebben uw medereizigers daar geen problemen 
mee. We vertrekken in Val Tho rond 20h. 
Zondag: Aankomst in Gent rond 08h. 
Wellicht komen er nog verschillende activiteiten bij, maar dat hoor je dan 
wel. Heb je zin om nog iets extra te doen (skisafari, cantus, …) vraag het 
ons dan gewoon en wij organiseren het! Bovendien krijgt u nog een reductie-
kaart om in verschillende winkels en cafés kortingen te krijgen. Zoals je kan 
zien is dit meer dan een gezellige skivakantie, het wordt echt ontspannen en 
feesten. 
 
Hoe inschrijven?? 
Iedereen is overtuigd, wel dan gaan we over tot de praktische zaken: de in-
schrijvingen. Van ons zal je twee inschrijvingsformulieren ontvangen die u 
volledig moet invullen en aan ons terugbezorgen. Een daarvan moet een 
foto bevatten (voor de skipas!). Daarna regelen wij de rest. We sturen alles 
door naar Skikot en je ontvangt een overschrijvingsformulier waarmee je 
binnen de 6 weken een voorschot van 150 € (6051 BEF) betaalt. De rest van 
het bedrag wordt later vereffend. Wat moet u allemaal invullen op het in-
schrijvingsformulier? 
Uw persoonlijke gegevens moeten worden ingevuld in het eerste luik. 
Schrijft u in met een groepje van 4 of 5, dan kan u hier ook een gezamenlijke 
groepsnaam invullen; wij zorgen ervoor dat je samen op de kamer slaapt. 
In het tweede luik staat reeds de periode, bestemming en het basispakket 
(oa. Skipas, animatiepakket, …) ingevuld. De basisprijs is 500 € (20170 
BEF), je kan zelf nog extra opties of reducties aankruisen. 
Opties: 
Neem je een verzekering (annulatie en bijstand) dan kost dit je 26 € (1049 
BEF) voor een normale verzekering of 36 € (1452 BEF) voor de meest uitge-
breide. Hebt u reeds een Eurocrosscard of iets in die aard, dan hebt u dit 
wellicht niet nodig. 
Skilessen, 2h30 per dag, met een ongekend voordeel kan je ook nemen 
voor slechts 58 € (2340 BEF). Er wordt ook gevraagd om uw niveau op te 
geven gaande van 1 (beginner – geen voorkennis), over 2 (beginnend paral-
lel – voorkennis: ploeg skiën) en 3 (gevorderde parallel – voorkennis: basis-
principes parallel skiën beheersen) tot 4 (all-around skiën – voorkennis: bijna 
perfect parallel skiën, skiën op alle pistes). Er kunnen ook snowboardlessen 
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gevolgd worden, enkel voor beginners en dit voor dezelfde prijs. De lessen 
worden gegeven door de gediplomeerde instructeurs van ESF (École du Ski 
Français), mensen die het gebied perfect kennen. 
De laatste optie het Foodpack is een echte aanrader. Voor slechts 53 € 
(2138 BEF) krijgt u een VOLPENSION voedselpakket met uitgebreid ontbijt, 
voor ‟s middags krijgt u een stokbrood mee met beleg dat u zelf kan klaar-
maken en ‟s avonds krijgt u een warme maaltijd (oa. Spaghetti, koninginne-
hapje, varkensblanquette, kip, steak, …) met dessert. Bovendien krijgt u 
hierbij nog een onderhoudskit voor uw appartement (vuilniszakken, tabletten 
voor de vaatwas, toiletpapier, servetten, …). Er is ook een vegetarisch Food-
pack voorzien voor 58 € (2340 BEF). We raden u aan om dit zeker aan te 
kruisen, tenzij u liever elke dat op restaurant gaat eten; maar dan neemt u 
best veel geld mee. 
Reducties: 
Reis je met eigen vervoer of wil je helemaal geen skipas dan kan u op fikse 
kortingen rekenen. Deze kunnen ingevuld worden in het tweede luik van het 
inschrijvingsformulier. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om slechts 6 of 
7 dagen te skiën ipv 8 dagen; of om uw skipas te beperken tot Val Thorens 
(160 km pistes) ipv het hele gebied Les Trois Vallées. Iets wat beginners 
zeker kunnen overwegen als ze de prijs voor de lessen ergens willen com-
penseren. 
Onderaan het formulier vult u de datum in en schrijft u “gelezen en goedge-
keurd”. Een handtekening volstaat om u op de bus te zetten naar dit schitte-
rende skiparadijs! Niet vergeten om het inschrijvingsformulier in tweevoud op 
te maken en om één pasfoto toe te voegen. 
 
Mensen die nog vragen hebben kunnen steeds mailen naar ons op ski-
reis@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 inschrij-
ven de boodschap! Inschrijven kan tot UITERLIJK eind november. 
 
Wil je niet alleen meegaan, geen probleem vraag gerust je vriend/vriendin, 
neef/nicht of wie ook mee. De prijs blijft hetzelfde voor WINA-leden en voor 
niet-leden. Zorg er wel voor dat je binnen het doelpubliek van Skikot blijft 
(ergens tussen 16j en 30j).  
 
Zo, voor diegene die de sneeuwmicrobe al te pakken hebben, mail ons vlug, 
kom uw inschrijvingsformulieren afhalen en schrijf zo vlug mogelijk in. Daar-
na zien we elkaar zeker in Frankrijk! 
 
uw ski-team 

Bart & Yannick 
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Glijbaantjes 
[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 oog-
sten, 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 glijbaantjes 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... om-
dat ik tegenwoordig zelfs geen gans blad volkrijg. Don‟t stop mailing me!] 
 

prof. Fack: 

- “... het zal wel lichtjaren duren eer dit algoritme een oplossing geeft...” 
 (voor degenen die het nog niet doorhebben: een lichtjaar is een afstand) 
 
Dries: 
- " 'k Ga volgende keer een blondje pakken ... " 
 
prof. Ir. Dr. Hoffman: 
- " ... en over enkele jaren bel je met je GSM naar je microgolfoven om je 
diepvries te laten ontdooien..." 
 
prof. Armand De Clerck: 
- “Zoek nu niet achter die oefeningen want ik moet ze nog uitvinden” 

- “Ik moet toegeven, veel van mijn lessen heb ik uit dit boek gescand. Da 
mag wel nie, maar 't is wel erg handig.” 
 
prof. Coolsaet: 

- “Hoe meer ik zeg dat ik bijna klaar ben,hoe minder klaar ik ben he.” 
 
prof. H. De Meyer: 

- “... dat stond ne keer in het strakske, dat is toch jullie lijfblad he? „k Had 
gezegd dat nen tetraeder nen kubus was, maar... da is is dus nie azo he” 
- “En op de examens moogt ge geen cursus gebruiken, en natuurlijk ook 
geen GMS'sen" 
 
prof. Tromp: 
- "Deze slide laat ik u eens rustig lezen ... 
(fractie van een seconde later) 
volgende slide ..." 
 
prof. R. Van de Walle: 
- "Onze fileserver moest vrij zwaar zijn ... niet omdat we zelf zwaar zijn ..." 
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Op een dag besloot de WINA een gratis filmvoorstelling te geven voor haar 
leden. En omdat ik dus de film zo schitterend vond, besloot de scriptor mij 
eens goed te ambeteren door mij aan het werk te stellen. Hij droeg mij op 
een stukje voor hem te schrijven. 
En het verhaal van de film gaat als volgt: een simpele fabrieksarbeider 
droomt ervan om zijn volronde dochter te bombarderen tot popster, terwijl hij 
zorgt voor haar hits. Op een dag komt hij toevallig Debby (de grootste pop-
ster van het moment, in de film toch) tegen, en hij besluit haar te ontvoeren. 
Zo probeert hij Debby‟s manager onder druk te zetten om zo zijn dochter te 
laten doorbreken met zijn hit. De gehaaide manager misbruikt de situatie en 
de media om op die manier zijn eigen zakken te vullen. 
Dan nu mijnpersoonlijke interpretatie van de film. Een schitterende prent 
waarmee de regisseur het hele media-landschap te kakken zet en bewijst 
dat het in de media-wereld enkel om geld draait. Zij die geld hebben kunnen 
bereiken wat ze willen en kunnen op die manier meer geld verdienen. Deze 
film drijft dus duidelijk de spot met toestanden als tien-om-te-zien en het 
Swingpaleis (sommige praesessen vinden het Swingpaleis tot mijn grote 
frustratie echter belangrijker dan vergaderen)… 

Roel van Bennybost 

Film: Iedereen Beroemd! 



36 Peter- en Meterverkiezingen 

Peter- en Meterverkiezingen 
Yow wineesjes, alles kits onder de rits? 
 
 
En al een beetje bekomen van onze fuif dinsdag? Ja zeker. Tis maar best 
ook want het was misschien onze eerste maar zeker niet laatste goeie WI-
NA fuif van dit academiejaar. Dus kijk maar eens goed rond in de S9 en 
zult geregeld wel nog eens een affichke zien hangen waarop we weer eens 
een spectaculaire fuif presenteren. 
 
En ik ben er trots om te kunnen zeggen dat onze openingsfuif dit jaar een 
echt succes was. We hadden zelfs zoveel inschrijvingen van eerstekanners 
die een peter wouden, dat de meeste praesidiumleden twee of zelfs drie 
petekindjes moesten hebben. Sommige kindjes hadden toch blijkbaar het 
concept verkeerd verstaan, mannekes toch, wij zijn geen koppelingsbureau 
zene. Allé der zijn er zeker 4 mensen  komen vragen achter blonde meter 
met grote borsten die dan nog eens miss-belgium alures heeft ook. Jon-
gensda vindt ge hier niet, daarvoor moet ge maar eens gaan kijken naar de 
farmacie. 
 
En ons gratis vat dat ging er op een enorm snel tempo door, ja amai jon-
gens, keb nog nooit zo een grote bende ongeduldigaards gezien. Trekken, 
duwen en smeken dat jullie gedaan hebben om 1 pintje te kunnen krijgen, 
tjesus. Ja en Bene (erelid) heeft ook dubbele pech gehad dienen avond, 
eerst en vooral is hij zeker 10 cm smaller geworden omdat hij tijdens het 
gratis vat aan den toog zat (wat hij zich natuurlijk achteraf beklaagde) en hij 
heeft dan nog eens nen mep gehad van dienen van den twieoo omdat hij 
een pint van achter den toog wou pakken. 
 
 
En om te eindigen ga ik al eens reclame maken voor onze volgende fuif. 
De top-100 fuif 
op 14 november waarbij jullie mogen beslissen welke muziek er gedraaid 
zal worden. 
 
 
C ya somewhere sometime 
 
PS : Tsja en voor degenen die het gemist hebben kan 
     ik enkel dit zeggen: Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ge allemaal 
     gebuisd zijn vandejaar, we hadden het u nog zo gezegd hé; kom af en  
     zoek u een peter en meter, die kunnen best van pas komen dit jaar. 

Thomas 
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WINA’s Wacky Weekend 

Beste vrienden, 
 
Met een ongelooflijke blijd-
schap en zin stel ik u het eer-
ste WWW voor. U vraagt zich 
ongetwijfeld af waarom een 
stabiele jongeman als mijzelve 
zich zo laat gaan als het om dit 
voor u nog onbekende wacky 
weekend gaat. Dat ga ik jullie 
hier nu eens vertellen: 
 
Wat is het WWW? 
 
Het wina-weekend is een zoge-
naamd kennismakings- en 
avonturenweekend. Dit bete-
kent dat er allerhande vrij 
avontuurlijke activiteiten op het 
programma staan. Het is een 
afwisselend en aangenaam 

pakket van new-games, rope adventure, mountain-bike en kajak (laatste 
twee voor de vrijwilligers), aangevuld met een verassend avondprogramma. 
Letterlijk verassend, want ik ga het hier niet uit de doeken doen voor jullie. 
Dit alles wordt u aangeboden voor het ronde bedrag van 72,5 euro ofte 2900 
befkes. Daarin zit: het vervoer, 
het eten en drinken, de activitei-
ten, de cantus van de laatste 
avond, het verblijf en het amuse-
tainment.  
 
Waar is het WWW? 
 
De plaats van bestemming is 
geheim, maar ik verklap jullie al 
dat het in „dardennen‟ is. 

“Kijk eens Bossy, op deze bbq kunnen we 
1ste kannertjes in hun geheel roosteren...” 

ooh... hoe morantisch! 
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Waarom is het WWW? 
 
WWW is ideaal voor eerstejaars 
die nog weinig mensen kennen, 
om er een aantal nieuwe maats 
aan over te houden. Maar ook 
ouderejaars zi jn natuurl i jk 
„hartstikke‟ welkom. Zo kun je de 
mensen, die je al jaren kent van 
binnen de WINA eens anders be-
kijken, want iedereen is anders op 
een wacky weekend. 
 
Wanneer is het WWW? 
 
Van 1 t.e.m 4 november. De les is 
geen uitvlucht om niet mee te 
gaan, want jullie hebben dan ge-
woon geen les. Heb je niets beters 
te doen, kom dan maar gewoon 
mee !! 
 

Wij, het organiserend WWW-comité 
hebben er alleszins ongeloofelijke 

zin in en hopen dat ook jij ons vervoegt...  
 
 
 
 
 

Het WWW-comité 
 

Scriptor, zet hier eens het 
meeladres van het week-
end onder: 

 
ik denk dat het week-

end@wina.rug.ac.be is 
maar ben het niet zeker 

 
 

[nvwEEdpEckEr: ewel, ik ben 
der zelf ook nie zeker van. Laten 

we dus hopen... :-p] 

“Ja! Gasten, ik heb gevonden waar die 
verbrandingsovens uitkomen...” 

Niet alleen is de plaats top-secret, hij blijkt ook nog 
eens super-moeilijk te bereiken te zijn... 
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Dagboek van een kleuter 

Maandag  

 
Sinterklaas gaan halen bij bomma 
en bompa.  
Alleen knikkers gekregen.  

Stom speelgoed.  

Heb knikkers op de keldertrap 
gelegd.  
Bompa naar beneden  getuimeld, 
geen belang, bompa toch al oud 
en versleten 
Er waren geen knikkers kapot.  
Heb klop gekregen.  
Met knikkers spelen is verboden.  
  
Dinsdag  
  
Hele toffe dag, heb nichtje Suzy 
gezien op begrafenis bompa.  
Hele dag doktertje gespeeld.  
Heel plezant. Mama kwaad, papa 
kwaad, tante Angèle kwaad, Suzy 
niet.  
Doktertje spelen mag niet.  
Heb klop gekregen  
Stiel leren is verboden.  
  
Woensdag  
  
Hier en daar in huis chocoladekor-
rels gelegd.  
Papa is muizenvallen gaan kopen.  
Heb korrels opgegeten.  
Mama viel flauw.  
Heb klop gekregen.  
Lekkere chocoladekorrels eten is 
verboden.  
 

Donderdag  
 
Heb voor 20 knikkers hele mooie witte 
muis gekregen van  
kameraad in een doosje gedaan en 
schoon verpakt.  
Cadeau voor mama.  
Mama eerst heel blij, deed cadeau 
open, toen flauw gevallen.  
Papa weer heel kwaad.  
Heb klop gekregen.  
Cadeautjes geven is verboden.  
  
Vrijdag  
  
Papa sloot mij op in de kelder, is ple-
zant.  
Heb van patattenvoorraad frietjes ge-
sneden om mama te helpen.  
Zwaar werk, wel 100 kilo patatten.  
Heb klop gekregen.  
Mama helpen is verboden.  
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Zaterdag  
  
Papa sloot mij op op zolder, ook 
heel plezant.  
Heb papa geholpen en dakgoot 
proper gemaakt.  
Stond veel volk op straat.  
Pompiers zijn me komen van dak 
halen.  
Papa kwaad.  
Heb klop gekregen.  
Papa helpen is verboden.  

 
Zondag  
  
Papa sloot mij op in het tuinhuisje.  
Had koud en heb een vuurtje ge-
stookt.  
Pompiers zijn weer gekomen.  
Toffe mensen, spuiten alles nat.  
Heb klop gekregen.  
Warm hebben is verboden.  
  
Maandag  
  
Wou pompiers nog eens terugzien.  
Heb gebeld en ze zijn gekomen.  
Mama kwaad en pompiers ook.  
Heb klop gekregen.  
Pompiers graag zien is verboden.  
  
Dinsdag  
  
Stille dag vandaag.  
Heb niets gedaan.  
Mama heel ongerust en ambetant.  
Niks doen is niet plezant en eigen-
lijk verboden.  
  
Woensdag  
  
Op bezoek bij bomma 
Toen ze me zag staan kreeg bom-

ma schuim op haar mond.  
Mama sloot mij op in de keuken.  
Stoelen van bomma veel te 
hoog,heb ze korter gemaakt met de  
zaag van bompa, nu zijn ze juist 
goed.  
Mama kreeg schuim op haar mond.  
Heb klop gekregen.  
Stoelen verbeteren is verboden.  
  
Donderdag  
  
Met papa naar de kliniek gegaan.  
Bomma en mama bezoeken.  
Iets kapot aan de zenuwen.  
Waarschijnlijk familieziekte.  
Dokter stak met naald in mama haar 
arm.  
Heb met de andere naald die daar 
lag in de stouterik zijn gat gestoken.  
Dokter had veel pijn.  
Van papa klop gekregen.  
Mama beschermen is verboden.  
  
 Alles is verboden denk ik, behalve 
kinderen kloppen.  
  
Wacht tot ik groot en sterk ben.  
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Woorden van een voze schacht 
Jupse, 
 
Wat ik hier allemaal onder getypt heb, is niet bedoeld om gelezen te wor-
den, maar dient alleen maar als bladvulling (de scriptor heeft het zelf ge-
zegd!). [nvwEEdpEckEr: codex pagina 542: Tom Dooley, 4de regel van het refrein: 

“Poor boy, you‟re bound to die.” ] Het zit mij ook nie mee! Je wordt dan lid van 
de WINA, je gaat eens op dinsdagavond met een paar vrienden-winaleden 
naar “de sjakosj” omdat je gehoord hebt dat het daar clubavond is van de 
WINA. Je komt daar toe en je ziet daar helemaal vanachter een hoopje 
leden van het praesidium zitten bier zuipen en babbelen. Maar voor de rest 
was er niets te doen. [nvwEEdpEckEr: eigenlijk was het kaartavond, maar als die 

voze schachten ook hun mail nie lezen hee... :-p ] OK, je bent vriendelijk en zegt 
goeiedag, doet “een klaptje” met de Satch, zuipt zelf ook een paar pintjes, 
allemaal geen probleem. Opeens komt er daar nog een kerel van da prae-
sidium af, één met stekkerhaar (inderdaad, de scriptor!). Meneer vraagt of 
we naar de oefencantus geweest waren (met de bedoeling om één van ons 
er een opstel over te laten schrijven). Op dat moment waren we blij dat we 
nie geweest waren naar die cantus (oef, geen opstel schrijven). Dan komt 
hij efkes later mij zeggen dat ik voor straf (omdat ik niet op de oefencantus 
was) een opstel moest schrijven over “mijn eerste weken op kot in Gent”. 
En ik die dacht dat ik na het middelbaar eindelijk van die opstellen verlost 
was…  
Pfffffff, nu heb ik al een half blaadje gevuld, maar ik moet aan 3 bladzijden 
geraken! Da zal nooit lukken! [nvwEEdpEckEr: amai jong, helderziend en al!] 
Mijn eerste weken in Gent… „k Zal beginnen met mijn eerste dag in Gent, 
namelijk de introductiedag. „k Had er eerlijk gezegd nie veel zin in om te 
gaan (voornaamste reden was het feit dat het alweer voor de eerste keer 
vroeg opstaan was : ik moest de trein halen van 7u45!!!). Nu ja, ik ben dan 
toch in Gent geraakt en in het auditorium in de Ledeganckstraat waar we 
moesten samenkomen. Daarna was het gewoon een wandeling naar de 
campus (had ik het geweten, khad mijn velo gepakt). Daar kregen we van 
ieder prof beetje uitleg over zijn vak en van nog een anderen (kweenie wie 
dat da was) kregen we algemene uitleg over onze richting en de examens. 
Dan was het middag en mochten we gaan eten. ‟s Namiddags kregen we 
een rondleiding in ons gebouw en onderweg konden we al een deel cur-
sussen kopen (die veel te zwaar wogen). Uiteindelijk was dat dan afgelo-
pen en konden we op weg naar “de Cantus”, waar we ons gingen zetten en 
geduldig met een pintje voor ons zaten te wachten tot het gratis vat was 
aangesloten (het hoogtepunt van de dag!!!!!!!). „k Moe zeggen, da gratis vat 
maakte de dag echt wel goe. „k Heb daar nog zo‟n 3 uur gezeten (wa zitten 
babbelen en zuipen) tot we uiteindelijk nog met 3 “eerstekanners” over-
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schoten. Maar rond 18u30 was het toch wel hoog tijd om naar huis te ver-
trekken en mijn trein te halen (want ik moest ‟s avonds nog gaan “trainen”). 
Veel getraind heb ik wel nie meer, maar allé. 
Tja, nu nog de andere dagen in Gent, die zal ik nie zo uitgebreid vertellen wi, 
want deze zullen waarschijnlijk zijn zoals van de meeste eerstekanners. Ten 
eerste proberen om toch wel de eerste lessen van ieder vak mee te volgen 
(kwestie van toch te weten wie je prof is en waarover zijn vak juist gaat). Dan 
elke dag naar een andere moat zijn kot gaan zodat we mekaar hier weten te 
vinden in Gent. Natuurlijk ‟s avonds Gent en al zijn cafés leren kennen (dus 
aan den Overpoort rondhangen) en proberen zoveel mogelijk gratis vaten 
mee te pikken (want de eerste weken waren er wel veel!). ‟s Morgensvroeg 
thuiskomen, in je nest kruipen en vergeten je wekker af te zetten van de vori-
ge morgen, was wel een groot probleem : dan wordt je ‟s morgens wakker 
en heb je toch geen zin om op te staan voor die “stomme lessen”. Uitslapen 
is veel leuker! Nu heb ik al geleerd om die wekker alleen maar aan te zetten 
als ik zeker van plan ben om naar de lessen te gaan. Om nog iets van die 
lessen te zeggen : die zijn allemaal saai voor dood! Het enige dat meevalt, 
zijn de 2 uren praktijk van “Gebruikersaspecten van besturingssyste-
men” (wie heeft er nu in godsnaam zo‟n naam aan een vak??) en de 2 uren 
praktijk van programmeren zijn ook in orde, want die gaan rap voorbij. 
Er zijn natuurlijk ook wel minder leuke dingen aan het kotleven (vind ik toch) 
zoals boodschappen gaan doen (daar heb ik een hekel aan) om toch nog 
een beetje “gezond” te eten. Ook den afwas doen is nie mijn favoriete bezig-
heid, maar af en toe moet het toch gebeuren. En je kot een beetje proper 
houden is ook nie zo simpel, zeker niet achter da je een feestje in je kot hebt 
gehouden en er een man of 4 nog een keer blijven maffen!!! Een goeie ver-
luchting van je kamer de volgende dag is wel aangeraden. 
Allé vooruit, ik ben toch al aan blad 3 gekomen, maar „k ga der toch wel een 
keer mee stoppen. De scriptor moet maar tevreden zijn, ofwel de lettergroot-
te verhogen. En als er massa‟s fouten hierboven staan, dan kan da best zijn, 
want een opstel herlezen doe ik nooit (nog erger dan het moeten typen). 
„k Hoop dat dit de eerste en de laatste keer is dat ik een opstel moet maken, 
want als ik da moet doen, steek ik daar veel te veel tijd in en het trekt toch 
nog altijd op geen kloten (alleen gezever staat daar in), dus ja… 
 
een eerstekanner die content is dat hij ervan af is,  
[nvwEEdpEckEr: waar vanaf is? Vanaf nu ben je gepromoveerd tot maandelijkse 
column schrijver voor mij. Uw column zal in elk strakske gepubliceerd worden. Hope-
lijk is de titel van je laatste stukske dan: “woorden van een ontgroende schacht”.] 

 
 

Kurt, de voze schacht... 
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Kalendertje 

Wanneer? Wat? Waar? Kostprijs? 

22&23 okt 18 u voordoop !!! grote kelder S9 gratis, lief hé? :-p 

12urenloop (12 u) Kunstlaan niets, ge krijgt zelfs toe... 
woe 24 okt  

theater Groot Huis ? 

do 25 okt karaoke de Cantus (weeral) gratis zeg... 

woe 31 okt sporttoernooi GUSB ? 

1 - 3 nov Wacky Weekend ! TOP SECRET 2900 

di 6 nov doop !!! den Twieoo ? 

do 8 nov Night of the Proms sportpaleis A‟pen ? 

woe 14 nov Top 100 fuif den Twieoo ? 

do 15 nov Körperwelten Anderlecht ? 

di 20 nov Musical “Camelot” het Capitole ? 

do 22 nov Bierbowling overpoort Bowling ? 

(voor meer, betere en up to date info, zie wina-site) 
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Oplossing spelletjes 

[nvwEEdpEckEr: in het InfoStrakske stonden enkele spelletjes voor de kindjes, waar-
van nu de oplossing. De winnaar moet nog persoonlijk via email verwittigd worden, 
dit gebeurt eerstdaags...] 

Groen Rood Blauw Wit Geel 

Rus Duitser Fransman Belg Nederlander 

Maes Duvel Heineken Rodenbach Hoegaerden 

L&M Marlboro Lucky Strike Davidoff Camel 

boa constrictor Hangbuikzwijn Fret Rat Kameleon 

▲ in 

uit ▲ 
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UNIX commando’s 
[nvwEEdpEckEr: aangezien onze eerste kannertjes nog steeds niet met de X-
terminals in „t ARC kunnen werken, volgen hieronder enkele unix commando‟s met 
hun output. Do try this at home... euh... at the ARC bedoel ik...] 
 

% ar m God 
ar: God does not exist 
 
% "How would you rate Clinton's incompetence?  
Unmatched ". 
 
% [Where is Jimmy Hoffa? 
Missing ]. 
 
% ^How did the sex change^ operation go? 
Modifier failed. 
 
% If I had a ( for every $ Congress spent, what would I have? 
Too many ('s. 
 
% make love 
Make: Don't know how to make love. Stop. 
 
% sleep with me 
bad character 
 
% got a light? 
No match. 
 
% man: why did you get a divorce? 
man:: Too many arguments. 
 
% ^What is saccharine? 
Bad substitute. 
 
% %blow 
%blow: No such job. 
 
% \(- 
(-: Command not found. 
 
% sh 
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$ PATH=pretending! /usr/ucb/which sense 
no sense in pretending! 
 
$ drink < bottle; opener 
bottle: cannot open 
opener: not found 
 
$ mkdir matter; cat > matter 
matter: cannot create 
 
 

(met dank aan Tim B.) 
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Barbecue 

poging 1: 
 
Dinsdag 2 october 2001, 10.00u . waarom moet die wekker aflopen? 
[nvwEEdpEckEr: twee mogelijkheden: ofwel heb je die wekker zelf opgezet, ofwel 

heeft één van je kotgenoten je gekloot] Vandaag is het mijn eerste lesdag, en ik 
heb zoals gewoonlijk goede voornemens: zoveel mogelijk naar de les gaan.  
Waarom dan niet vandaag beginnen? Zelfs al ben ik gisteren nog eens goed 
uitgegaan…  
Na een halfuurtje vertrek ik naar mijn les van 11.30 in den plateau (dat lelijk 
burgiekot).  Ik sta op het punt  het leslokaal binnen te gaan wanneer mijn Gsm 
afgaat: quastor Jan wilt nu al de boodschappen gaan doen voor de barbecue..  
Natuurlijk mag ik de les op mijn buik schrijven (achteraf heb ik vernomen dat 
de prof ziek was…). We rijden de hele dag rond en om 18.00 staan de barbe-
cuestellen klaar. Er komen al een paar eerste kanners binnen (toch wel ge-
makkelijk; die eerte kanners zijn meestal op tijd). [nvwEEdpEckEr: da‟s omdat 

die ettertjes bang waren dat het vlees zou opzijn...] Pascal probeert samen met 
Dries, de barbecues in gang te krijgen, cantor Kathie loopt iedereen achterna 
met haar handen zwart van de kolen(jammer genoeg loop ik niet zo snel) en  
ondertussen staat onze praeses Klaartje het brood te snijden.  Ik vind dat ik 
vandaag al veel werk heb gedaan en probeer ergens te zitten buiten het ge-
zichtsveld van onze praeses.  Jammer genoeg heeft Klaartje ogen op haar 
rug, en ik mag a tafels en stoelen  binnen gaan zetten.  Een uurtje later begin-
nen ze met het eerste vlees: witte worst. [nvwEEdpEckEr: Satch jongen, met je 

perverse gedachten... :-p] Natuurlijk staat er een lange rij, als het gratis is staat 
er altijd een lange rij, en ik ga achteraan in de rij staan.  Plots roept mijn peter 
Bene mij. Hij zit daar rustig aan de toog zijn pintje te ledigen.  Hij wil natuurlijk 
niet in de rij gaan staan en vraagt of ik zijn bord wil mee nemen.  Na een fikse 
onderhandeling neem ik zijn bord mee (en zijn pint).  En nu maar wachten in 
de rij. Na een veel te lange tijd kom ik toe bij de barbecue en vraag  een sate 
voor mij en een witte worst voor Bene.  Die ijverige mannen doorstrepen mijn 
bonnetje en ik ga een zitplaats gaan zoeken. Mmm, doe sate smaakt goed.   
Eigenlijk zit ik hier goed op mijn gemak, terwijl de rest buiten werkt.  Tja, het 
voordeel van voordien werken, noemen ze dat (zou dat nu ook eens lukken 
met cursussen blokken, het zou ideaal zijn). Er komt steeds meer volk binnen: 
enkele mensen hebben nog geen lidkaart.  Ik besluit mijzelf nuttig te maken 
[nvwEEdpEckEr: no way!] en hun een lidkaart te verkopen.  Er komen zelfs nog 
een paar ereleden, die zend ik door naar pr-intern Karolien. 
Als het eten op is, zie ik tevreden gezichten: de barbecue was weer een suc-
ces. 
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poging 2: 
 
Na een uur die barbecue proberen in gang te krijgen - met regen is dat niet 
zo gemakkelijk - begonnen pascal, Dries, Benny, Elvis en katie dat vlees te 
bakken. Ze begonnen met witte worsten. Natuurlijk is niet iedereen even 
handig en al snel laat Elvis een witte worst vallen.  Zo'n vuile worst kan je 
natuurlijk moeilijk geven aan een vriendelijk persoon, dus gaven ze die aan 
onze scriptor(wedden dat hier commentaar bij komt). Sommige praesidium-
leden waren zodanig hard aan het werken (nee Liesbeth jij niet) dat ze zwart 
werden van het zweet (en sommige vleesstukken ook). Vervolgens kwamen 
de sate's en de ribbetjes er aan. De sate's waren in trek: na een half-uur wa-
ren ze allemaal op. Na het eten komt natuurlijk de drank [nvwEEdpEckEr: 
kmoe wel zeggen, tijdens het eten heb ik veel meer gezopen dan erna hoor... ] 

(zoals na regen GEEN zonneschijn komt). En al vlug waren enkele leden in 
ware cantus-sfeer "prosit senior" aan het roepen (als je dit niet kent: spreek 
eens met Benny de schachtentemmer). Om 1.00 was iedereen goed gevuld 
(met eten) en gingen we naar onze eerste clubavond in de Sjakosj. 
 
[nvwEEdpEckEr: aangezien ik morgen dit Strakske ga binnendragen bij Top-Copy, 
kan ik Satch niet nog eens verplichten zijn Stukske te herschrijven, maar aangezien 
zijn gebrek aan literair talent vrees ik hem te moeten toevoegen aan het lijstje van 
praesidiumleden die niet meer qualificeren om dit Strakske te bevuilen :-p ] 
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Uit de Gazette 
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(voor)doop 

Schachten! 
 
Nu het academiejaar enkele weken bezig is, kunnen we het eens hebben 
over één van de meer beruchte activiteiten van een studentenvereniging, 
nml de doop. Jullie hebben waarschijnlijk weeral sterke verhalen gehoord 
of zijn afgeschrikt door de film “Ad Fundum”, maar in WINA gaat het er toch 
wel anders aan toe. Niet dat we een bende mietjes zijn, maar we houden 
de doop menselijk. 
Er zijn enkele regels: 
Pis en kak zijn niet toegestaan op de doop (ook niet in je broek pissen 
dus). 
Expliciet naakt is niet toegelaten. 
Impliciet naakt dus wel. 
Jullie komen namelijk in zwemkledij (badpak/zwembroek) waarover jullie 
een overal mogen dragen en event. een oude trui voor het gedeelte van de 
doop buiten. De meeste schachten zijn bang voor alcoholische dranken, 
maar jullie krijgen gewoon geen alcohol van mij, tenzij misschien enkele 
uitzonderingen. 
Maar voor ik jullie doop, zou ik eerst graag wel eens allemaal jullie gezicht 
willen zien. En daarvoor dient de “voordoop”. 
Op de voordoop krijg je een vragenlijst die je zo accuraat mogelijk moet 
invullen (oa: bep. allergieën, ziektes, …) en krijg je ook een klein ludiek 
opdrachtje. De voordoop vind plaats op 2 dagen, dit om iedereen de kans 
te geven om af te komen, maar je moet natuurlijk maar op 1 van de 2 da-
gen aanwezig zijn. 
Voor de mensen die nog twijfelen, laat ik even enkele redenen geven waar-
om ik mij heb laten dopen: Je leert veel mensen kennen, niet alleen uit 
jouw jaar, maar ook uit de hogere jaren en andere richtingen. Je gaat veel 
plezier maken en je houdt een oude traditie in ere. (de regels van een stu-
dentenvereniging stammen uit 1936 maar zijn al veel ouder) En je krijgt ook 
zo‟n mooi geel-zwart lintje waarmee je in de Overpoort kan lopen pronken. 
Maar je moet wel eerst bewijzen dat je dat waard bent natuurlijk. 
 
Waar? In de WINA-kelder (S9). 
Wanneer? 22 (17h) of 23 (18h) november. 
Kostprijs? Nietenduvel. 
 

meester Benny 



53 Office paperclip 

Die hulpvaardige paperclip toch 
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Poëzie 

Het abc van de liefde 
 
Door Joe Roxy 
 
 
A : 
Annelies, je prachtige stem ben je kwijt 
Ik kan je niet zeggen hoezeer het me spijt 
Toch denk ik met heimwee aan hoe ik genoot 
Terwijl ik die stemband aan diggelen schoot. 
 
B : 
Belinda, dat triootje was toch wat raar 
Je man - die van onder lag - kwam te snel klaar 
terwijl ik nog ramde in woeste galop 
Begon hij te leuteren over zijn job. 
 
C : 
Christina, fraudeuse ! Bedrieglijke slons ! 
Jij had geen cup D, 't waren twee stukken 
spons 
Jij hebt mij misleid, en ik voel mij bekocht 
'k Heb uren vergeefs naar je borsten gezocht. 
 
D : 
Diana was meegaand, wellustig en knap 
Helaas was haar Fiatje nét iets te krap 
Ik dacht nog : dit wordt een geweldige nacht 
Tot ik door die handrem anaal werd verkracht. 
 
E : 
Elfriede, ik vond het die oudejaarsnacht 
Jou kennende eigenlijk niet onverwacht 
Dat jij bij jezelf een fusée binnenbracht 
En dat je hem aanstak was weinig doordacht. 
 
F : 
Francesca, jij hebt een ontzaglijke kont 
En toch ga je liefst op zijn hondjes van grond 
Besef je dan niet dat wie jou zo bestijgt 
Als hij naar beneden kijkt hoogtevrees krijgt ? 
 
G : 
Gerarda, die honing was niet echt een feest 
Een schijfje citroen ware beter geweest 
Waarom hing ik niet als een zwijn aan de trog ? 
Wel, schelvis met honing dat smaakt niet naar 
nog. 
 
H : 
Helena, je krijgt dit vergrootglas van mij 
Om eerlijk te zijn : 't is voor ons allebei 
Ik weet dat mijn zwaard op een muggelarf lijkt 
Maar niet als je 't door dit vergrootglas bekijkt. 

 
I : 
Irene, wat treurig gestreel aan een borst 
Is al wat je toestond, mijn lul was je worst 
Vandaar dat ik edel, manmoedig en trots 
Mijn nobele zaad heb gestort op een rots ! 
 
J : 
Jolientje, wij waren saam heel en al dier 
Jij was mijn leeuwin, ik jouw bronstige stier 
Maar plots bleek je tevens een eekhoorn te zijn 
Mijn eikel, Jolientje, vond dat niet zo fijn ! 
 
K : 
Kathleentje, als jij er mentaal klaar voor was 
Werd heel je benedenloop één groot moeras 
Met alle respect, maar dat was niet okee 
Ik roer er toch ook geen carpaccio mee ! 
 
L : 
Linda, we dartelden bloot door de wei 
't Was heerlijk. Maar plots werd je razend op mij 
Omdat ik - zo dacht je - een schaap tot mij nam 
Maar schat, je vergist je : dat beest was een ram. 
 
M : 
Miranda, je zegt : waarom zie je zo bleek ? 
Je siddert, je beeft, waarom ben je zo van streek 
Wel, vraag dat maar eens aan die lintworm van jou 
Dat beest gaf me net een venijnige knauw ! 
 
N : 
Naomi, Naomi, ons kindeken schreit 
Terwijl gij alleen met uzelf bezig zijt 
Zelfzuchtige moeder ! Gij laat u weer gaan ! 
Ons kindje moet fruitpap. Geef hier die banaan. 
 
0 : 
Olivia, kijk niet zo verschrikt naar die sjaal 
Wurgseks is in jouw geval ideaal 
Die sjaal beneemt immers - terwijl ik je dek 
Het zicht op je lelijke schildpaddennek. 
 
P : 
Petroesjka, ik maakte je moeiteloos heet 
Een ring door mijn eikel was wat het'm deed 
Maar nu ben je zwanger, want eer ik het wist 
Had ik je spiraal uit je schede gevist. 
 
Q : 
Quirina, het bloed kolkt weer wild in mijn Jos 
Hoe ik ook frunnik, ik krijg hem niet los 
'k Vervloek de ontwerper van deze soutien 
Ik ben godverdomme geen mecanicien. 
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R : 
Roger, 'k had nooit eerder een vent in mijn nest 
Het was dus flink wennen, toch deed ik mijn best 
Ik knapte pas af toe je riep : "lekker dier !" 
Die basstem, Roger. Het was net Guy Mortier. 
 
S : 
Sabrina, dat jij menstrueert als een rund 
Dat is je bij deze van harte gegund 
Maar soms is het, als jij weer borrelt en kolkt 
Alsof Hij een bijrol in Deathwish vertolkt. 
 
T : 
Tatjana, de keukenvloer was nog wat nat 
Hij was pas gedweild en verraderlijk glad 
Zo glad dat je reeds na één stevige stoot 
Als levende bobslee de living in schoot. 
 
U : 
Ulrike, je was een geweldige vrouw 
Met jou deed ik wekenlang al wat ik wou 
Dat kan nu niet meer, het verdriet maakt me gek 
Ik beet in extase je achterste lek. 
 
V : 
Vanessa, neem vodden en boenwas, jij slet 
En boen, terwijl ik je bespring, het parket 
Je zei : "'k zie je graag, 'k wil voor jou alles doen" 
Welnu dan : ontkleed je, kniel neder en boen. 
 
W: 
Wivina, terwijl ik het wild met je deed 
Zijn kort na elkaar uit jouw tactloze reet 
Vier nijdige, snerpende winden ontsnapt 
Terstond was niet enkel mijn aandacht verslapt 
 
X : 
Xantippe, 'k herinner mij enkel nog dit : 
Ik lig op mijn rug, terwijl jij op me zit 
Jij raast als een vuurstorm ! Ik roep nog : pas op ! 
En dan knalt die zwiepende borst tegen mijn kop. 
 
Y : 
Yolanda, wees lief en aanvaard deze strip 
En stop hem een weekje of zes in je slip 
Hij is van Vapona, een roemrucht product 
Laat Gaia maar zeuren, ik hoop dat het lukt ! 
 
Z : 
Zanussa, die heerlijke plek naast het riet 
Was eigenlijk drijfzand, dat wist ik dus niet 
Ik heb je vol liefde de grond in geheid 
Maar dra komt de hijskraan, dan wordt je bevrijd. 
 
 

Joe Roxy 

 
 

Zandkorrelgevoel 

 

volledig ondergedompeld 
 meegesleurd 
strandend 
 opdrogend 
aan een voet klevend 
 afgeklopt 
warm wordend 
 afkoelend 
weggeblazen 
 neerdwarrelend 
opgetild 
 weggevlogen 
 
enig & niet alleen 
 

Bertha 
 
 
 
 
 

Naar oude dichters 

 
Een man die door een razende hond 
gebeten werd 
ziet zegt men, 
overal in het water 
het beeld van het beest 
 
Hebben de tanden van de hondsdolle 
liefde 
mij dan gebeten, dat ik in de wijde zee 
ik de kolken der rivier, in het glas 
dat ik drink, je beeld moet zien dat mij 
toelacht? 
 

Hugo Claus 
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Voorwaarden 
Veel Informaticastudentjes hebben waarschijnlijk de verkeerde richting geko-
zen, das ook duidelijk te zien aan de slaagpercentages.Wat ge eigenlijk alle-
maal zo zou moeten kunnen als informatieker zijn de volgende dingen, an-
ders zit ge grof fout. In plaats van iedereen toe te laten zouden ze beter se-
lecteren op de volgende criteria: 
· Ge moogt geen sociaal leven hebben anders ga je die later toch moeten 
verwaarlozen. 
· Ge moet lange nachten kunnen kloppen. 
· Ge moet kunnen vectorrekenen, met staartdelingkjes zijde niks  
· Ge moet elke van elke functie op uw rekenmashientje een benaderingsal-
goritme kennen en die kunnen uitrekenen zonder staartdelingskens.  
· Ge moet u kunnen herkennen als informaticus als ge in de spiegel kijk (the 
looks do it).  
· Ge moogt nie van uw PC komen ookal ist 25 graden buiten.  
· Ge zijt bij voorkeur van het mannelijke geslacht, vrouwen zorgen alleen 
maar voor afleiding tijdens de lessen. 
· Ge moet “The Matrix” minstens 30 maal gezien hebben. 
· Ge gebruikt geen hotmail adres. 
· Ge moet elken dag schoon naar de les komen en uw oefeingskens maken.  
· Ge moet kunnen denken in wiskundetermen.  
· Om uzelf uit te drukken gebruikt ge wetenschappelijke termen . 
· Ge moet beseffen dat wanneer ge stopt met uw kennis bij te schaven het 
exponentieel zal afnemen.  
· Wanneer tijdens de programmeerlessen een oplossing op het bord komt 
moet ge  steeds een betere oplossing of dezelfde liggen hebben .  
· Der hangt nen sticker van de Linux pinguin op uw achterruit (Pokemons zijn 
ook goe).  
· Ge moet kunnen lachen met prof lollen.  
· Ge moet minstens éne keer eduserv platgelegd hebben.  
· Ge vertaalt vlot Nederlands in Java of C++ en ge schrijft gedichten in PHP.  
· Ge verlaat maar twee keer per dag het ARC.  
· Ge leeft op koffie en drinkt vooral geen alcohol.  
· Al de andere richtingen aan de RUG zijn minderwaardig in uw ogen.  
· Ge vindt 12/20 voor watjes. 
· Ge slaapt naast uw eigen FTP en Webserver.  
· Als ge eens een taak vergeet komt ge af met het excuus dat de tijd zo 
slecht gedefinieerd is  dat het afgesproken tijdstip zich om het even waar in 
het heelal kan bevinden. 
· Uw zin voor humor is verdwenen door ongebruik.  
· Uw doel is afstuderen en nog voor 50% mentaal in orde te zijn.  
Dit lijstje hangt boven uw bed.  

Reetkeverken 
Voorwaarden 
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I: Hee Peter, wat heb je daar nou? 
 
P: Ik heb iets heel bijzonders. Iets waar de wereld al lang op zit te wachten. 
I: Ongelooflijk, vertel ons snel wat het is... 
 
P: Ik heb een wit vierkant materiaal en een stokje. U zult zich wel afvra-
gen,wat is dit nu weer. 
 
I: Ja Peter, laat ons niet in spanning 
 
P: Als ik met dit stokje over het witte materiaal beweeg, dan verkleurt het op 
de plek waar ik met het stokje over heen ben gegaan. 
I: Ongelooflijk... 
 
P: Ja, maar dat is nog niet alles. Als ik met het stokje, wat overigens een Pen 
heet, een letter, zoals je die normaal op het scherm ziet, op het materiaal te-
ken... 
 
I: Ongelooflijk, ik begin het te snappen... dus als je meerdere letters neerzet 
kan je gewoon lezen *zonder* dat je een beeldscherm nodig hebt. 
 
P: Inderdaad, jij snapt het. Als dat geen amazing discovery is; het materiaal 
heet trouwens Papier. 
 
I: Ongelooflijk, en je hebt helemaal geen stroom nodig Peter? 
 
P: Nee, geweldig he, er zitten zelfs geen batterijen of accu in. 
 
I: Nou, nou, nou zeg. Onvoorstelbaar. 
Ha, Peter, je klapt het dicht. Dat kan mijn notebook ook. 
 
P: Nee, dit is anders, je kan het zovaak vouwen als je wilt tot het de door jouw 
gewenste afmeting heeft. 
 
I: Oooh, Peter je gaat maar door en het wordt kleiner en kleiner. 
 
P: Ja, nu past het zelfs in mijn portefeuille. 
 
I: Ongelooflijk, dus ik kan het altijd bij me dragen. 
Kom eens Peter, mag ik het eens vasthouden. 
 

De Grote Ontdekking 
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P: Maar natuurlijk, ga je gang. 
 
I: Maar dit is ongelooflijk, het weegt bijna niets. 
 
P: Dat klopt, het weegt 100 maal lichter dan het kleinst verkrijgbare note-
book. Dat komt natuurlijk omdat er geen accu in zit. 
Nee, nee, je droomt niet, knijp maar flink in je arm. Kijk, ik vouw het weer uit 
en.... 
 
I: Maar Peter, wat doe je nu?? 
Nee, dat kan niet, je scheurt het papier doormidden. 
 
P: Dit materiaal is zo geweldig. Kijk, ik houd de helften gewoon tegen elkaar 
aan en je kan het gewoon weer lezen. 
 
I: Ongelooflijk, dat moet je met een diskette niet proberen, ha ha ha. 
Maar wat doe je nu? Nee, niet doen, niet doen!! Je gaat er zomaar op staan 
springen. Ongelooflijk, en je kan het nog steeds lezen!! 
Stel je voor zeg, als je zo op je monitor zou gaan springen. 
Ongelooflijk, wat een discovery! Zeg Peter, hoe lang kan je papier eigenlijk 
bewaren? 
 
P: Nou, veel langer dan een diskette of hard-disk waarvan de magnetische 
gevoeligheid op den duur verdwijnt. 
 
I: Ongelooflijk, wat een amazing discovery. 
 
P: Maar dat is nog niet alles! 
 
I: Nee ??? 
 
P: Je kan het overal mee naar toe nemen, je kan het gebruiken bij hoge en 
lage temperaturen. 
En als je het niet meer nodig hebt, kan je altijd nog je neus erin snuiten en... 
 
I: Ja Peter, ongelooflijk... 
Zeg Peter, maar dat zou betekenen dat we op een dag helemaal geen 
beeldschermen, computers en notebooks meer nodig hebben. 
 
P: Ja, fantastisch hé!!! 
 

 
(met dank aan de Pé) 

De Grote Ontdekking 
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Wist U Dat... ? 
- Liesbeth soms 2 verschillende kousen draagt? 
- als je 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen zou schreeuwen, je genoeg energie 
zou geproduceerd hebben om 1 kopje koffie op te warmen? 
- een zeester geen hersenen heeft? 
- onze schachten grote muilen hadden? 
- we dat zagen aan de grootte van de stukken en brokken kots? 
- het UZ teleurgesteld was over de magere opkomst op hun dienst 
“spoedgevallen” na onze cantus? 
- sommige praesessen het niet nodig vinden naar vergaderingen te ko-
men? 
- het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen? 
- Benny tijdens de praesidiumvergaderingen slaapt? 
- de cursusdienst een hele dag tijd nodig heeft om 1 afspraak te maken? 
- Pascal van straat geraakt is? 
- zijn rechterarm nu weer zal krimpen? 
- Katie onder de indruk was van Sofie haar tetten op de oefencantus? 
- wie Katie een Franse vlag kan bezorgen, daar rijkelijk voor beloond zal 
worden? 
- sommige leeuwen tot 50 keer per dag seks hebben? 
- er op de ingevulde WINA-enquêtes maar 1 keer het woordje seks voor-
komt? 
- de persoon die deze enquête heeft ingevuld dringend contact moet opne-
men met Elvis? 
- het vorig wudje op aanvraag van Elvis zelf in de wudjes is beland? 
- je na 9 jaar en 6 maanden onophoudende schetenproductie genoeg gas 
geproduceerd hebt om het effect van een atoombom te evenaren? 
- NYS iets grappig heeft geschreven, en ik het hieronder zal publiceren om 
dit blad vol te krijgen? 
 

paus wordt verkracht door homo-priester 
 
Vaticaanstad, gisteren kreeg paus johannes paulus II een bijna-dood erva-
ring.  Even na 10u30 kreeg onze 'heilige' vader een hartstilstand. Dit was 
juist het moment waarop de schapenherder B.M. uit Vlaanderen op audien-
tie was. Deze priester, die zijn kans mooi zag, heeft de paus anaal weer tot 
de levenden gekregen. Als beloning werd hij benoemd tot kardinaal. Onze 
huidige kardinaal, monseigneur Daneels, vreest voor zijn positie en heeft 
advies gevraagd aan de Bekende Vlaming. Deze B.V. zal  hem advies ge-
ven in verband met lepe politieke trucs. Wij houden u op de hoogte. 
 
NYS 

Wist U Dat... ? 
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A Female's Guide To Logical Thinking 
A Guide To Australian Etiquette 
A Millenium Of German Humor 
Anagrams Of The Word "A" 
Bedouin Olympic Swimmers 
'Behave Yourself' by David Letterman 
Blacks I Met While Rowing 
Blind Dates That Worked Out 
Burger King Items That Start With "Mc" 
Cooking Gourmet Dishes With Tofu 
Countries Where Soci-
alism Is Successful 
Detroit - A Travel Gui-
de 
Different Ways To 
Spell "Bob" 
Ethiopian Tips On 
World Dominance 
Everything Men Know 
About Women 
Favorite Foreign Emi-
gration Destinations 
Of The French 
Feminists Worth Mar-
rying 
French Hospitality 
French, 16 Year Old, 
Non-Smoking Virgins 
Fun With Unix 
George Bush: 'The 
Wild Years' 
Good English Cooking 
Good Norwegian Jokes 
Household Uses For Plutonium 
'How To Be A Successful Politician' by 
Jesse Jackson 
Italian War Heroes 
Jewish Sports Legends 
'Life As An Air Traffic Controller' by Ray 
Charles 
Marcel Marceau's Greatest Speeches 
Mike Tyson On Dating Etiquette 
Mother Teresa's Guide To Erotic Pottery 
'My Favorite Barbers' by Yassir Arafat 
'My Life As A Woman' by Martina Navra-

tilova 
'My Life Without Michael' by LaToya 
Jackson 
'My Thoughts' by Ronald Reagan 
National Directory Of Irish AA Members 
Olympic Athletes Who Think Sports Are 
Really Stupid 
One-Legged Folk Dances 
'On Human Rights' by Fidel Castro 
Party Tricks With Boiling Lead 

Proud Parents Of Rock 
Musicians 
Public Political Activi-
ties During Franco's 
Government In Spain 
Romantic Words Be-
ginning With "X" 
Satan's Love Letters 
Scottish World Cup 
Successes 
Sign Language For The 
Blind 
Successful Applications 
Of Artificial Intelligence 
Sylverster Stallone's 
Dramatic Acting Tips 
The Genius Of Barry 
Manilow 
'The Road To Lasting 
Economic Succes' by 

Boris Yeltsin 
The Total Vocabulary Of Arnold Schwar-
zenegger 
Things That Look Like An Apple, Taste 
Like An Apple, But Are Not An Apple 
Things That Taste Better With Arsenic 
Things You Could Buy At The World 
Artichoke Festival 
Venezuelans Who Know Spelling 
Vice Presidents With Really Good Ideas 
'Why People Are More Important Than 
Animals' by Greenpeace 
Young, Single Males Speak Out Against 
Masturbation 

World’s Smallest Books 

World‟s Smallest Books 
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Tijd weer om mijn medemens te bedanken voor zijn ongelooflijke medewer-
king aan dit Strakske. Zonder de volgende mensen zou ik dit Strakske nooit 
zo vol gekregen hebben: 
 
- het grootste deel van het praesidium voor het schrijven van hun Stukjes (de 
meesten wel onder dwang maar kom...) 
- Peter De Bouvere voor bladvulling 
- Kurt Vermeulen voor zijn woorden van een voze schacht 
- Mieke De Schepper, Karel Holvoet, Rudy Gevaert en Yannick Bosschem 
voor de Glijbaantjes 
- wederom enkele praesidiumleden (voze schachten en andere wina-leden 
mogen dit ook doorsturen hee...) voor de WUDjes 
- Reetkeverken voor allerlei recuperatiestuff van vorig jaar :-) 
- De mensen die hun naam zien staan in Jommekes Moppentrommel 
- Mijn lieve vriendin voor haar niet aflatende steun tijdens het “marathon-
schrijven-en-samenstellen” van dit Strakske. 
- Een zekere Jan, die naast een heleboel cartoons en krantenartikels ook 
nog enkele aan zichzelf gerichte verjaardagskaartjes in de brievenbus in de 
kelder heeft gekieperd (indien gewenst kun je die terugkrijgen). 
- Tim B. voor de Unix Commando‟s. 
- Al de rest die ik vergeten ben, maar die zijn dus klaarblijkelijk nie goe ge-
noeg om hier te verschijnen :-p 
 
Ik wil wederom mijn oproep van in het vorig Strakske herhalen, want heel 
veel respons heb ik der nie op gekregen, dus: 
 
<quote uit InfoStrakske> 
 
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 boekbesprekin-
gen, verhaaltjes, grappige krantenartikels, spelletjes en raadsels, ge-
dichtjes, cartoons, foto’s, lezersbrieven, vanalles!!! En dit kunnen jullie 
altijd doorsturen naar onderstaand adres (liefst niet meer dan 1 Mb doorstu-
ren, zet het dan liever op je site, zodat ik kan DL [=downloaden] ): 
scriptor@zeus.rug.ac.be 
God zal u belonen (misschien wel met een nieuw lief? Wie weet...) ! 
 
</quote uit InfoStrakske> 

Ewel mersie, zie... 
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