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Logisch inzicht, gestructureerd denken en wiskundige analyse helpen
je om je doel te bereiken... brute kracht brengt je er onmiddellijk...
Wat staat allemaal in dit Strakske:
- verslag skireis
- uw liefdeshoroscoop
- schokkende ontdekking ivm de paashaas!!!
- vervolg-verhaal over Limitless Design (1&2)
- overzicht Faculteitskringen Gent

analyserend, doorgrondend, haargroei-bevorderend en onafhankelijk zoveelwekelijks ledenblad van de faculteitskring:
Jaargang 66 nr. 3 - academiejaar 2001-2002
V.U.: Tim De Roeck, Westhinderlaan 11, 8420 Wenduine
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Kalenderken… meer, betere en up2date info op onze website...
Wanneer?

Wat?

Waar?

Kostprijs?

25 maart

jenevervoetbal

zie affiches

goei vraag…

26 maart, in de
namiddag

WiNA On Stage:
vrij podium

de Cantus

noppes!!! der is zelfs
een gratis vat!

di 16 april

Pizza-avond

de Sjakosj

volgt later

do 18 april

iets met jenever?

schijnlijk roddels

tja...

woe 24 april

GUSB

minivoetbaltoernooi

noppes

woe 24 april
brouwerijbezoek
in de voormiddag Duvel

Breendonck (ge zult
er wel geraken)

volgt...

do 25 april

de Cantus zeker?

wie zal ‘t zeggen?

ma 29, di 30 april verkiezingen

S9 (kelder) -

niets natuurlijk

ma 29 april

zwemmen

GUSB

???

do 2 mei

verkiezingsfuif

den Twieoo

gelijk gewente
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ontgroening

Inhoud + kalenderken

Editoriaalken
het laatste ei
“Neem en leest hiervan gij allen,
want dit is mijn inspiratie,
die voor u en alle wineesjes
gedrukt wordt, ter ontspanning van de geest”
Gegroet studenten die al zeker zijn van tweede zit, studenten die
nog moeten wachten tot de examens in juni om te buizen en studenten die
ermee gestopt zijn omdat ze besloten hebben de rest van het jaar als
“sabbatjaar” in te richten en volgend jaar toch maar iets anders te doen.
Eveneens gegroet is al het andere gespuis dat per accident of met opzet
aan dit Strakske geraakt is zonder lid of erelid te zijn.
De paasvakantie zit eraan te komen, het zonnetje komt terug en het
wordt zo stilaan tijd om die cursussen eens te gaan ordenen en inkijken,
voorwaar, uw scriptor zou er frivool van worden en ware het niet dat Benny
in de buurt was, ik zou mijn korte broek en sandalen op Brechtiaanse wijze
aantrekken en als een dartel lammetje door Gent huppelen. Hoewel ik natuurlijk wel nog enkele andere redenen kan aanhalen om laatstgenoemd
voorstel niet tot uitvoer te brengen.
Actueel als we altijd zijn, dat wil dus zeggen ik, mij en mijzelven, ben
ik eropuit getrokken om te zien of dit jaar wel alles in orde zal komen met
de bestellingen van de paashaas. Ik wil maar zeggen, het was nu goed dat
de Sint zijn pieten heeft, want anders had die pillenslikkende travestiet (zie
editoriaalken van het KerstStrakske) meer kinderhartjes gebroken op één
enkele avond, dan Mick Jagger vrouwenharten in zijn hele leven, maar dit
springkonijn heeft helemaal geen helpers…
Zo trok ik dus enkele weken geleden op verkenningstocht. Omdat
het nogal moeilijk is om zomaar vanuit het niets nieuws te verkrijgen over
de paashaas, besloot ik om van deur tot deur informatie in te winnen. Goed
georganiseerd als ik ben, had ik Vlaanderen ingedeeld in enkele subgebieden in welke ik systematisch de mensen ging ondervragen. Enkele dagen
gingen voorbij, zowel op straat met lelijke oude vrouwtjes die me wantrouwig vanachter hun gordijntjes aankeken, als in de bak omdat diezelfde oude vrouwtjes de flikken gebeld hadden en laatstgenoemden blijkbaar mijn
verhaal dat ik informatie aan het inwinnen was over de paashaas, niet geloofwaardig genoeg vonden klinken om mij los te laten lopen, maar gelukkig ook niet zo debiel vonden klinken om mij richting Beernem te sturen
(respectievelijk Geel, Lede, … al naar gelang in welk boerengat zich het
zottenhuis van uw district zich bevindt).
Editoriaalken: het laatste ei
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Nog enkele dagen en rotte eieren later (hier zie, ik ben de paashaas
en ge krijgt dit cadeau van mij! En laat mij nu gerust!) kwam ik per accident
terecht in Poepkappellekeskerkeopdenbergeghemzele (die afkortingen op
de wegenkaarten zijn soms wel iets onduidelijk) en daar bleek zich vorig jaar
toch wel een zeer merkwaardig fenomeen voorgedaan te hebben. Meer dan
de helft van de bevolking alginder had vorig jaar tevergeefs lopen zoeken in
hun tuin naar chocoladen eieren. In eerste instantie werd natuurlijk Juul Krapuul, de plaatselijke landloper, verdacht van het stelen van de lekkernijen,
maar zijn rottend lichaam werd nog geen twee dagen later teruggevonden,
gekneld en half vermalen tussen de tandwielen van de oude molen die door
een plotselinge windstoot onverwachts, en dan vooral voor Juul, in gang was
geschoten. Uit de labotesten achteraf bleek dat hij daar al 2 weken gedeeltelijk tot bakkersmeel gereduceerd had liggen creperen.
Ik vond de situatie dus om het zachtjes uit te drukken, op zijn minst
zeer verontrustend, temeer daar er in Nederpoepkappellekeskerkeopdenbergeghemzele in het geheel geen eieren geleverd waren. Uiteindelijk is alles
mij duidelijk geworden, maar om u wat tijd te besparen, zal ik samenvattend
en met wat grafische hulpmiddelen uitleggen wat ik heb kunnen concluderen
uit mijn onderzoek:
Op paasavond vorig jaar had de paashaas nog heel wat werk gehad om alle paaseieren te maken (zie foto links). Tegen het einde
van de avond was hij zo doodmoe, dat hij in
slaap viel op zijn laatste legkip. Jeanine, die
daar echter niet zo mee gediend was, besloot
(ook al omwille van eerdere incidenten) het deze keer definitief af te stappen. Ze heeft gans
de nacht doorgelopen tot ze uiteindelijk ergens
in Duitsland door een oplegtruck van Kentucky
Fried Chicken overreden werd. De paashaas
had ze intussentijd reeds gedumpt langs te kant
van de weg.
Natuurlijk was de paashaas alle gevoel
voor richting kwijt en duurde het een hele poos eer hij zijn hol terugvond.
Dan moest hij nog eens al die voor– en achtertuintjes gaan volstrooien met
paaseieren, en als er slechts 2 kapotte tuinkabouters en een verroeste fiets
in een tuintje staan, durft het wel al eens wat moeilijker zijn om een orginele
verstopplaats voor je eitjes te vinden. Daar hij zijn verloren tijd niet kon inhalen, was het al morgen toen hij bij de familie Janssens in Poepkappellekeskerkeopdenbergeghemzele arriveerde (zie reconstructie). Zoals u kunt zien
vergiste mevrouw Janssens zich van pantoffel, en hoewel de paashaas op
menig uit de hand gelopen konijn-festijn wel eens wat minder normale nummertjes had gedaan met mannelijke hazen en konijnen, was hij toch niet
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echt opgewassen tegen de met likdoornen en
wratten bezaaide voet van mevrouw Janssens.
De paashaas schrok zich een hoed en ware
het niet dat hij een haas en geen konijn was,
hij zou er terstond in gesprongen zijn om te
wachten tot die kwibus met zijn toverstafje hem
bij z‟n nekvel greep.
Onze eierboer reageerde echter nogal
impulsief en als een keutel uit een konijnendarm schoot hij weg, de slaapkamer uit, de
keuken door alwaar hij in zijn algemene verwarring en pijn aan de anus de draad van het
automatisch koffiezet met zich mee trok. Jammer genoeg voor de paashaas
was die automatische koffiezet precies 7 minuten daarvoor in gang geschoten en kreeg hij 8 kleine tasjes (of 4 grote) kokend heet water over zijn versleten pels. Terwijl hij Murphy en zijn wet verwenste snelde hij de straat
over, negeerde moedwillig het roodlicht en zag bijgevolg ook de kerstman in
zijn Porsche niet afkomen. (Kerstmannen hebben zo de neiging om in het
jaar vooral zichzelf cadeautjes te
doen.) Nevenstaande foto komt
uit het archief van “De Nieuwe
Poepkappellekeskerkeopdenbergeghemzelenaar”. De journalist had het bijhorend artikel geschreven, in de hoop om finaal
door te breken en misschien wel
te kunnen solliciteren bij “Het
Laatste Nieuws”. Helaas is daar
niets van gekomen, want ondanks het feit dat bijna iedereen het artikel ongepast en als een flauwe mop
beschouwde, is de Kerstman hem toch komen afmaken. Die was namelijk
bang om van valse concurrentie beticht te
worden. Haasje dood dus.
Gelukkig is het helemaal zo erg niet,
want die debiele kleutertjes kennen toch
het verschil niet tussen de echte en een
fake paashaas… :-)

uw scriptor

<T!M> aka wEEdpEckEr
Editoriaalken: het laatste ei
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Woordje van de praeses
Geachte lezer,
Bredero zei ooit: “Het kan verkeren.” En niets is minder waar; in de vorige
editie van dit edel clubblad (en sta mij toe Benny te anticiperen door er
kringblad van te maken) sloeg de examenkoorts reeds toe en wenste ik
iedereen veel succes voor dit noodzakelijk kwaad. Ondertussen behoort die
enge periode al tot het verleden en is de eerste helft van het tweede semester ook al achter de rug. Onze geleerde professoren hebben niet stilgezeten
en de verschillende lettercodes hangen al ad valvas uit. Indien deze mededeling voor u totaal nieuw zou zijn, is het hoogdringend tijd dat u ontwaakt
uit uw winterslaap. Mag ik iedereen met een vijf- of zesletterig A-woord van
harte feliciteren! Heeft de derde letter van het alfabet zich meester gemaakt
van uw puntenbriefje? Geen nood, er volgen nog evenveel vakken op het
einde van het jaar en u krijgt nog een herkansing in september. « Alea non
jacta est. »
Reeds zes weken zijn voorbij gegaan, dit wil natuurlijk ook zeggen dat er al
heel wat activiteiten de revue gepasseerd zijn. Met heimwee in het hart (en
vooral pijn in het hoofd, de keel en de maagstreek) denk ik daarbij terug aan
de skireis in het Franse skioord Val Thorens, de valentijnsfuif ( hierbij kom ik
tot de ontdekking dat terugdenken aan een gebeurtenis die je zelf niet meegemaakt hebt een zeer hoge hersenactiviteit vereist [nvwEEdpEckEr: kan voor
de verandering misschien wel eens deugd doen…] ), nacht van de wetenschappen, de schlagercantus, de modelcantus, de verschillende sport- en cultuuractiviteiten en niet te vergeten het galabal (hierbij kom ik tot de ontdekking
dat terugdenken aan een gebeurtenis waar je enkele hersencellen verloren
hebt, nog meer hersenactiviteit vereist, die ondertussen onmogelijk is geworden wegens een tekort aan hersencellen en zo heb ik mijn eigenste
kringtheorie ontwikkeld).
BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM BIMBAM
Een minuutje
Yow, hier zimme weer. Ja, ge moet da verstoan; ik hen in de deftige week al
net wa punten verloren en ik kan mij da dus nie permitteren van hier nog ne
minuut langer in die deftige kleren te zitten, moar aant zoeken achter citaten
en moeilijke woorden, potverdikke. (eerste)
[nvwEEdpEckEr: aha, en sinds wanneer waagt onze praeses uit St. Niklaas zich aan
het spreken van het edelste aller dialecten met name het West-Vlams? ]

Woordje van de praeses
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Wa was ekik hier eigenlijk aant vertellen? Ah ja, het ging over de gepasseerde activiteiten. Maar geen nood, der stoat ulder wel nog wa te wachten: karten, gratis vat, nacht van de intoxicatie, vrij podium, ontgroening, enz...
Miljaar (tweede), het kan toch moeilijk zijn een bladje vol te zeveren. Hihi, „k
ben al ne keer gaan piepen [nvwEEdpEckEr: piepen met die muis die nie in „t midden wilt zitten ofwa? ] en da Windowslijntje is nie meer zo veraf. Hyhuveddrdrf
(intermezzo van Freggel, onze kat) en aangezien dit zin eerste stapjes zijn in
de wereld van die mensen dieda kunnen lezen en schrijven (alfabeten, maar
ja, da is een moeilijk woord en dus uit den boze nu) kan ik het echt niet over
mijn hart krijgen ze te wissen. [nvwEEdpEckEr: aha, da is een van die snertbeesten die mij de morgen na het Galabal van de wetenschappen gans de voormiddag
heeft wakker gehouden op uw kot! „t Is jammer da ons praeses nie veel geschreven
heeft, anders had ik die eerste virtuele kattestapjes met plezier gedelete… ]

Lijntje, Nijntje, everzwijntje, konijntje, pijntje, mandarijntje, mijntje, karabijntje,
geintje, treintje, seintje, wijntje, Merlijntje, harlekijntje, tirlantijntje,
AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,
Ik geef het op! Hij moet er maar een cartoontje van Garfield onderzetten!
Ik wil jullie wel nog een prettige en nuttige paasvakantie toewensen en ik
hoop jullie allemaal terug te zien op een van de vele activiteiten. I‟ll make it
up next time, ok?
[nvwEEdpEckEr: haha, ge peist da je der vanaf ga komen met de volgende keer een
langer stukje te schrijven… der zijn wel andere manieren om het goed te maken met
de scriptor… gnnngnnngnnn… ]

groetjes,

Klaartje

Yippiee!!! It’s Blowjobwoman!
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advertentie

nogal moeilijk leesbare tekst tussen de schoenen:
VIRGIL ZOEKT HARDCORE JAVA PROGRAMMEURS M/V DIE MAAR
AAN EEN DING KUNNEN DENKEN: JAVA. KIJK OP WWW.VIRGIL.NL

advertentie
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Feesten lijk de beesten
Nacht van de Wetenschappen
Yow wineesjes,
de eerste gezamelijk fuif met
enkele wetenschapskringen is eindelijk achter de rug. En iedereen
die er aanwezig was zal het zeker
met mij eens zijn als ik zeg dat dit
zeker voor herhaling vatbaar is. De
Rector was al van het eerste moment goed gevuld, ah ja wat wilt ge
als van alle 3 de clubs tezamen al
Satch was gelijk nogal blij datie naast
40 praesidium leden aanwezig wamooie Roselien mocht zitten….
ren. Maar al gauw stroomde ook
het gewone volk toe, zowel wineesjes als gbkerkes als geoloogkes. Zelf de
geografen die niet konden deelnemen aan deze fuif zijn even binnengewipt.
[nvwEEdpEckEr: allez, toch bij Thomas dan] En de chemica begon al te smeken
om volgend jaar ook te mogen meedoen, voor ons geen probleem hoe meer
volk hoe meer leute.
Dus wat moet ge nu nog meer hebben
goe veel volk, deftige muziek, beestig goeien ambiance en drank aan overvloed. Hoewel sommige vrouwelijke praesidia-leden
(met name onze pr-intern caroline) toch nog
niet zo goed weten dat ze bier moeten consumeren met hun bovenste lippen en niet de
onderste (zie photo 18 op wina website).
Dus is er niemand vrijwilliger om haar duidelijk te maken dat dit niet de juiste manier is?
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Schoon vrouwvolk was er
ook genoeg, want de ogen van
sommige winezen vielen echt bijna
letterlijk uit het kop bij het zien van
bepaalde biologische schoonheden. En niet enkel hun ogen moesten eraan geloven, BV en Steven
zagen eruit gelijk twee baby`s die
net hun t-shirt hadden ondergekwijld. [nvwEEdpEckEr: ik vind dat we
WiNA achter de toog...

alle die snelle mokkes aansprakelijk
moeten stellen en schadevergoeding

moeten eisen.] Dus wie nog duft beweren

dat wij een homo club is, zou beter volgend jaar terug komen (inderdaad mensjes we gaan dit elk jaar opnieuw proberen
zo een dergelijke fuif met meerdere clubs).
En dit is natuurlijk ook heb moment
om het gbk te bedankten voor die 2 tuiten
die wc-madam gespeeld hebben. Het was
dan ook logisch dat we ze een schup onder hun biologische kont gegeven hebben
en ze daarna de zaal uitgekegeld hebben.
Feestelijke Groeten en tot op de verkiezingsfuif

Bioloog achter den toog

Ps: Dit is misschien ook het goeie moment
om een oproep te doen naar alle mensen
die enige vorm van bewijsmateriaal hebben
in verband met de geheime en verboden
relatie van Henk en Liesbeth. Want zoals
jullie wel weten moet een praesidiumlid zijn
schaamhaar afscheren als hij/zij met een
schach vrijt. Dus iedereen die hier meer informatie over heeft mail naar wina@rug.ac.be en de degene met het beste
bewijs krijgt 50 % van Liesbeth haar
schaamhaar.
Toen da Liesbeth em voor den eerste keer zag,
hé, was ‟em wel zeker zooooo lank!

Feesten lijk de beesten: Nacht van de Wetenschappen
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Beachparty
Dag kindjes
Kweetet, kweetet mijn verslagje van de beachparty is
veel te laat, maar ge weet wat
ze zeggen hé, beter te laat
dan nooit [nvwEEdpEckEr: tenzij we het over geslachtziektes
hebben dan…]. Het probleem

is nu eigenlijk wel dat die fuif
Onze brave schachtjes
al meer dan 3 maanden geleden plaatsvond en ik dus echt
niet zo goed meer weet wat daar allemaal gebeurd is. Dus ik zal effe eens
heel goed moeten nadenken om mij dan ook nog het 1 en het ander te herinneren. Dus effe geduld ik ben aan het pijzen.........................................
…......................................................... olla der gaat hier iets ferm mis ik krijg
hier juist een smsje van de luizen in mijn haar dat het boven mijn schedel
veel te warm wordt door al dat
denken en dat ze aan het
doodgaan zijn van de hitte.
Aangezien ik dan ook zo een
dierenvriend ben (en GAIA niet
op mijn dak wil) ga ik echt
moeten stoppen en kan ik jullie
dus geen verslag schrijven
over de beachparty. Maar zo
erg zal onze lieve scriptor dat
wel niet vinden want hij weet
net zo goed of ik dat er toch
meer dan genoeg volk was

[nvwEEdpEckEr: teveel zelfs, ‟t
was maar best dat we in T-Shirt
en kort broekje rondliepen want
anders was zeker een derde van mijn vet gesmolten…] en de ambiance zoals op
Flyer goes honolulu-style...

elke wina-fuif weer lekker zat.
Alle mensjes de leute, bedankt voor jullie massale opkomst naar alle fuiven
en oh ja ik moest jullie allemaal bedanken van mijn luizen omdat ze nu rustig kunnen verder leven.

Thomas
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uw scriptor die druk bezig is Fré zijn
vriendin in te palmen...
Sofie in een poging om stoer te doen

blijkbaar ook heel wat hete koppeltjes

Kevin en Jelle hadden niet door dat
mutsen voor in de winter zijn…
Domme schachten toch hé :-)

Feesten lijk de beesten: Beachparty

“Let op schatje, ze gaan bezwarend
materiaal van ons nemen!” (zie p.11)

onze dj‟s van dienst: Joa en Stijn
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LimitLess Design
De sollicitatie
Hij bekeek de pas binnengekomen sollicitant met een blik die niet veel goeds
voorspelde.
“Jij hebt wel ferme kloten aan je lijf om hier te komen solliciteren, al zou je
dat zo op het eerste gezicht toch niet zeggen!” begon hij.
Zo eens in de paar maanden handelde hij zelf de sollicitaties af. Dan bracht
hij zijn slachtoffer in een kamer waar hij persoonlijk nog geen dwerghamsters zo willen houden om te kijken of ze niet claustrofobisch waren, want
dat waren volgens hem zwakkelingen. Wie er op het eind van z‟n mentale
oorlogsvoering nog zat had de hoge posities voor het uitkiezen.
“Denk je nu godverdomme echt dat je hét van hét bent omdat je een stukje
vod in je handen hebt waar ik mijn gat zelfs niet aan durf afvegen! Geef dat
hier!”
Hij rukte een diploma uit de bibberende handen van iemand die duidelijk de
tweede ronde niet zou halen. Rustig bekeek hij het met nichterige randjes
versierde stuk papier.
“Oxford University Masters… blablabla! Meneer is nog in Engeland gaan
studeren ook!”
Zo achteloos mogelijk wierp hij de ondertussen verfrommelde levensdroom
in de verste prullenmand. Engeland. Alleen al bij het horen van dat woord
gingen z‟n ballen jeuken. Nee, dan ging hij veel liever naar het noorden,
naar Zweden bijvoorbeeld. Meisjes met tetten als speedboten en een lijf die
z‟n zwans zo hard kreeg dat je er je boodschappen aan kon hangen. Hij wou
nog wat verder afdwalen over het feit dat je die meisjes daar bij de vleet
vindt, want dat zou hem te ver leiden.
“OK, laten we terug terzake komen! Zoals ik daarnet al zei is dit geen bedrijf
voor wussies die bij de minste tegenslag gaan janken bij hun mama! Dit is
een bedrijf waar concurreren een sport is, een sport die over lijken gaat.
Waar vergaderingen geen uren, maar dagen duren. Waar…”
Hij hield eventjes halt om terug bij z‟n zinnen te komen. Denkend aan de
wekelijkse besturingsvergaderingen, waar nieuws het zelden was, kon hij
een glimlach niet onderdrukken. Bijna elke week werd een fles ontkurkt op
het ten onder gaan van één of andere would-be dotcom, meestal kapitalistisch verpletterd door diegene die hij vroeger nog afgeblaft heeft. Hoe minder
concurrentie, hoe meer vreugd.
“Emmers zul je zweten! Nachten zul je doorsteken!” tierde hij. “En zit zo niet
te bibberen als een Parkinsonpatiënt op XTC! Je moet ten allen tijde je gevoelens verbergen, en dat geldt dubbel voor iemand als jij, die voor dit bedrijf
evenveel betekent als iets wat ik daarnet heb doorgespoeld! Ik ruk me ver-
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domme nog liever af met schuurpapier dan iemand als jij in dienst te nemen!”
Hij pauzeerde eventjes. De sollicitant begon zich te vermannen. Misschien
had hij zich toch vergist in die slingeraap. In ieder geval: als hij hier buitenkomt zonder in snikken uit te barsten stuur ik hem door naar Dupont, want ik
heb geen zin om alles uit te leggen aan dit zielig hoopje mens, bedacht hij.
Dupont, zijn personeelschef was iemand die altijd overal was, iedereen kende en alles wist. Hij was van onschatbare waarde voor LLD, maar dat liet
Borgs niet te vaak merken. Stel je voor dat Dupont het in z‟n kop zou krijgen. Dan vindt hij ander en beter werk voor je tot tien kan tellen.
“Heb je een gezin?” vroeg hij plots aan de sollicitant, die totaal verrast opkeek.
“Euhh… Nee meneer Borgs.”
“Dan ben je aangenomen. Ga hier de gang in en vraag naar Dupont. Hij zal
je alles tonen en leren. Als je net als ik elke minuut kunt gebruiken dan ga je
je tijd niet door het venster smijten door zo‟n groentje als jij in te wijden. Vertrek nu want ik heb nog werk.”
De sollicitant mompelde nog een dankwoordje en vertrok. Het was 28 april.
De dag dat de ellende begon…

Vele Handen
“Vele handen maken licht werk, maar licht werk is voor mietjes. Daarom doe
ik het gewoon zelf.”
Hoewel hij wist dat die redenering op niets sloeg ging Borgs de volgende
dag toch wat vroeger naar kantoor, om zoals gezegd zijn werk alleen af te
maken. Hij baseerde eigenlijk zijn hele leven op één stelling zijnde: „baseer
nooit heel je leven op één stelling!‟, daarom baseerde hij zijn hele leven op
meerdere stellingen. „Tijd is geld!‟ is één van die levenswijzen. Een ongelofelijk cliché, maar niets is een cliché als het daadwerkelijk van pas komt.
„Klop altijd voor je binnengaat in het kantoor van een overste!‟is één van die
motto‟s die hij ter plekke uitvond, gewoon omdat Dupont, die niet wist dat
Borgs al op kantoor was, zonder te kloppen binnenviel.
“Godverdomme Dupont! Wat heeft dit te betekenen?”
“Euhh… Sorry voor het storen meneer Borgs. Ik kwam hier een rapport op
je bureau leggen.”
“Storen!? Je hebt me op een haar na een hartaanval bezorgd! Stel je eens
voor dat ik aan het masturberen was. We zouden allebei zo beschaamd zijn
dat ik je zou moeten ontslaan! Wat kom je doen?”
Dupont zag dat zijn baas niet echt stond te springen om een lang rapport
van de IT-wereld te horen en begon dus met wat smalltalk.
“Alles goed meneer?”
LimitLess Design: “de sollicitatie” + “vele handen”
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Borgs keek op met de bedoeling een preek over privacy en hiërarchie te geven, maar bedacht zich toen hij opmerkte dat er iets veranderd was aan Dupont.
“Jezus Dupont! Drie mogelijkheden: ofwel heb je een accident gehad met je
haardroger, ofwel heb je in een dronken bui geprobeerd je haar zelf te knippen, ofwel heeft je kapper geblinddoekt en terwijl hij gepijpt werd door die
stoot van een Dina Tersago een permanent in je haar willen zetten! Laat me
het zo zeggen: Met jouw kop zou ik me nog niet willen tonen in de coulissen
van een bijeenkomst van de brailleliga! Het ziet er dus klote uit, maar voor
de rest gaat het prima met mij, dank u.”
Zijn personeelschef was enigszins aangeslagen, maar bleef zijn immer coole
zelf.
“Die nieuwe aanwinst doet het goed meneer. 1stEurope is al failliet gegaan,
mede door zijn juridisch opzoekwerk.”
“1stEurope? Zijn dat die prutsers van de Standaard On-Line? Jongens toch,
die site gebruiken ze in die slaapklinieken op patiënten die niet reageren op
zware medicatie. Good riddance!”
“Dit rapport bevestigt onze monopoliepositie meneer.”
“De dag dat je me anders komt te vertellen is de dag dat je al die verwaande
marketingbonzen mag ontslaan!”
Borgs wou een paar bestuursvergaderingen terug de naam van zijn bedrijf
„Limitless Design‟ of kortweg LLD veranderen in „Lonely At The Top‟ of kortweg LATT. Vele smeekbeden van de reclamejongens konden hem niets deren, maar hij heeft zich laten overhalen door Dupont, die aantoonde met een
marktonderzoek dat die naam het einde van LLD zou betekenen. Borgs
heeft zijn LATT toen opgeborgen.
De volledige dotcom business is als de dood voor LLD, mede door het feit
dat Borgs‟ troetelkind een zwart gat is dat niets of niemand ontziet op zijn
weg. 1stEurope was een bedrijf dat niets van de werkmethode van Borgs
moest weten en onafhankelijk wou blijven. Big mistake. Onlangs had „the big
B‟ nog een gesprek met de CEO van dat zootje ongeregeld. Die brulapen
kenden het verschil niet tussen onafhankelijk en werkloos. Nu waarschijnlijk
wel.
„Geluk is slechts een illusie, tijdelijk veroorzaakt door de afwezigheid van de
realiteit.‟ Was ook één van zijn richtlijnen die hij in grote letters motivatiegewijs had geschreven bij de dienst administratie om ervoor te zorgen dat
zijn voetvolk niet te hoopvol zou worden. De IT-wereld is niet erg stabiel omdat ze bevolkt is door leeglopers die veel geld in weinig tijd willen verdienen.
Hij monteerde twee bacardi-vodka‟s en zei tegen Dupont: “Ga zitten en
neem ook iets om te drinken.”
“Ik heb slecht nieuws Dupont. Vorige week, de dag van de sollicitatie, heb ik
een brief gekregen die even opgewekt en luchtig was als Nostradamus in
een slechte bui. Het is een dagvaarding.”
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Dupont was niet echt onder de indruk en begreep niet waar zijn baas zich
zorgen over maakte.
“Maar meneer, laat het legal team die zaak toch oplossen.”
“Luister bonobo, dit is een rechtzaak gericht tegen mij en mij alleen, en niet
tegen LLD. Niemand mag hiervan weten, enkel jij en ik.”
Op dat moment wist Dupont dat hij zijn immer coole zelf nimmer zou blijven…

Peter “Bouvier”

(advertentie)

LimitLess Design: “vele handen” + advertentie
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From: "Kim Straetmans" <kimstraetmans@hotmail.com>
To: <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Saturday, March 02, 2002 11:21 PM
Subject: dokter jan
Dokter Jan heeft sex gehad met een van zijn patiënten en hij voelde zich
al de hele dag schuldig. Het maakte niet uit hoeveel hij probeerde om
het te vergeten, hij vergat het gewoon niet. Zijn schuldgevoelens waren
gewoon te groot. Maar, af en toe hoorde hij een stemmetje in zijn hoofd
dat probeerde die schuldgevoelens kwijt te raken: "Jan, maak je geen
zorgen! Je ben niet de eerste dokter die met zijn patienten sex heeft en
je zal ook niet de laatste zijn. Je ben nog vrijgezel ook! Laat het maar
gaan!" Maar toen hoorde hij altijd weer dat 2e stemmetje dat hem terug
in de realiteit schopte: "Jan...... je ben een dierenarts......."
************************************************************************
*
From: "steven delrue" <steven_delrue@hotmail.com>
To: <weedpecker@wanadoo.be>
Sent: Wednesday, March 20, 2002 3:54 PM
Subject: Fwd: mopke
nog een grofke:
(((ring )))
((((((((( ring-g-g-g-g )))))))))))
***neemt op***
"Hallo?"
"Dag liefje, papa hier," .... "Is mama in de buurt?"
"Nee, papa. Ze is boven in de slaapkamer met nonkel Frank."
Na een korte pauze zegt papa: "Maar je hebt geen oom Frank, liefje!"
"O jawel, ik heb er een, en hij is boven in de slaapkamer met mama momenteel!"
"Euh, oké, dan ... ik wil dat je dit even voor me doet. Leg de telefoon even neer, ren naar boven en klop op
de slaapkamerdeur en roep mama en oom Frank dat papa's auto juist voor het huis is gestopt."
"Ok, papa!"
Enkele minuten later neemt het meisje de telefoon weer op.
"Zo, ik heb gedaan wat je vroeg, papa."
"En wat gebeurde er ?" vraagt hij.
"Wel, mama werd plots bang, ze sprong zonder kleren aan uit het bed en
liep schreeuwend rond, dan struikelde ze over het tapijtje en vloog uit het
raam aan de voorkant en nu is ze helemaal dood."
"Jezus!! En wat gebeurde er met oom Frank?"
"Hij sprong uit het bed ook zonder kleren aan en hij werd bang en
sprong uit het raam aan de achterkant het zwembad in. Maar hij zal
vergeten zijn dat je vorige week al het water eruit hebt gehaald om
het te kuisen, dus hij viel op de grond van het zwembad en is nu ook
helemaal dood."
***lange pauze***
Dan zegt de papa: "Zwembad ???? Is dit 057/22.55.91 ?"
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From: "Bossy" <_bossy@yahoo.com>
To: <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Friday, March 01, 2002 9:46 PM
Subject: Mopken
A prisoner escapes from his prison where he had been kept for 15 years.
As he runs away, he finds a house and breaks into it. He finds a young
couple in bed. He gets the guy out of bed, ties him up on a chair, ties
up the woman to the bed and while he gets on top of her, he kisses her
on the neck, then gets up, and goes to the bathroom. While he is there,
the husband tells his wife: "Listen, this guy is a prisoner, look at his
clothes! He probably spent a lot of time in prison, and has not seen a
woman in years. If he wants sex, don't resist, don't complain, just do
what he tells you, give him satisfaction. This guy must be dangerous, if
he gets angry, he will kill us. Be strong, honey. I love you. To which
the wife responds, "I am glad you think that way. Sure, he has not seen
a woman in years, but he was not kissing my neck. He was whispering in
my ear. He told me that he found you very sexy, and asked if we kept any
Vaseline in the bathroom. Be strong, honey. I love you too..."
************************************************************************
*
From: "Katrien Penneman" <Katrien.Penneman@rug.ac.be>
To: <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Thursday, March 07, 2002 11:13 AM
Subject: Koala's - every girl's dream
A koala bear and a hooker go back to her place and they get undressed.The koala bear goes down on the hooker for 3 hours straight. She has
multiple orgasms!!! After 3 hours he stops, gets up and puts on his
little koala clothes. The woman is hanging back huffing and puffing from
exhaustion.
"Oh God, that was great! Now I need my money"
The koala bear just looks at her and shrugs. Then the hooker says:
"No, I need my money. I'm a hooker and this is how I make a living."
The koala bear just looks at her and continues to put on his clothes.Then the hooker gets up and runs to the bookshelf, grabs a dictionary and thumbs through it to "hooker." She hands it to the koala bear
and it
reads:
"HOOKER: person who has sex for money."
Then the koala bear turns the page to "koala bear" and walks out the
door.
The hooker reads: "KOALA BEAR: Eats Bushes and Leaves.
************************************************************************
*

[nvwEEdpEckEr: desondanks het feit dat door jullie aan deze oproep evenveel gehoor zal worden
gegeven als door de meerderheid van de mannelijke bevolking aan de hulpkreet van Piglet om
een vriendje, wil ik jullie toch nog eens vriendelijk vragen (en nu is ‟t echt wel de laatste keer,
want dit is het voorlaatste Strakske van dit jaar…) om uw goeie moppen door te mailen naar

Jommekes Moppentrommel
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Sport op het bord
Geachte heren, geachte dames,
Betreffende: SPORT (hint) in het 2de semester
Hier gaan we dan, tot over ons oren in het werk, niet wetend wat eerst te
doen. Gelukkig begrijpt de scriptor onze situatie volledig [nvwEEdpEckEr: en
zit hij dus zelf tot over zijn oren in het werk omdat andere indivuduen weer eens te
laat zijn met hun gerief…]. Hij raad ons ten sterkste aan te beginnen met een

stukje te schrijven over ons en jullie verleden, heden en zelfs toekomst. Om
de emotionele uitspattingen van zijnentwege te vermijden, vinden we het
dan ook geen slechte keuze zijn raad op te volgen.
Laten we beginnen met jullie verleden:
SQUASH. Velen onder jullie hadden dit al vaker gedaan, wat voor
anderen zwaar afzien betekende. Dankzij een grote opkomst, konden we er
een spannend toernooi van maken. Yannick wist met de 1ste prijs te gaan
lopen na een mooie prestatie.
Vooral na die examens, een periode van lekker thuis of op kot niet
wetend wat te doen in de luie zetel te zitten lezen wegens een gebrek aan
WINA activiteiten naast die formele bijeenkomsten van den unief, is de
meest gehoorde reactie: "Amaai, ik ben zo stijf als een plank!". Blijkbaar had
iedereen dus meteen door wat de bedoeling is van jullie sport. Jullie wakker
schudden [nvwEEdpEckEr: mijn lief doet dat ook elke morgen, en eerlijk gezegd
ben ik er nog nie echt sportiever door geworden…] .
Een weekje later konden we onze kleuren gaan verdedigen op het
Interfacultair Sporttoernooi BASKETBAL voor de heren. Na een succesvolle
1ste ronde in december hadden we ons kunnen plaatsen voor de kwartfinale
tegen het VGK.. Spijtig genoeg moesten we dit keer het onderspit delven (19
-65). Gelukkig heeft het GUSB een uitstekende accomodatie (dankzij de vele
enquetes die wij mogen verspreiden - leuk, leuk) waar we onze nederlaag
konden verdrinken. Al bij al een leuke sportavond. Dank aan: Gian-Carlo
Pascutto, Steven Delrue, Peter Debouvere, Gregory Vanvooren, Benjamin
Verraes, Kristof.boodts@rug.ac.be en Loic Dewerchin alsook aan de supporters
Gotcha was nog maar een week begonnen, of er heersten reeds zware conflicten die men het liefst persoonlijk zou uitvechten. De ideale gelegenheid kwam als uit de lucht gevallen: LASERSHOOTING. We merkten dit alweer aan de grote opkomst. Wat ons natuurlijk bevalt, wat de onderliggende
gedachten ook mogen zijn. Van Nicky, Elvis en David weten we dit al :-) Er is
heel veel geschoten, maar volgens de cijfers niet al te veel raak; slechts
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10%. Maar goed, men moet nu eenmaal wat oefenen als we binnenkort durven denken aan paint-bal (april). De groep werd opgesplitst in 2, maar de
groep met de meeste mudders met alle ervaring vandien, moest ervaren dat
de reële wereld bikkelhard is. Ze zijn allen bijna meer neergeschoten dan ze
zelf raak geschoten hadden (tenzij op hun eigen ploeg :-) ). Hierdoor kwamen ze op een totale score die negatief was. In de andere ploeg zat dan de
ervaring, de pure klasse, het overwinningstalent, de strategie en .... ik (het
moest toch opgaan, he). Na een paar builen meer, wat frustratie minder,
konden we lekker samen genieten van een pintje van de WINA.
Deftige week, hoe kan het
ook anders, een POOLTOERNOOI. Iedereen was deftig gekleed, of toch bijna. Zo kwamen
we toch wat professioneel over.
Wegens tijdbeperkingen, waren
we verplicht een deelname limiet
(24 personen) op te leggen. Gelukkig hadden we nog 3 tafels
kunnen bekomen, zodanig dat
we wel een tafelke `konden missen` voor de overige die er ook
veel zin in hadden. Blij dat jullie zo massaal sporten dit semester, gaven we
het startschot voor de eerste wedstrijd. Met veel enthousiasme werden de
wedstrijden afgewerkt, een voor een, op naar de top, voor sommigen althans... Na 4 uren en nog eens 30 min [nvwEEdpEckEr: meer dan 4 uur wachten voor een gratis pintje? Als ge in de Cuba Libre met 25 man een uur zit krijgde
een vat!] waren de winnaars bekend, die tevreden met een galabalkaart kon-

den gaan lopen. Proficiat Dieter en Tijl. Nog even wens ik bijzondere aandacht te vestigen op de buitengewone prestatie van Yannick om met 1
stoot, in 1 keer, rechtstreeks (dus zonder banden) de witte bal aan de overkant (let op de afstand) van de tafel te potten; zelfs Bart Vermang had daar
een band voor nodig. Ongelooflijk! Veel dank aan alle deelnemers voor de
prettige avond.
Hou je goed vast, want nu komt het heden:
Na een heel sterke prestatie in het eerste semester van het WINAvolleybal-dames-team, hebben we ons geklasseerd voor de 2de ronde. We
eindigden als 1ste van onze poule (4 ploegen). Andere ploegen zoals VTK,
Lombrosiana, L&W lieten we achter ons. Kop op, richting GUSB is de boodschap. Vandaag spelen we het IFK VOLLEYBAL DAMES tegen VPPK, en
tegen een verrassing (ttz de winnende ploeg uit een inhaalronde). Even enthousiast als altijd, gaan we voor de beker. Vandaag kunnen we ons klassifiSport op het bord
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cieren voor de halve finale! We behoren reeds tot de beste 6 ploegen, knappe prestatie, als je het mij vraagt. Hop, hop, hop, samen naar de top! ... Of
toch niet? [nvwEEdpEckEr: de uiteindelijke plaats is nummerke 5 geworden, voor
zover ik toch goed ingelicht ben…]

En nu... het moment van de waarheid, jullie toekomst:
Maandag 25 mrt:

Jenevervoetbal, de exacte spelregels vinden jullie
nog wel op de site. Toekomstvoorspelling: mijn
ploeg gaat winnen; als je me niet geloofd, kom af
en overtuig ons.

Woensdag 27 mrt:

Als we het heden mogen geloven, en we winnen in
de 2de ronde IFK volleybal dames; dan staan we
hier in de halve finales, en wie weet in de finale!!!
Kom dan zeker mee supporteren (Ge krijgt zelfs
een drankje, voila, `k wist dat ik je hiermee kon
overtuigen, hehe) [nvwEEdpEckEr: we zijn dus nie
gewonnen, voor de duidelijkheid...]

Donderdag 18 april:

PAINTBALL. Laat je niet kennen, neem wraak op
iedereen, ..., maar niet op mij, ik kan er niet aan
doen. Ik ben zo geboren :-)toekomstvoorspelling:
mijn ploeg gaat winnen; als je me niet geloofd, kom
af en overtuig ons

Maandag 29 april:

ZWEMMEN toekomstvoorspelling: ik ga NIET winnen; er valt niets te winnen, of toch?

Conclusie verleden, heden, toekomst:
Logisch gezien zal mijn heden nu, jullie verleden zijn. Zelfs een deel
van mijn toekomst nu, zal jullie verleden zijn, waarom vertellen jullie dan niet
mijn toekomst? Er klopt hier iets niet :-)
En nog eens… Als het kriebelt moet je sporten! [nvwEEdpEckEr: als je kriebelt,
moet je scharten, of gelijk oe damme in „t West-Vlams zehh‟n: “‟t Stoa hesjhreev‟n e‟
hedrukt dajemoe sjhart‟n woda‟t jukt!” ]

Hoogachtend,
Sport - Wina

Bart & Bossy
PS: Voor resultaten van toernooien kan je altijd terrecht op de website!
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Wedstrijd: Zoek de 6 verschillen

Wedstrijd in het Strakske!!! Jiepie, „t leven kan toch schoon zijn… Vind de 6
verschillen, dump deze pagina in de brievenbus in de kelder van S9, of geef
hem af aan een praesidium-lid en maak kans op een spel “Fifa 2000”. (PS:
hou wel rekening met een foutenmarge van 1)
5 exemplaren te winnen.
Oplossing vorige prijsvraag was: “John Carmack & John Romero”. Henk mag
zijn prijs afhalen als ik in S9 ronddool en zin heb om de kelder open te doen.
Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt door:
UW IT-PROFESSIONAL
HARD- EN SOFTWARE
Voor al Uw IT materiaal.
Gespecialiseerd in netwerken.
Onderhoud en herstellingen
van alle merken.
Eigen assemblagedienst.
CRM.Tec
Voskenslaan 230
9000 Gent
Tel.: 09/252.14.60
Fax:. 09/252.18.30
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Glijbaantjes
[nvwEEdpEckEr: er zijn deze keer al iets meer brave kindjes naar de les geweest.
Om hen te bedanken zullen zij eervol vermeld worden achteraan in dit boekje (ik
weet het, eigenlijk is het veel te makkelijk om in „t Strakske te komen, maarja, brood
en spelen hee mensen…) ]

prof. L. Boullart:
- “Daarmee is de kous opgelost.”
prof. W. Bossaert:
- “De oude Babyloniërs waren eigenlijk de uitvinders van de CD-rom”
- “Ik kan die 1000 halveren tot 20…”
- “Het een is goed, het ander is goeder.”
- “DOS is samen naar school geweest met UNIX”
- “Interessant hé? Mabaneent da is nie interessant! Maar soms kan da interessant zijn.”
prof. E. Kerre:
- “de Haar-integraal, dat is geen integraal met haar op hé, Haar is ook een
eigennaam...”
- “De wipfunctie,dat is een functie die altijd tussen 0 en 1 wipt”
prof. G. Vandenberghe:
- “Als je dit zou schrijven, dan zou professor Kerre zich omdraaien in zijn
graf… als hij dood zou zijn natuurlijk.”
- “Chebychev,dat is een rus met veel mogelijkheden”
prof. K. Coolsaet:
- “Pak 1024, neen, da‟s een veel te rond getal. Pak 1000…”
- “Ik kies voor “immutable” objects omdat ik dat sexy vind.”
prof. A. Hogewijs:
- “Het idee van het gedacht van het idee…”
Nicky:
- “Ik heb met Jelmen moeten slapen om mijn pet terug te krijgen.”
- “Ik vind da vies, aan uzelf zitten prutsen.”
David: “Een codex, vroeger heette da anders, codex in „t Latijn ofzo.”
Benny: ”Sofie, scheld Elvis uit!”
Sofie: ”Ik ben daar te dom voor…”
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Benny: (over lullen) “Ik heb er geen, ik ben er één!”
Yannick: (tegen Klaartje) “Ik pak u altijd als ge „t nie verwacht.”
Pascal: “… diplotenpiloma…”
En nu nog een paar vanop skireis:
Dries: “Ja, lap, „t is weer stil.”
Nicky: “Hebde gij iets tegen de stilte misschien?”
Dries: “Maneen…”
Tim: “Ewel, zwijgt dan…”
Pascal: (tot Nicky) “Da doe mij denken aan die keer da gij in de Zwijnaardse
liep…”
Nicky: “Huh?”
Pascal: “Ahja, ik weet nie of da gij der bij waart, maar Tony was er bij…”
Katie: “Tegenwoordig werken alle bussen met CD-spelers.”
Kevin: “Ah, ik dacht da ze op nafte werkten…”
Klaartje: “Ik spring over hindernissen van wel 1.20m!”
Kevin: “Mijn lief is groter dan 1.20m…”
Katie: (verontwaardigd) “Ben ik een hindernis?”
Liesbeth:
- “Ik ben zo gepakt van die bergen hee...! En stel nu eens voor da ge zoiets
in uw achtertuin hebt staan…”
- “Ik ga alles pakken, is ‟t goe?”
- “Eeeh! Mijn moeder is daar! Ahnee, kwas in de spiegel aan ‟t kijken.”
- (tot Ken die dansend de Sherlock binnenkomt) “Zijde gij nu weeral zat?”
Tim: “Einstein heeft zijn cosmetische constante moeten terugnemen…”
Katie: (na tien keer in lingerie over en weer door de kamer gecrossed te
hebben) “Ja, moek nog kakken ook, „k hoop dat „t geen lucht is deze keer”
Klaartje: “Ah, dan ga‟k eerst mijn tanden poetsen…”
Kevin: “Ik was met de deur aan „t vechten. „k Ben gewonnen…”
Klaartje: “We gingen eens gaan zwemmen met de manège…”
Kevin: “Op zeepaardjes dan…?”
Glijbaantjes
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Valentijnsfuif
“We came to rock the party all night long
So party people won't ya sing that song
Keep it live till the break of dawn”
- (from P.O.D. - Rock the party)
Ooit al eens een stukje geschreven over een fuif van 5 weken
geleden? Waarschijnlijk niet, ik
ook niet, dus niet te veel lachen
met het resultaat dat nu gaat
volgen. We schrijven 14 februari in het jaar des heren 2002. 14
februari is een heel speciale dag
voor de geliefden, want dan is
het valentijn. Dat wil dus zeggen dat je elkaar een cadeau
geeft (rozen, pralines, mon
cheri'kes, legoblokskes, een kilo
vaste klanten in het begin van de avond
paté...) om te tonen hoeveel je
wel van elkaar houdt. Goed voor de commercie, maar geef toe, het is alle
dagen een beetje valentijn *slijm* *slijm*. Terwijl een nest van de WINA was
gaan skieën of snowboarden ergens in het zuiden van Frankrijk, bleven wij
lekker thuis en gingen we eens goed uit de bol op WINA's Valentijnsfuif. Nu
zou ik nog iets van commentaar willen geven over het feit dat Klaartje ziek
was op die skireis en welgeteld
maar 2 uur op zo'n sneeuwbord
heeft gestaan, maar ik vind niet
direct
iets
witty's,

[nvwEEdpEckEr: ge kon bvb iets
zetten in de zin van: rond diezelfde
periode hielden enkele toffe microben een privéparty in Klaartje haar
lichaam en hoewel fuiven in Klaartjes lichaam best wel tof kan zijn,
was onze fuif toch stukken beter… ]

dus ik laat het maar zo. Rond
21h00 begon de fuif in den
Twieoo en het was direct vollen
Pascal op skivakantie en zijn lief op shock met bak ambiance... in het kot ernaast. [nvwEEdpEckEr: hebde het
schacht Kim… What has the world gone to?
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dan over diene automatenshop
of over Frituur Ann? ]
De

meesten waren blijkbaar nog
bezig met hun tête-à-tête,
romantisch etentje ofwel waren ze nog iets nuttigs aan
het doen. Maar tegen middernacht begon er toch wat
volk binnen te stuiken en
geraakte de zaal goed vol.
De eerste koppelkes die binmassa‟s verliefd volk...
nenkwamen kregen ook nog
een mooie cadeau, een plushen beertje (sjah, we hebben geld te veel) Het
is misschien toeval , maar als je een cadeau geeft aan een koppeltje, is bijna altijd het meiske die er mee gaat lopen. Niet dat ik iets van commentaar
heb op het vrouwelijk geslacht of zoiets, maar ik stel dit feit alleen maar
vast. Ondertussen liep de party lekker door tot de vroege uurtjes en konden
de aanwezige fuifbeesten genieten
van een avondje echte WINA-sfeer
(tm). Een dikke "dank u" naar
feestpraeses Thomas voor het organiseren voor een opnieuwe
schitterende fuif. Bovendien nog
een even dikke "dank u" voor het
feit dat hij te tam was dit stukje zelf
te schrijven en ik nog eens mijn
literaire *kuch* talenten *rochel*
mag tonen aan de Winezen over
mijn favoriete onderwerp, namelijk:
Valentijn en de liefde...
“schachtentemmer leeft zich uit”
Den (eeuwig romantische) Vieze

Koppeltjes gekiekt...

Valentijnsfuif

27

WiNA goes snow!
Bonjour,
guten Tag of ciao? Zo begon
het vorige tekstje in ‟t Strakske om
jullie uit te nodigen op de eerste editie
van onze skireis. Welnu, we kunnen u
met trots en vreugde melden dat het
“Bonjour” geworden is, alhoewel een
simpele “Goeie dag” meestal wel volstond. Inderdaad, veel Frans hebben
we niet nodig gehad: een gezellige
deelnemersgroep (hoe kan het ook
anders WiNA!) en op en top Vlaamse
animatoren én animatrices
[nvwEEdpEckEr: daar kan Pascal van
getuigen…] van Skikot hebben ervoor

gezorgd dat we onze talenknobbels
niet moesten aanspreken … misDries hangt de stoere gast uit...
schien maar goed ook!
Wat kunnen we zoal vertellen over deze primeur? Eerst en vooral moeten we zeker beginnen met een globale beschouwing: kort samengevat kan de reis omschreven worden als zeker
geslaagd én voor herhaling vatbaar! Zoals blijkt
uit de nabeschouwing van de meeste deelnemers heeft iedereen “waar” voor zijn geld gekregen. De hele week zat bomvol fun, ambiance,
gezelligheid en nog veel meer! Niet te vergeten
te vele uren sneeuwpret op en/of naast de latten! [nvwEEdpEckEr: of in bed of achter de boeken! :
-p ]

De hele periode beschrijven zou te veel tijd kosten, we zullen pogen om de essentie samen te
vatten in dit kleine verslag. Eerst en vooral zijn we het er allen over eens dat
dit (Val Thorens – Les 3 Vallées) hét Mekka der skigebieden is! Vele honderden kilometers pisten zorgende zelfs voor de meest ervaren skiër of boarder
voor een dagelijkse en continue variatie in af te leggen pistes. Ook de beginners met beperkte skipas die enkel in Val Thorens de bergflanken afdaalden
konden zeker niet klagen over gebrek aan variatie, wellicht liggen nog vele
pistes onbetreden te wachten op een volgend bezoek! Kortom, het gebied
Pascal op skies...
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was 100% in orde.
De sneeuw? Welnu, het
had gesneeuwd net voor onze
aankomst dus lagen de pistes er
goed bij; al moeten we erbij vermelden dat het de eerste dag nogal moeilijk skiën was zo recht uit
de bus en op de latten…

[nvwEEdpEckEr: gelukkig konden we
‟s avonds slapen in thema-bedden!
Het thema was dit jaar blijkbaar
sneeuwwitje en de zeven dwergen, en
bijgevolg hingen mijn voeten ergens te
zweven in het ijle…] maar moeilijk

gaat ook! De volgende dagen begon de kwaliteit van de sneeuw
beetje bij beetje af te nemen, dit
echter voornamelijk in de vallei
van Meribel en Courchevel. De
zieke praeses...
meesten onder ons konden echter
in Val Thorens nog quasi perfecte pistes afdalen. Het onvermijdelijke gebeurde dan ook de derde laatste dag: sneeuw! De sneeuwbuien varieerden
de laatste drie dagen in intensiteit zodat de pistes terug perfect lagen, alleen
jammer dat het zicht op die momenten net iets minder was; maar kom we
gaan niet vitten over details. [nvwEEdpEckEr: ook niet over het eten dan? ]
De après-ski beschrijven is nog moeilijker: je moest er gewoon bij
zijn! We hebben kunnen genieten van een heel uitgebreid gamma: velen

aaah… echte levensgenieters…
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namen deel aan de quiz, anderen
aan het sneeuwvoetbal (of was dat
voor de gluhwein?), maar zeker te
vermelden is het befaamde jeneverrodelen! Het concept is simpel:
klim de piste op, zet u neer op een
plastic zak en laat u naar beneden
glijden … eens beneden kan je
bekomen van de emoties en genieten van de vele soorten jenever
… daarna terug met de plastic zak
de helling opklimmen is de grootste uitdaging wegens de ijle lucht,
groepsfoto tegen „t licht getrokken
een heuse inspanning … en dit
alles bleven we herhalen tot de meesten erbij vielen! Enkelen onder ons verlegden hun grenzen en werden later op de avond (deels naakt) op de gang
van hun studio teruggevonden, badend in wat hun maag niet langer kon binnen houden. Hierbij vlug nog even vermelden dat bovenstaande anekdote
toevallig(?) over een schacht handelt. [nvwEEdpEckEr: waarom mailt er niemand
mij die foto‟s door??? Miljaarde miljaarde…]

Verder is de soiree Montagnarde zeker nog te vermelden (vergeef me
de plotse overgang). Een zéér gezellige avond waar iedereen aan deelnam!
De formule was simpel en heel geslaagd: iedereen dineert samen en kan
kiezen uit raclette, vleesfondue, kaasfondue of tartiflette dit aangevuld met
heerlijke frietjes en een vers groenteslaatje, aangepaste wijn en een heerlijk
dessert. Heel gezellig dus!
Hoe konden we het bijna vergeten? Er werd natuurlijk ook een cantus gehouden met de geïnteresseerden, dit samen met VLK Gent. “Het was eens
iets anders, ze hebben nog
veel te leren”, dat is het minste wat we daarover kunnen
zeggen alhoewel onze scriptor –the one and only– wel
meermaals op zijn plaats
werd gezet door de aanwezige VLK-vrouwen wegens
overdreven enthousiasme!
(hier komt zeker een “nvdr”,
maar kom ge het recht op
antwoord hé)
[nvwEEdpEckEr: ja jong, kan ik
deraan doen dat die trutjes al
van het minste gechoqueerd
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onze reisleider Yannick doet mottig
met zijn madam in míjn aanwezigheid…
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waren. Btw: normaal gezien doe ik nooit
volledig de Pappenheimer mee, maar
gewoon om hun reactie te zien, heb ik
toch mijn blote reet getoond… en als ik
nog eventjes mag kommaneuken, „t was
enkel die barbie-trut die dacht dat ze
kon cantussen. Trouwens, nu ik toch
bezig ben met neuten op het VLK, wat
me vooral opviel was dat bij “schachten
welke pagina?” enkel onze schachten
antwoorden, maar toen er Ad Fundum
per jaar gedronken werd, bij het eerste
jaar ongelooflijk veel mannekes van ‟t
VLK rechtstonden. Mij maken ze nie wijs
dat da allemaal ongedoopten waren. En Katie heeft last van penisnijd… deze
dan nog iets hee… : “Olé, olé, kalkoene
sneeuwlul bood een oplossing
is een ei, en ie zit in ‟t bad, met z‟n vinger in z‟n g*t, alliealliedei!” Nah!]

We zouden nog uren kunnen doorgaan
over de vele pistes die we onveilig maakten of
over de veroveringen die gemaakt werden
tijdens een of andere après-ski, maar de tijd
ontbreekt ons om aan toe te geven aan deze
lokroep. Meer details over après-ski en andere
momenten komt u zeker te weten van de deelnemers of kan u ontdekken op de foto‟s die
terug te vinden zijn op de homepage http://
www.wina.rug.ac.be. Ga gerust eens kijken
hoe wij ons ginder hebben vermaakt!
Zoals eerder reeds vermeld komt er volgend
jaar zeker een vervolg: “The 2nd Edition”,
meer informatie komt u in het begin van volgend academiejaar te weten. We kunnen u nu
echter al vertellen dat de plaatsen beperkt
zullen zijn, dus wees er vlug genoeg bij zodat
“Kijk, kijk, zonder handen” je deze unieke belevenis niet (nog eens)
(en straks zonder handdoek!) moet missen. We rekenen op jullie en garanderen u, net zoals dit jaar, een spetterend
verlof!
Vele sportieve groeten vol van voldoening en tot volgend jaar!

[nvwEEdpEckEr: sta mij toe om nog even, in naam van alle deelnemers, het skiteam
en vooral Yannick (maar Kerki ook ze … kwestie van boel te vermijden :-) bedanken
voor deze schitterende skireis! En volgend jaar minstens even goed of beter! ]
uw skiteam

WiNA goes snow!
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Uit de Gazette
[nvwEEdpEckEr: op het gevaar af om een zaag genoemd te worden blijf ik mijn oproep herhalen om zelf dingen door te sturen, en wel naar mij: scriptor@rug.ac.be ]
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Faculteitskringen in Gent
[nvwEEdpEckEr: ok, in de hoop dat ons aller Cantor Katie zich aan haar belofte zal
houden en dus ook daadwerkelijk een vervolg zal schrijven, publiceer ik haar schoon
overzicht van de faculteitskringen in Gent. Als ze het echter waagt om het vervolg
niet te schrijven, zal ik haar jammer genoeg moeten vergiftigen, wurgen, doodslaan
en afschieten… zodus Katie… maak mij nie kwaad hee! Iedereen houdt van een
brave scriptor :-) Ohja, der staan alleen schildjes van clubs die niet te luizig waren om
een schildje op hun site te zetten…. ]

Okee, jaren geleden werd het mij al eens voorgedaan door de toenmalige
scriptor Cybu, die eigenlijk veel beter bekend is als de schachtentemmer van
het jaar daarvoor (en nu nog steeds bekend is om zijn grote bek J), maar ik
was mijn FK-lidkaart aan het bekijken en zag daar op de achterzijde alle
"door het F.K. erkende kringen" staan. Welnu, omdat Cybu's bespreking hopeloos is verouderd omdat er heel wat veranderd is in die drie jaar tijd, heb
ik besloten Tim een plezier te doen en hem nog wat bladvulling te geven.
Hier volgt dus het eerste deel van de bespreking van alle F.K. - clubs. Elk
van hen wordt naar mijn persoonlijke mening gequoteerd op basis van twee
criteria :
1. Zijn we deze kring ooit al tegengekomen op cantussen ?
2. Zijn we deze kring ooit al tegengekomen in de Overpoort ?
Aperta
Ofte de kring van de Open Universiteit. En hoe open die universiteit dan ook mag wezen, zo gesloten is Aperta, want veel hebben
we ze in de Overpoort nog niet zien floreren (zeg maar nooit).
Conclusie : een magere 2/20.
Chemica
Ahaa, dat ziet er al heel wat beter uit. Chemica is namelijk een van die zogenaamde bevriende kringen van de WiNA. Hun sympathieke spring-in-'t veld
en praeses Joa (also known as Boer Charel) en zijn bevallige assistent en
goede vriend David (also known as de Chemica-praeses van vorig jaar) zij
vaak aanwezig op WiNA-activiteiten en ook WiNA pikt wel eens graag een
aantal fuifjes en cantusjes van de Chemica mee.
Conclusie : een verdiende 17/20
Dentalia
De kring der aan tanden prutsende studentjes dus. Zij zijn naar
het schijnt tamelijk goed bevriend met de Geneeskunde en andere medische kringetjes, maar ik ben ze in elk geval nog niet te
veel tegengekomen.
Conclusie : een delibereerbare 8/20
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GBK
Oftewel de Bioloogjes. Ze waren naar gewoonte en in navolging van hun
Limburgse maar tevens zeer sexy praeses Rob weer net iets te traag, waardoor hun clublied niet langer de codex mag sieren. Toch zingen wij met plezier mee met hun "GBK staat aan mijn zij", want net als Chemica zijn de
Biologen onze goede vriendjes, met wie wij gaarne op café zitten of een
cantus onveilig maken.
Conclusie : een 18/20 (een punt meer dan Chemica wegens meer sexy
praeses)
Geografica
De Geograafjes zijn in de Overpoort voornamelijk te situeren in de Decadance. Ook zijn ze met hun bordeaux en
donkerblauw gekleurde lintjes af en toe te bemerken op
WiNA- of andere cantussen. Grote naam (en dikke buik)
om te onthouden is hier vooral Bogey (ofte Bogaert), die
een wel heel exentrieke maar schitterende manier van
cantussen leiden heeft.
Conclusie : een sympathieke 15/20
Geologica
De Geologen beweren van zichzelf dat hun cocktails het best zijn, welnu,
persoonlijk vind ik dat ze zowel met die van de Geografica als die van de
WiNA in competitie mogen gaan… De Geologen zijn vooral goede vriendjes
met hun collega Geo's [nvwEEdpEckEr: eigenlijk is‟t altijd boel tussen die twee…],
alhoewel we ze ook in andere wetenschapskringen vaak durven de kop opsteken. Conclusie : een al even sympathieke 15/20
Germania
WIE ??? Welja, die van de Germaanse talen. Hebben/
hadden een zeer mooie homepage. Om eerlijk te zijn heb ik
ze nog nooit in levende lijve tegengekomen. Het schijnt een
tamelijk vrouwelijk gezelschap te zijn waarin nogal wat
moois te bespeuren is. Helaas heeft mijn lesbische kant dat
zelf nog niet kunnen ontdekken.
Vandaar : een magere 6/20
GFK
De kring der (farma)seuten. Vermits ondergetekende zelf nog
ooit een poging heeft gedaan om farmacie te studeren kan ik
met alle gemak zeggen dat deze richting (op enkele uitzonderingen na) vol zit met trutten en fils-à-papatjes. Naar het schijnt
hebben ze wel goeie fuiven en een degelijk galabal (die twee
Faculteitskringen in Gent
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keer dat ik er was heb ik mij toch niet zo geamuseerd), maar ik kan U verzekeren dat hun cantussen op de ballen trekken. Een goeie kring als je houdt
van elitair gedoe, anders volgens mij geen kl*t*n waard.
Conclusie : een dikke buis (canneloni, dag Cybu J) van 1/20
HILOK
De sportievelingen van den hoop. Als ze het eens niet te druk hebben met
het winnen van de 12 urenloop, de zwemmarathon of een interfacultair
sporttoernooi, kan je ze af en toe ook eens bespeuren in de Overpoort. Wat
cantussen betreft kan ik niet meepraten, alhoewel ik U kan mededelen dat er
clubs zijn met een mooier clublied (Of lag dat aan Bieke ??? Falaa, falaa…).
Conclusie : Een delibereerbare 9/20
KHK
De Kunsthistorische kring. Zouden zich dus moeten bezighouden met kritiek uiten op en de geschiedenis bestuderen van kunstelijke dingen, en ik vrees dat dat ook alles is waar ze zich mee bezighouden. Wie meer over deze kring wil weten, dient zich voor een verslag van een
van hun cantussen bij Pascal te begeven naar het schijnt.
Mijn conclusie : 2/20
KK
De Klassieke Kring dus. [nvwEEdpEckEr: zouden die dan in Kortrijk “KKK” heten??? :-p ] Doen niets liever dan zich op oude stoffige zolders buigen over
reeds niet meer gesproken talen als Grieks en Latijn, dat ze na hun middelbaar (in tegenstelling tot vele anderen) nog steeds niet beu waren. Fuiven of
cantussen ze ??? Wie geeft mij het antwoord ?
Conclusie : een al even flauwe 2/20
KMF
Kring der Moraal en Filosofie. Ik denk dat ze zich ook met weinig anders bezighouden dan discussieavonden houden over de zin van het leven en het al
dan niet bestaan van buitenaards leven, want de Overpoort of 1 of ander
cantus onveilig maken heb ik ze in mijn zes jaar studentenleven nog nooit
weten doen. [nvwEEdpEckEr: zo‟n discussieavonden kunnen best wel interessant

zijn, maar meestal moet je daarvoor wel dan een cantus bezocht hebben ofzo… En
waarom aanvaard Publisher “cantus” niet als een Nederlands woord? ]

Conclusie : een filosofisch waarschijnlijk onverantwoorde 2/20
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Lombrosiana
Vroeger vooral gekend voor hun groot gehalte aan
vrouwelijk schoon. Wie er de Strakskes van een paar
jaar geleden op naleest, kan besluiten dat in den tijd
heel wat kruisbestuivingen tussen de wina'ers en de
criminoloogjes hebben plaatsgevonden.Helaas is die
tijd voorbij, want Lombrosiana heeft maar weinig P's &
S'en meer over… Toch kan men ze nog veel zien dwalen over de straatstenen van de Overpoort.
Conclusie : (for old time's sake) een 11/20
OAK
Also known as The Flair Club, want voor zover ik weet
zetelen al enkele jaren alleen vrouwen in het praesidium
van het OAK. Eentje ervan is ooit een relatie met Tijl aangegaan (en dat betekent natuurlijk puntenverlies J), en
voor de rest kan deze kring voornamelijk hun
AFSCHUWELIJKE linten aangekaart worden (neem een
WiNA-dooplintje en doe er nog 5 cm witte rand naast en
je hebt een OAK-lint). Veel komen we ze ook niet tegen
omdat ze met hun hoofd teveel bij de negertjes en het
rijstverorberende deel van de wereldbevolking zitten.
Conclusie : Allez, toch nog een 6/20.
Deel Twee van deze boekbespreking krijgt U in het volgende Strakske.

Poeske xxx
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Horoscoop
[nvwEEdpEckEr: in navolging van klasse-tijdschriften als Flair en Dag Allemaal, biedt
nu ook het Strakske u een Horoscoop aan. Maar aangezien de voorspellingen
slechts 1 week op voorhand besteld kunnen worden en dit Strakske minstens 6 dagen nodig heeft om vanop mijn kot tot bij Top Copy, tot in de kelder tot bij jullie te
geraken, en ik mijzelven eerstdaags nog niet direct naar Top Copy zie fietsen, heb ik
besloten een meer algemene horoscoop te maken, en wel die van een zeer interessant algemeen onderwerp, nml. uw liefdesleven. Afin, we gaan der in vliegen zie…]

Ram
21 mrt-20 april
Als er één recht voor z'n raap is, ben jij dat wel. Heb jij je oog
op een lekker ding laten vallen, dan ga je er meteen op af. En
als je zin hebt in sex, wind je er geen doekjes om. Daardoor
stoot je wel eens keihard je kop.Maar that's all in the game,
toch? Ook in bed ben je heel direct. Soms zelfs nogal roekeloos. Je zult niet de eerste Ram zijn die onveilig vrijt, dus pas
op! Het klikt het best met Tweelingen, Leeuwen en Boogschutters. Zij kunnen jou nog een beetje de baas. Maagden maken
je vaak erg nerveus. Die vind je te zeikerig.

Stier
21 april-21 mei
Jij gaat niet openlijk op de versiertoer. Je speelt een een subtiel spel en wacht ondertussen geduldig af, net zolang tot jouw
schat zich in jouw armen stort. Je bent goed in bed én heel
erg trouw. Eigenlijk een soort huismus, maar niet saai. Kreeften zijn dat ook. Daardoor kun je het goed met ze vinden. Jij
matcht ook prima met Maagden en Steenbokken. Zij zijn net
zo serieus als jij. Pas op, want daardoor is je sexleven wat
aan de duffe kant. Gelukkig wordt het na verloop van tijd
steeds spannender. Met Schorpioenen is het trouwens
meteen vet & heftig!
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Tweeling
22 mei-21 juni
Je bent wispelturig. De kans dat je met je eerste lover trouwt
is dan ook heel klein. Je wilt liever flierefluiten en flink de
bloemetjes buiten zetten. Variatie in sex vind je heel belangrijk. Jij gaat het liefst samen op zoek naar spannende standjes en lekkere plekjes. Dan ben je bij Watermannen aan het
goede adres. Die zitten bomvol spetterende ideeën. Soortgenoten trouwens ook. Met Leeuwen kun je het ook prima vinden, als ze maar niet te bazig zijn. Weegschalen geven je
voldoende ruimte om je uit te leven, soms
zelfs een beetje te veel…
Kreeft
22 juni-23 juli
Een lekker ding versieren in de disco? Niks voor jou! Oké,
misschien één keer voor de lol. Maar voor een serieuze relatie
sla jij liever een degelijk type op een cursus geldverdienen aan
de haak. En dan bij voorkeur een Stier. Hij/Zij legt je het liefst
aan alle kanten in de watten, en dat doe je omgekeerd ook
graag met hem/haar. Jij denkt pas aan sex als het al een tijdje
aan is tussen jullie en jij hem/haar volledig vertrouwt. Samen
knus in bed liggen, dat vind je te gek. Ook met Maagden zit je
al snel op dezelfde golflengte. Schorpioenen vind je lekker
macho en met Vissen kun je heerlijk zwijmelen.
Leeuw
24 juli-23 aug
Als jij lekker gaat stappen, hoef je nooit zoveel moeite te
doen om een spetter aan de haak te slaan. Je hebt een heel
sexy uitstraling. Je hoeft maar even met je wimpers te knipperen en de jongens/meisjes vallen bij bosjes voor je. Je
vindt het heerlijk om jouw lover te overstelpen met liefde en
aandacht en je bent ook dol op vrijen. Maar af en toe vind je
het ook lekker om zelf verwend te worden. Meestal klikt het
meteen met Weegschalen,Rammen en Boogschutters. Zij zijn
net zo vurig als jij, maar met Schorpioenen loopt het al gauw
uit op een 'wie is de baas-spelletje'. En dat betekent mot!
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Maagd
24 aug-23 sep
Jij houdt niet van geflikflooi, losbandige avonturen en wilde
nachten. Gelijk heb je, Maagd. Want daar hou jij te vaak een
enorme kater aan over. Jij wacht liever tot je zeker weet dat je
'de ware' te pakken hebt. En dat is niet zelden een Steenbok
of een Stier. Sex met deze twee sterrenbeelden kan trouwens
wel een beetje voorspelbaar worden. Soms zelfs een beetje
saai, zoals vrijen onder de dekens met het licht uit. Maar jullie
doen het wel altijd safe. Je kunt ook goed overweg met
Schorpioenen. Met Tweelingen iets minder: die zijn je vaak
net te snel. Ook in bed!

Weegschaal
24 sep-23 okt
De goeie make-up, de juiste kleren, het perfecte luchtje... Jij
ziet er altijd fantastisch uit! En je bent ook nog eens hartstikke
lief! Geen wonder dat al die kanjers achter je aan lopen. Maar
wie moet je nou kiezen? Da's jouw grote probleem. Als er een
Leeuw tussenzit, dan kiest hij wel voor jou. En dat vind je best
lekker. Je valt ook op Tweelingen, maar die zijn soms iets te
flirterig voor jou. Van Boogschutters gaan je hormonen overuren draaien. Hetzelfde gebeurt bij Watermannen en Vissen
en... Ach, eigenlijk vind je iedereen leuk. Als ze zichzelf mar
helemaal geven.

Schorpioen
24 okt-22 nov
Jij kan broodnuchter zijn, maar ook één brok passie en hartstocht. Je bent lief en superaantrekklijk. Die eigenschappen zet
je allemaal in om iemand te versieren. Meestal met succes!
Sommigen beweren dat Schorpioenen beesten zijn in bed.
Waar of niet: sex is heel belangrijk voor jou. Je houdt van
experimenteren. Of het nu op de keukentafel, in het openbare
toilet van een 5-sterrenhotel of in het bos is: hoe spannender,
hoe leuker. Met Kreeften, Vissen of Steenbokken heb je veel
lol, maar Stieren prikkelen je seksuele fantasie het meest!
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Boogschutter
23 nov-22 dec
Jij bent een feestbeest, Boogschutter. Van een doodgewone
doordeweekse dag weet jij iets heel bijzonders te maken. En
ook al heb je van tact niet veel kaas gegeten, je bent toch
waanzinnig populair. Grote kans dat die kanjer op wie jij een
oogje hebt (Ram, Leeuw of Waterman) als een blok voor je
valt. Sex geeft jou power. De meeste types vallen na een wilde
vrijpartij in slaap, maar jij begint dan eigenlijk net lekker in de
stemming te komen.Schorpioenen hebben een bloedstollend
effect op je. Met Tweelingen kan je juist heel goed praten,
maar of je daar opgewonden van wordt…
Steenbok
23 dec-20 jan
Jij bent een echte hartenbreker. Maar op het moment dat je de
ware tegen het lijf loopt, pak je het allemaal heel anders aan.
Zodra je voelt dat HIJ/ZIJ het is, kom je in actie! Ze zeggen
wel eens dat Steenbokken koele kikkers zijn in bed. Nou, forget it! Je moet iemand wel eerst goed kennen voordat je met
diegene tussen de lakens kruipt. Maar als je eenmaal zover
bent, ben je niet meer te houden. Vissen passen het best bij
je. Maar met Stieren en Maagden klikt het ook aardig. Samen
genieten jullie je suf van urenlange bad- en bedscènes met
alles erop en eraan.
Waterman
21 jan-19 feb
Jij hebt hele kleurrijke vriend(inn)en, maar je bent zelf ook
ontzettend origineel. Dat is te zien aan je kleding en aan je
manier van doen. Je weet precies hoe je iemand moet versieren, maar laat je niet zo makkelijk veroveren. Als iemand
denkt dat ie jou wel even kan inpakken, heeft hij/zij het goed
mis! Boogschutters passen het best bij jou. Met Rammen,Tweelingen en Weegschalen kun je het ook goed vinden.
Leeuwen vinden jou sensueel, maar die snappen weer niks
van je grappen. Da's jammer, want sex en humor gaan bij jou
altijd samen.

Horoscoop
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Vissen
20 feb-20 mrt
Om jou te versieren moet dat lekkere ding wel heel wat romantiek in huis hebben. Hij/Zij moet je op zijn minst meenemen
naar een restaurant met veel kaarslicht, elke dag rode rozen
laten bezorgen en je tijdens een lange strandwandeling op z'n
knieën vragen of jij alsjeblieft verkering met hem/haar wil. Vrijen en sex betekenen voor jou dan ook maar één ding: lekker
zwijmelen. Stieren en Kreeften snappen dat wel. Met Schorpioenen en Steenbokken klikt het ook goed. Maagden zijn veel
te nuchter en Boogschutters, tja, die vind je vaak ongelooflijk
bot!
[nvwEEdpEckEr: mensen die zich geroepen voelen om zelf een WiNA horoscoop te
schrijven, prent onderstaand adres in uw geheugen en vertrouw het al uw schrijfsels
toe… : sciptor@wina.rug.ac.be (en durf nu nie te zeggen da je het adres vergeten
was hé… Of ik
ga in navol-

[nvwEEdpEckEr: Ok, toegegeven, het is misschien wel wat decadent en misschien
zelfs gewaagd om voor studenten informatica enkele coole links te publiceren, maar
indien zij zich beledigd voelen moeten zij onderstaande coole links maar gewoon
negeren en aannemen dat ze enkel bedoeld zijn voor de informatici… ]

- http://www.muffinfilms.com: hilarische filmpjes over muffins (the muffintree
is mijn persoonlijke favoriet…)
- http://www.legodeath.com: onderdeel van extrabad website… dodelijke
taferelen voorgesteld met lego-blokjes… bezoek zeker ook eens “we are
robots” en “white bread blues”
- http://margo.student.utwente.nl/el/microwave/ : leuke dingen die je met je
microgolfoven kunt uithalen… Let wel: soms kan het gevaarlijk zijn voor de
oven… doe dit dus niet op kot tenzij je je kotbaas boos wilt krijgen :-)
- http://drew.corrupt.net/lp/ : Legoporno… dit moet je gewoon gezien hebben. Kan je misschien zelfs op ideetjes brengen.
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ging van Michael vingers breken en die in potjes op mijn kot bewaren. ]
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Wist U Dat... ?
[nvwEEdpEckEr: nog steeds een absolute topper bij echte wineesjes... de WUDjes.
Alhoewel? Nog steeds zijn de inzendingen aan de magere kant, nog erger bijna dan
Crucke na zijn dieet... dus: aan alle lefgozers die dit lezen, stuur zelf ook eens iets
door, al zijn het er maar 2, dan heb ik dat toch tenminste! ]

☼ Katrien geen billenklets wil van de scriptor?
☼ de scriptor geen klets van Katrien haar billen wil?
☼ het onmogelijk is om aan uw elleboog te likken?
☼ Mieke een choco is?
☼ Jan de bijhorende pot is?
☼ we dus toch een beetje gelijk hadden over Jan zijn geaardheid?
☼ dat meer dan 50% van de wereldbevolking nooit een telefoonoproep gedaan of ontvangen heeft?
☼ Pascal tegen een auto gepist heeft?
☼ het waarschijnlijk ging om John zijn auto?
☼ laatstgenoemde zijn auto ondertussen in de prak gereden is?
☼ beide WiNA-schilden gepikt waren?
☼ wij onterecht het GBK van deze smerige daad verdachten?
☼ keizer Tiberius van het Romeinse Rijk een porno-verzamelaar was?
☼ hij waarschijnlijk ook een voorouder van Nicky was?
☼ David graag over hetzelfde onderwerp spreekt met Elvis?
☼ Kippi dit echter niet zo leuk vindt indien het aan zijn toog gebeurt?
☼ schachten blijkbaar erg in trek zijn bij praesidiumleden?
☼ dit natuurlijk niet onbestraft blijft?
☼ in de meer dan 100 jaar dat men al struisvogels bestudeert, er nog nooit
één enkel geval gesignaleerd is van een struisvogel die zijn kop in „t zand
stak? ☼ de layout van „t vorig WUDje mislukt is?
☼ zelfkennis in het geval van Bouvier deprimerend is?
☼ Piglet ooit nog door een lerares is vastgebonden op haar stoel?
☼ dat een van mijn levensdromen is die ik ooit hoop mee te maken?
☼ Peter zijn hersencellen wil delen?
☼ het resultaat dus altijd nul zal zijn?
☼ aan het tempo dat ik de stukjes binnenkrijg, dit Strakske waarschijnlijk pas
tegen de zomervakantie zal af zijn?
☼ ik ontdekt heb dat de 12uren loop nog steeds met dezelfde fluo-gele
truitjes gelopen wordt, als 5 jaar geleden (en misschien nog langer) ?
☼ ik het archief namelijk verhuisd heb van de kelder naar mijn kot?
☼ Strakskes van 5 jaar geleden stinken naar de kelder?
☼ de gortige week alweer goed is ingezet?
☼ uw schoenen uitdoen op de vergadering als ge stinkvoeten hebt, toch wel
door meer dan 2/3 van het aanwezig praesidium als TE gortig aanzien
wordt?
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☼ Thomas een slechts half geslaagde versie heeft vertoont op het Galabal
van “you can leave your hat on”?
☼ ik liever Klaartje een half geslaagde versie had zien vertonen van eerder
genoemd nummer?
☼ op het Galabal van de Wetenschappen wél alle praesessen uit de kleren
gingen?
☼ we het dan idd niet hebben over dat mietje van de Geologen…?
☼ de combinatie van Duvels en koffiekoeken dodelijk is voor uw maag?
☼ die smerige katten van Klaartje mij om een of andere onduidelijk reden
voor een klimpaal/trampoline aanzagen toen ik op haar kot bleef slapen?
☼ één van diezelfde smerige katten eerst op Pascal zijn lint en nadien in
Klaartje haar nek gepiest heeft?
☼ er volgens mij al genoeg gezeikt wordt op ons praeses?
☼ Robbie op de voorkant van Strakske 1 1998-1999 in bikini staat?
☼ uw middelvinger opsteken naar mensen met een kepie soms duur kan
uitkomen?
☼ ik liever verder zou lezen in “In de ban van de ring” dan hier stomme
WUDjes te zitten verzinnen omdat er niemand mij opstuurt?
☼ ons praeses nog deftig kan kickeren?
☼ vrouwlijke schacht Kom op de schachtencantus veel puntjes verdiend
heeft voor de gortige week?
☼ we met STK (Studenten Tegen Kotbelasting) ondertussen toch al 1
massabetoging gedaan hebben en al 3 x een kruispunt bezet hebben?
☼ we zullen blijven doorgaan met betogen, want dat de eerstgenoemde
3000 bef / jaar zou zijn voor studenten met een studiebeurs?
☼ de rest zomaar eventjes 10000 ballen per jaar gaat mogen dokken?
☼ ik na 3 maand nog steeds niet in € kan rekenen?
☼ ik voorstander ben van dubbele prijsaanduiding tot het eind van dit jaar?
☼ een Hoegaarden glas van een halve liter echt wel gortig is?
☼ ik de goden oneindig dankbaar ben voor mijn internetaansluiting op kot?
☼ ik eigenlijk beter mijzelf en mijn kotbaas daarvoor dankbaar zou zijn?
☼ u ondertussen toch geprobeert heeft om aan uw elleboog te likken?
☼ het mij minder tijd gekost heeft om een nieuwe Red Meat te vinden dan
het mij tijd zou gekost hebben om de rest van dit blad met WUDjes te
vullen?

Wist U Dat… ?
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WiNA goes Cultuur
Zoals altijd staat hier alweer mijn menig neergeschreven. Doch: aangezien
alle aanwezige winezen enthousiast buitenkwamen is deze menig als vrij
algemeen te beschouwen.
Verhaal:
Een welgesteld gezin, met bazige
vader, geit van een dochter en
feeks van een dochter vormen het
centrum. Oorzaak van alles zijn
meerdere dwazen die na een
oogopslag verliefd geworden zijn
op de geit omwille van uiterlijke blijk
van schoonheid. De vader wil echter dat de feeks, en tevens oudste
dochter, eerst van straat geraakt en
stelt de dwazen voor om op zoek te
gaan naar een geschikte vent voor
de bitch, in ruil voor de hand van de jongste dochter.
Na veel gevloek, gescheld, geneut en achterdochtigheid trouwen beide
dochters: de oudste met een beest van een vent en de jongste met één van
de dwazen. Het beest trouwt echter veeleer meer uit geldbejag en de dwaas
beseft te laat wat hij gedaan (of misdaan) heeft.
Maar er is ook een andere verhaallijn: tijdens dit verhaal zien we
ook dat er iets moois bloeit tussen
2 van de dienaren. Een ongedwongen liefde zonder intriges en
enkel berust op ware gevoelens.
Deze relatie krijgt dan ook de positieve en humoristische noot in
het verhaal, dit in tegenstelling tot
de andere tot stand gekomen relaties.
Ik merk ook nog even op dat er
veel symboliek schuilde in het
toneel en neem hierbij een voorbeeld van toepassing op het decor. Het decor bestond uit een wand vol met deuren dewelke stapsgewijs open kwamen
te staan tegen het moment dat de feeks trouwde. Hiermee duidend dat de
weg naar trouwen met de geit open was.
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WiNA goes Cultuur

Het verhaal was dus meer
dan degelijk en de acteurs
professioneel, zoals meermaals in het NTG. Een onvoorziene blote borst werd
zelfs opgevangen door 2
blote borsten, echt hilarisch.
Kortom: Een aanrader!

BV
Tot de volgende activiteit,
kijk maar naar de donkergroene affiches!

WiNA’s galabal
aangezien er niemand al tijd gehad heeft om een verslag over het alweer
schitterende galabal te schrijven (we schrijven donderdagnamiddag, 5 minuten voor dit Strakske binnen moet zijn bij Top Copy) zet ik hier maar een
fotootje… in het volgende en laatste Strakske krijgen jullie een deftig en
mooi verslag rijkelijk geïllustreerd met de bijhorende foto‟s (die iedereen nog
moet laten ontwikkelen). Groetjes, uw scriptor...

WiNA goes Cultuur + Galabal
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http://www.mpl.be
go and see for yourself!!!
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OPROEP
Aangezien ik zo af en toe eens oude Strakskes doorblader enzo,
merk ik dat er de vorige jaren heel wat meer interactie was tussen de studenten en de scriptores. Er stonden vroeger nml. veel meer ludieke tekstjes,
gedichtjes, enz. in het Strakske. Om één of andere bizarro reden krijg ik die
niet. (muv Peter Bouvier) Ik kan moeilijk voorstellen dat het aan mijzelven
ligt, aangezien het concept van de Strakskes niet of nauwelijks gewijzigd is
en ik enkel maar probeer om beter te doen en vernieuwing te brengen. Bijgevolg wil ik jullie dus allemaal oproepen om massaal WUDjes door te sturen, krantenartikels door te mailen, uw poëtische uitspattingen niet langer
voor de wereld verborgen te houden (en waar is adriaan naartoe? Is die
anonieme snuiter niet meer verliefd op onze praeses?), uw literair talent te
etaleren in dit fijne clubblad, kortom om mij de nachtmerrie te besparen dat
ik plotseling nog 3 witte bladzijden over heb zo‟n 5 uur voordat het Strakske
moet binnengedaan worden bij Top Copy.
Nieuwe rubrieken kun je ook altijd voorstellen, indien realiseerbaar zal
ik ze met veel plezier introduceren in „t Strakske. Zelf onlangs nog een goed
spel gespeeld? Zin om er een revieuw over te schrijven? Go ahead! Ik kan
uiteindelijk ook niet alles zelf doen hee gastjes… Dus spring eens uit uw luie
zetel… ahneen, ge moogt zelfs gewoon allemaal lui blijven zitten achter uw
PCke, en dan gewoon wa schrijven en doormailen. Ik zal u samen met veel
andere lezertjes heel dankbaar zijn.
groenten en fruit
uw eenzame scriptor

<T!M> aka wEEdpEckEr

OPROEP
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Game_Zone

Gothic is een nieuwe RPG (binnenkort verkrijgbaar in België, in the US al sinds november
2001) waarin de koning magische ore nodig heeft uit
de mijnen om zijn grenzen te beschermen tegen de
orcs. Daarom stuurt hij alle gevangenen naar de mijnen en vraagt hij zijn magiërs om een barrière te maken zodat ze niet kunnen ontsnappen. Dit loopt echter wat verkeerdelijk uit en de barrière wordt groter
dan verwacht. Bovendien krijgt die algauw de vorm
van een val waaruit niemand nog kan ontsnappen. Al
gauw nemen de gevangenen de bovenhand. Er ontstaan 3 verschillende kampen waarvan het oudste ore ruilt met de koning, in
ruil voor alles wat ze maar wensen.
In het game begin je als nieuwe
gevangene die in deze fantasische wereld
geworpen wordt. [nvwEEdpEckEr: ik ga een
nieuw woord introduceren, aangezien fantastisch heden ten dage bijna altijd geïnterpreteerd wordt in de derde betekenis in de Van
Dale ((buitengewoon goed), dat beter weergeeft dat het gaat over iets
dat met fantasie te maken
heeft. ] Je krijgt de keuze

om je bij 3 kampen aan te
sluiten, hoewel je keuze
uiteindelijk geen gevolgen
heeft voor de verdere ontwikkelingen in het verhaal,
nog het einde van het
spel. Helaas, want dat
was toch een mooie kans
die de makers van dit spel
hebben laten liggen. Elk
kamp biedt zo zijn voor–
en nadelen.
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De graphics in dit spel zijn
twijfelachtig goed. De personages
en vooral hun accessoires zijn
prachtig weergegeven, maar sommige van de elementen uit de
spelomgeving zijn blijkbaar vlugvlug ingevoegd en doen meer
denken aan legoland door hun
blokjes dan aan een of andere
realm waar je je in beweegt. Zo
zijn de watervallen bvb een regelrechte ramp, en zien de bomen er
ook nogal eens wat artificieel uit.
Wat de controls betreft kan ik kort zijn: moeilijk en lastig. Vooral in
gevechten speelt dit natuurlijk serieus in je nadeel, zeker omdat je tegenstanders zich veel vlotter bewegen en je dus meestal wel te rap af zijn. Maar
dat is iets dat je wel vergeet indien je in deze spelwereld opgezogen wordt.
Ook bij het geluid merken we dezelfde foutjes als bij de graphics,
soms is zijn de stemmen realistisch en overtuigend, soms klinken ze nogal
robotachtig. De soundtrack daarentegen is prachtig maar kort. Slechts een
drietal verschillende sfeermelodietjes weerklinken uit je boxen en net zoals
een zwaard telkens opnieuw hetzelfde geluid maakt als je het uit zijn schede
trekt, durft dit na verloop van tijd wel eens tegen te steken. Maar misschien
ben ik gewoon een muggenzifter, dat kan natuurlijk ook.
De conclusie is simpel: dit is zeker niet hét spel van dit jaar, maar is
voor de liefhebbers van
het genre zeker de
moeite waard om te
kopen, en een mooie
kans voor degene dit
nog nooit een RPG
(Role Playing Game)
gespeeld hebben, om
eens kennis te maken
met het genre. Helaas
(of misschien gelukkig)
werkt dit spel niet zo
verslavend als, ik zeg
maar iets, Silver of
lder‟s Gate 2. Al bij al
een mooie job van het
onbekende (en Duitse)
Piranha Bytes.
by Jan H & <T!M> aka wEEdpEckEr
Game_Zone: Gothic
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Kotbelasting
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Uit de Gentenaar van 21/02/2002

Schitterend… we waren al verbolgen over het feit dat de nieuwe kotbelasting de gewone student zo‟n 3000 fr. per jaar zou kosten (75 €), nu
blijkt echter dat dit het absolute minimumbedrag is voor beursstudenten.
Voor de modale student met de kiel, zou de belasting neerkomen op een
dikke 10.000 fr. (250 €). Eraan ontsnappen lijkt onmogelijk, want mensen
die een oplossing dachten gevonden te hebben door met meerdere personen een huisje af te huren en te kosten te delen komen bedrogen uit. De
belasting zou nml. gelden voor iedereen die een woning huurt en daar niet
gedomicilieerd is. Je laten domiciliëren is een oplossing, maar dan verliezen
je ouders hun kindergeld. Conclusie: de Gentse student wordt weer eens
uitgeperst om het tekort van de stadskas te spijzen.
Slim gezien natuurlijk van het gemeentebestuur, want deze groep kan
zich electoraal toch niet verdedigen, daar ze enkel kunnen stemmen in hun
thuisgemeente. Maar studenten zouden geen studenten zijn indien we ons
niet zouden weren met alle mogelijke middelen. Zo‟n 650 man kwam op
straat op woensdag 20 februari, niet overdreven veel, maar de tijd om volk
te mobiliseren was kort (vlak na de krokusvakantie) en het slechte weer de
ganse voormiddag zal ook wel een rol gespeeld hebben. Desondanks trok
er toch heel wat WiNA volk mee door de straten, gesteund door de beslissing van het FK die ook achter de acties van het STK staat (Studenten Tegen Kotbelasting).
Helaas kwam er op het eind van de betoging nog slechter nieuws van
schepen van financiën Wijnakker die kwam vertellen dat die 75€ het absolute minimum zou zijn van de opgeheven belasting. Toegegeven, tegen dan
zat de WiNA al veilig en droog in de “Dulle Griet” Equ‟s te drinken, maar dat
wil niet zeggen dat we hiermee akkoord gingen.
Omdat het stadsbestuur van Gent niet voor rede vatbaar is, heeft het
STK besloten om nog meer acties te voeren, en deze keer onaangekondigd.
Zo werd op maandag 18 maart het kruispunt van de Heuvelpoort volledig
bezet en werd een monsterfile gecreëerd. Woensdag werd dan eerst nog
eens het Zuid geblokkeerd en nadien trokken we nogmaals naar de Heuvelpoort om het verkeer in de war te sturen. Pamfletten werden massaal verspreid onder de automobilisten die meestal wel begrip konden opbrengen
voor de situatie van de Gentste student. Hoewel er natuurlijk ook waren die
met hun dikke mercedes gewoon door de blokkade reden, desondanks het
feit dat er drie studenten voor hun auto stonden. En dan maar de flikken
bellen en zijn voorbumper inspecteren op schade!
Afin, houd uw mailbox in de gaten, want meer prikacties zullen aangekondigd worden via de moderne manier van communicatie. Ik hoop alvast
dat er samen met mij nog genoeg andere studenten gemotiveerd zijn om in
navolging van de Slag om „t Gravensteen, op de baricades te springen voor
de belangen van de Genste studenten, de Gentse horeca, de pendelaars, ...

<T!M> aka wEEdpEckEr
Kotbelasting
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Ewel mersie, zie...
Kwestie van volgende mensen ook eens een eervolle vermelding in het
Strakske te geven, ze te bedanken voor de gedane moeite en boel te vermijden, krijgt u hieronder een lijst van mensen die een eervolle vermelding verdienen, moeite gedaan hebben om in het Strakske te komen ofwel extreem
gewelddadig zijn en dreigden met onthoofding van uw scriptor indien ze niet
zouden bedankt worden… Afin, om jullie verdere hersenactiviteit te beperken zal ik maar onmiddellijk voortdoen zeker?
- het praesidium (of toch enkele ervan, namelijk degene die naar goede gewoonte en weer rijkelijk te laat hun verplicht stukje doorgemaild hebben)
- Bouvier voor zijn niet aflatende medewerking aan dit fenomenaal clubblad
- Piglet, Loic, Bossy (voor het intikken van Loic zijn Glijbaantjes), Mieke,
Benny en waarschijnlijk nog wat andere mensen voor het opsturen van leuke
glijbaantjes… (HINT: zorg dat uw naam in het laatste Strakske staat door
glijbaantjes op te sturen naar mij…)
- Katie voor haar stuksken van de FK-kringen en enkele skireisfoto‟s
- Jan voor de basis van Game_Zone deze keer...
- al de brave kindjes die mij leuke WUDjes hebben opgestuurd… eurm… tja,
eigenlijk dus alleen maar Benny… al de rest zijn stoute kindjes!
- Yannick voor zijn schoon stukske van de skireis (dat gelukkig weer een
aantal blaadjes kon vullen)
- iedereen die met zo‟n groot ego rondloop dat hij van zichzelf vindt dat dit
schitterend clubblad niet zonder hem tot stand zou zijn gekomen…
Eigenlijk is dat dus alleen ik, nahzie...
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Ewel mersie, zie...

TOP
COPY

nv

Gebr. Vandeveldestr. 121
Tel. 09/223.48.22
St. Pietersnieuwstr. 113
Tel. 09/234.10.10
e-mail: topcopy@glo.be
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Omdat deze cartoons “te grof” zijn om te publiceren, zijn ze serieus gecensureerd. Je kunt ze echter online bekijken (http://www.wina.rug.ac.be) onder
de56
rubriek “divers”, “Strakske”.

