‘t Strakske

Het antwoord op mijn vraag: “Sta ik
al in uw testament, Oma?”
luidruchtig, ophefmakend, smurfig, gezellig, geur-, (bijna)
kleur-, en smaakloos ledenblad van de faculteitskring
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Editoriaalken
stelling

“I loathe you. You revolt me stewing in your
consumption . . . you are a loathsome reptile
- I hope you die.”

D. H. Lawrence (to Katherine Mansfield)
Op dit moment ten zeerste van toepassing...

Dag lieve kindertjes allemaal…
Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken die op mij gestemd heeft,
door jullie zal al de rest van de sukkeltjes die op mij niet gestemd hebben,
weer een gans jaar mijn gezever en gezaag mogen lezen. Degene die tegengestemd hebben wens ik een combinatie van teelbal– en prostaatkanker toe. En neen, er hebben geen meisjes tegengestemd, ik heb nml. een
verkiezingsaffiche met mijn foto daarop opgehangen en daarmee had ik
alle vrouwelijke stemmers op mijn hand. Natuurlijk heeft dat me ook weer
hopen fanmail bezorgd, maar dat zijn de nadelen waar ik nog net mee kan
leven.
Natuurlijk zou het voor mij, als schrijver van de meeste artikels,
hoofdredacteur en eindredacteur van dit blad zeer makkelijk geweest zijn
om de vorige editie van dit clubblad te gebruiken als promotie voor mijn
campagne, maar zo smerig wou ik het ook weer niet spelen. Wat ik ook
niet wil doen, is mijn persoonlijke (en door vele anderen gedeelde) mening
op Brecht zijn belachelijke brief geven, aan zulke dingen wens ik mijn
Strakske zelfs niet vuil te maken.
Waar ik het dan wel over ga hebben, was me tot enkele uren geleden zelf nog niet duidelijk, maar gelukkig bracht een nachtelijke conversatie
met mijn vriendin daar verandering in. Ik kwam namelijk zo op het schitterende idee om haar precies om 01.19u „s nachts op de hoogte te brengen
van het feit dat wij, mensen, biologisch gezien dan, een generatie te lang
leven.
“WTF?” hoor ik jullie tot hier denken. Wel, eigenlijk is het nogal simpel: indien je de overlevingskansen van een mens wilt weten, hoef je maar
naar een willekeurig Afrikaans land te kijken, waar de Westerse beschaving
nog niet alles naar de kloten heeft geholpen door onder het motto “jullie
geven, wij nemen” de hele boel te kolonialiseren. De gemiddelde levensverwachting ligt in die landen tussen de 35 en 55 jaar: precies oud genoeg
om een nieuwe generatie te kweken en die voor te bereiden op het leven.
Ik hoor jullie natuurlijk denken (denk aub es wa minder, gewoon lezen en zwijgen, dank u): “jamaar, in die landen broeien dan ook allerlei
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ziektes en epidemieën”. Toegegeven, u bewijst mijn stelling. Want als we
onze doktersbezoeken en ziekenhuisopnames niet hadden, alle pilletjes e.d.
in de vuilbak zouden kieperen, dan worden de meesten onder ons niet ouder
dan 50. Indien men dat dus eigenlijk zeer nuchter en analyserend bekijkt,
worden wij dus kunstmatig in leven gehouden. En dat slaat dus niet alleen
op mensen die orgaantransplantaties genoten hebben of aan een nierdialise-toestel-dinges hangen.
Misschien is dit voor sommigen onder jullie nogal schokkend, maar let
wel, ik doe gewoon een vaststelling. Aangezien ik nog steeds niet voor God
kan spelen (wacht maar tot de volgende verkiezingen van het heelal…) zou
ik het zelfs niet aandurven te oordelen over het feit of ons dit al dan niet gepermitteerd is om ons eigen leven zomaar zonder leven te verlengen. Natuurlijk, waarom zouden we moeten doodgaan, als we door enkele pilletjes
of een ander orgaantje nog enkele jaren of zelfs decennia langer op deze
aardkloot kunnen slijten. Maar toch, iedereen weet dat de overbevolking enkel en alleen te wijten is aan de algemene ontwikkeling van de mensheid.
Maar vrees niet, ik ga hier niet zoals Jean-Jacques Rousseau beginnen pleiten voor een terugkeer naar de natuur. Al had die mens dan wel gelijk in zijn
redenering, hoewel die puur met de mentale en dan niet de fysieke toestand
van de mens te zien had.
Voor mensen die iets minder vertrouwd zijn, en omdat het wel eens de
moeite is om andere dingen te leren dan wiskunde en fysica, en ook wel een
beetje om jullie bezig te houden tijdens de blok én om mijn Strakske vol te
krijgen, ga ik eventjes in het kort toelichten wat zijn theorie precies inhield.
JJR beweerde namelijk dat de beschaving aan de bron van alle menselijk
kwaad lag, en indien men kinderen zou opvoeden in de vrije natuur, zij veel
minder slecht zouden zijn en geen nood zouden hebben aan stelen en bedriegen enz… Onze beste vriend probeerde zelfs zijn stelling in praktijk toe
te passen door enkele van zijn bastaardkinderen (hij had er toch genoeg,
niet alleen op intellectueel vlak een bezige jongen) zo op te voeden. Zijn
grootste fout echter was om die “netjes” opgevoede kinderen dan weer te
integreren in de maatschappij. Natuurlijk werden het de grootste *ssholes die
er toen rondliepen, aangezien ze zich van de hele hiërarchie die er heerste
zich niets aantrokken en net zoals in de vrije natuur meenamen wat ze zagen.
Nu zeg ik helemaal niet dat de maatschappij slecht is, maar je moet
toegeven dat we, zonder allerlei soorten revoluties, ontdekkingen of ontwikkelingen, gewoon nu allemaal gezellig rond het kampvuur zouden zitten,
terwijl we met onze scherpe gele tanden stukken rauw vlees van een mammoetbout zouden scheuren. Dingen zoals AIDS, milieuvervuiling, uitsterving
van bedreigde diersoorten en oorlog zouden ons volledig onbekend zijn,
hoogstens een plaatselijke rel om het vuur of een knappe mollige vrouw…
Aan de andere kant zouden we dan wel doodgaan aan een longontsteking
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of zelfs een simpele valling, we zouden nooit van het bestaan van andere
volkeren of continenten hebben afgeweten, ons overal te voet naartoe moeten verplaatsen en occasioneel eens vertrapt worden door een mammoet of
verscheurd door een meute wilde honden tijdens een zoektocht naar eetbare besjes.
Achja, blijkbaar zijn levensvragen niet zo simpel te antwoorden, maar
desondanks blijf ik wel bij mijn stelling dat we biologisch gezien een generatie te lang leven en je dus in principe je grootouders nooit zou mogen kennen. It‟s a cruel world out there, en nu ga ik hem opzoeken want ik heb
straks shift op de verkiezingsfuif (ja, ik heb dit tekstje geschreven voor de
uitslag bekend was, alsof jullie massaal tegen mij zouden stemmen, wie
ging er dan mooie Strakskes als deze maken?).
Dus voor de rest zou ik nog iedereen een plezierige tweede zit toewensen (alsof je erdoor gaat zijn als je hier nog lang in dit Strakske gaat zitten lezen, geef maar toe dat je geen zin hebt om er aan te beginnen!) voorafgegaan door een schitterende maand juli met veel zon en een nog schitterenderderere maand augustus met ongelooflijk veel bewolking, regen en
een apocalypsje voor degenen die het tegen dan niet meer zien zitten. Let
wel, geen onweer want dat werkt te afleidend…
I bid you farewell, mensen die afstuderen, vergeet niet dat je volgend
jaar nog erelid kunt worden, 2de kanners informatica, laat jullie niet doen
door die gehaaide sloebers van het VTK en laat je niet inlijven in hun bedrijf,
maar blijf voor de enige echte studentenkring kiezen die jullie alles aanbied
wat ze maar kan, met een praesidium to die for (kuch, kuch…). Al de rest
onder jullie verwelkomen we natuurlijk sowieso volgend jaar op één van onze leuke activiteiten. Tot dan!
Greetz,

<T!M> aka wEEdpEckEr
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Woordje van de praeses: part I
Ja, lieve mensen, het is weeral zover. Het einde van het jaar nadert
met rasse schreden. Een verdwaald oudejaarsgevoel overvalt me. Het is tijd
om de laatste pagina in het boek om te slaan. Net als bij het lezen van een
boek heb ik een hele tijd naar het einde uitgekeken, maar nu het eindelijk zo
ver is wenste ik dat ik nog maar halverwege het eerste hoofdstuk zat. Er is
dit jaar zoveel gebeurd, zoveel verteld en zoveel geschreven dat het haast
een onmogelijke opdracht zou zijn u een volledig jaarverslag te geven. Maar
dat is ook niet nodig : u heeft uw eigen, hopelijk mooie en toffe herinneringen, om op terug te vallen. [nvwEEdpEckEr: behalve dan de mensen die te zat
waren om zich er ook nog maar iets van te herinneren :-) ]

Laat mij voor de mensen met wat gaten in hun geheugen toch nog
even de grootste evenementen aanhalen vooraleer ze voorgoed in uw persoonlijke bibliotheek verdwijnen. Was daar in het begin niet onze veelbesproken barbeque, werd iedere eerstejaars niet mooi voorzien van een peter
of meter, konden de harde kern van de eerstejaars niet genieten (?) van een
spraakmakende voordoop, doop en ontgroening ? We zijn op weekend geweest, en verdwaald, en we hebben de kans gekregen om onze snoetjes
mooi bruin te laten worden in het befaamde skioord Val Thorens. De ouders
hebben weer eens plaatsgenomen op de schoolbanken en de zesdejaars
werden ondergedompeld met waardevolle informatie. We hadden de fuiven,
cantussen en niet te vergeten een stijlvol galabal. Ook in het sportgebeuren
presteerden we niet slecht, innoverende sporten als paintball en carting ontbraken niet op de agenda en menig cultuurbarbaar is al iets minder barbaars. En niet te vergeten, werden jullie op tijd en stond voorzien van cursussen, oefeningen en examenvragen. Op de koop toe lag via onze jobbeurs de weg naar het bedrijfsleven open voor de laatstejaars. Zeg nu zelf,
het was een druk en gevarieerd jaar.
En inderdaad, de traditionele dankwoordjes zijn dit jaar niet minder op
hun plaats. Ik had een goed praesidium, er zaten harde werkers in, grote
feestbeesten en we hadden een goeie vice om iedereen wat te controleren.
Denk dat iedereen veel geleerd heeft en dat veel mensen er een sterker karakter aan over gehouden hebben, terwijl anderen juist iets gematigder geworden zijn.
En nu rijst bij mij de vraag : hoe zal het praesidium er volgend jaar
uitzien ? Op het moment van dit schrijven zijn de stemmen geteld, ligt de
uitslag ergens verzegeld verborgen en zit dien groten blonden met zijn stekelkes die ook nog eens praeses geweest is hier naast mij om mij met de
minuut nieuwsgieriger te maken. Maar ik heb er vertrouwen in, het waren
Woordje van de praeses: part I

7

allen goede kandidaten ! [nvwEEdpEckEr: toch degenen die het serieus meenden
=-( ] Dus volgend jaar ziet er weer schitterend uit, WINA wordt langzaamaan
een verslaving… Ik wens hen veel succes !
Veel valt er niet meer te zeggen. Het is trouwens 1 mei, dus mag ik
hier niet te veel werken ! Ik wens jullie allemaal alle succes van de wereld bij
die hatelijke examens, ja hoor, ze staan weer ongeduldig voor de deur te
trappelen… [nvwEEdpEckEr: terugtrappen is de enige oplossing…] Ik hoop dat
iedereen zich goed geamuseerd heeft dit jaar en ik hoop dat jullie ook volgend jaar weer van de partij zullen zijn !
Gegroet !

Klaartje
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Woordje van de praeses: part II
Na de laatste restjes kots uitgespuwd te hebben laat ik me achterovervallen tegen de WC-deur, een schuimige gele brij achterlatend op de bodem
van mijn kakafretter. U leest het goed: “Bananen en chocomelk, een mislukte combinatie!”
Nu het overheersende gevoel dat de voorbije verkiezingsweken ideaal
samenvat net neergeschreven is kan ik de blokperiode en dus ook het begin
van een nieuw academiejaar inluiden. Dit alles met een leuze die pretentieloos is en toch veel betekent:
Kaja!!!!!!
Hier uitpakken met eindeloos geleuter over hoeveel talent en motivatie
er wel niet in het nieuwe praesidium zit, hoe fantastisch qua amusement en
slaagcijfers (jawel, beiden!) het volgende jaar wel niet zal zijn, … is voorbarig
en dus ongetwijfeld overbodig. De toekomst wijst zichzelf wel uit en alles valt
ongetwijfeld op zijn pootjes. Dus sta mij toe om het nieuwe praesidium met
een andere zin aan te kondigen: “Een nieuw stel dwazen is verkozen!”
Ik bedoel hiermee gewoon dat er een nieuwe crew gereed staat en
haar uiterste best zal doen om het iedereen naar zijn zin te maken, niet meer
en zeker niet minder. Of toch nog één toekomstvoorspelling: volgend jaar
wordt de seks beter! [nvwEEdpEckEr: als ge der al hebt natuurlijk…]
Laat er ons dus iets leuk van maken, maar eerst en bovenal: succes
met de examens!

BV

[nvwEEdpEckEr aan BV: nice try met die paragraafjes enzo, maar je komt er niet
hee… doe da volgend jaar en je hebt een motie aan je been :-p ! Ik wil laaaange
tekstjes! Qua seks-gehalte zitte wel goe…]

Woordje van de praeses: part II
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jaaroverzicht
[nvwEEdpEckEr: omdat ik mij zo serieus aan het vervelen ben, heb ik besloten een
jaaroverzicht te maken van onze activiteiten dit jaar. Neen, toegegeven, ik heb wel
betere dingen te doen, maar ik zou toch graag eens eventjes een hommage aan ons
aller Klaartje willen brengen door te tonen hoe goed dit jaar eigenlijk wel was… ]

vrij 28 sept - introductiedag:
jammer genoeg was het vat al lang leeg tegen dat ik toekwam in de cantus,
maar aan de zatheid van bepaalde mensen kon ik zien dat het geestig was.
Ook een handvol eerste kannertjes bleef nog plakken tot „s avonds op het
terras. De eerste contacten voor een schitterend jaar waren gemaakt.
di 2 okt - gratis bbq:
Om het begin van het jaar te vieren samen met alle WiNA leden, was er de
gratis barbecue, die wederom een enorm succes was. De meesten konden
geen pap meer zeggen, maar toch trokken we daarna nog naar de Sjakosj
voor een “overheerlijke clubavond”.
woe 3 okt - opening GUSB:
Ook dit jaar werd er weer veel gesport, meestal op één van de terreinen van
het GUSB, dat op deze dag weer open ging en onze sportievelingen met
open armen ontving. Ik was er dus niet bij… :-)
do 4 okt - gratis film:
De WiNA verwent haar leden voor de tweede keer met gratis dingen: een
topfilm (Iedereen Beroemd!), chips, bier en cola… het leven kan toch zalig
zijn...
di 9 okt - openingsfuif:
We waren nog geen twee weken ver, of
jullie kregen al de eerste fuif van dit jaar
voorgeschoteld. De eerste kannertjes kregen een peter of meter toebedeeld, die hen
wat wegwijzer zou maken in het Gentse
studentenleven en daarna gooide iedereen
zich in op de dansvloer. En als ik mij goed
herinner was er zelfs nog een gratis vat,
kortom, weer een fuif om trots op te zijn.
do 11 okt - muurklimmen:
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De sportievelingen onder ons konden hun hartje
ophalen, want in het sportcomplex aan de coupure
gingen we gaan muurklimmen. Een unieke kans om
hun klimkunsten eens te etaleren...
ma 15 okt - oefencantus:
omdat alle begin moeilijk is,
organiseerden we ook dit
jaar een oefencantus, zodat
eenieder die dat wenste
kon kennis maken met dit
studentikoos gebeuren. En
zoals altijd was de meerderheid na afloop… eur…
laten we zeggen, niet-nuchter. :-)
woe 17 okt - WiNA's Wacky Weekend infoavond:
Massa‟s enthousiastelingen, het zag echt zwart van het volk. Maar gelukkig
was onze hoofdorganisator (die zelfs niet wist waar het weekend was) er en
hield er de leute in. Later kwam het aantal deelnemers gelukkig nog in orde,
het was zelfs een leuke muzikale bende.
woe 17 okt - pinteliersavond:
Omdat we het ergens moesten klasseren en omdat BV dit toch zo graag
wou organiseren, werd het als cultuur bestempeld: de enige echte kroegentocht! Zo kregen de deelnemers eens wat andere cafés te zien dan die in de
Overpoort.
ma 22 / di 23 okt - voordoop:
Aha, hier werden de kandidaat-schachten op een gezellige babbel en een
drankje onthaald om zo op het gemak de doop voor te bereiden. Altijd even
leuk en gezellig...
woe 24 okt - 12-urenloop:
Zoals de naam het zegt: 12 uren
rondjes lopen. Niet iedereen aan één
stuk natuurlijk, maar elk om beurt,
per studentenkring. Jenever, hotdogs, zetels, video, star trek, … need
I say more?
do 25 okt - karaoke:

WiNA‟s jaaroverzicht 2001-2002

11

Eigenlijk was karaoke een schuilnaam, het was eerder een massa-orgie
aangezien meerdere covers ,die in normale omstandigheden zalig in de oren
klinken prachtig klinken, op deze avond massaal verkracht werden. Gelukkig
waren er ook enkelen die konden zingen en de rest verwenden. Geslaagde
avond! Volgende keer wel playback ;-).
wo 31 okt - IFK:
Ken je het FK al? Dat is Big brother van de studenten! Hij vond ze een
beetje lui en liet ze dus maar eens een beetje sporten. Niet veel hoor, ongeveer alle denkbare sporten op 1 dag.
do 01 - zo 04 nov - WiNA’s Wacky Weekend:
Wacky was het wel. Ben je ooit al eens met de scouts weggeweest? Wel
doe die leute maal honderd en je kent het gehalte van ons amusement. Dit is
de soort activiteit waar de volgende cliché macht over heeft: “Hoe meer volk,
hoe meer vreugd!”
di 06 nov - doop:
Hierover werd al enorm veel gefilosofeerd en geleuterd. Maar hier komen de
feiten: De schachten hebben afgezien
maar kameraadschap en respect opnieuw leren kennen. En de corona heeft
zich kunnen afreageren voor de rest
van het jaar.
do 08 nov - Night of the Proms:
Elke klassieke muziek-hater vind hierin
zijn ding. Als je deze avond geen enkel moment de kriebels in de buik krijgt
mag je jezelf met enige trotsheid (neeh!) VTKer noemen.
ma 12 nov - kickertoernooi:
Kan je kickeren? Inderdaad, voor deze avond kon
ook iedereen dat, en zelfs om te beter. Tot na deze
avond ;-)
wo 14 nov - driving know-how:
Deze dag hebben we ons aller Katie (jawel, die sublieme cantor) leren slippen. Hopelijk voor Kevin volgen er niet teveel slippertjes meer.
wo 14 nov - top 100 fuif:
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De 100 liefst gehoorde liedjes van de
wina werden gedraaid op deze avond.
Hiervoor werden CDtjes gegeven aan
onze sexy Satch en nooit teruggekregen, ‟t is toch zo‟n boeleke. Was wel
goede fuif, ondanks de mindere DJ.
[nvwEEdpEckEr: die bvb naar de wc liep en
zijn CD liet doorspelen…]

do 15 nov - driving know-how:
Vervolg van gisteren.
do 15 nov - Körperwelten:
Op de fuif van gisteren veel lijken zien vertrekken. Dus
vandaag ze eens van dichter gaan bekijken leek een leuk
ideetje.
di 20 nov - Camelot:
Hoofs zoals we zijn gingen we met enkele wijven de eerste musical in het capitole bekijken. Nice try, het komt
nog in orde qua musicals in Gent.
di 20 nov - jenever en cocktailavond:
Het was al half november voorbij en lang geleden
dat ons maag gekuist werd. Dus een zuippartij met
vele verschillende alcoholrijke drankjes leek ons de
geschikte oplossing.
do 22 nov - bierbowling:
Hoe meer bier hoe beter het spel en hoe beter het spel hoe meer bier. Ideaal
voor een doorzakavondje dus.
za 24 nov - ouderlesdag:
Pa en ma waren aan het zagen dat we meer moesten studeren. Na deze
dag kwamen we thuis opeens beter overeen.
ma 26 - do 29 nov - filmweek:
Goedkope kaskrakers en versnaperingen, ideaal om de boeken weeral een
weekje links te laten liggen.
woe 05 dec - volleybal dames:
Na dat vele drinken waren we wat aangekomen, dus lieten we de vrouwen
wat sporten.
WiNA‟s jaaroverzicht 2001-2002
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do 06 dec - Sinterklaas:
Sinds dan weet ik het zeker: “Hij bestaat niet en hij is een zij.”
do 06 dec - Beach Party:
Blok in zicht, dus ook de vakantie. Vakantiesfeer viel
hier zeker te rapen. Enkelen bakten het zelfs heel
bruin, weg ermee!
ma 10 dec - zwemmarathon:
Ook water valt onder de term drank. Alleen konden
we na zoveel water enkel maar bier meer zien. Weeral zat dus.
wo 12 dec - schachtenkonvent:
Een maand geleden zagen we dat onze schachten echt wel nog groen achter hen oren zagen. Dus gaven we hen in een gulle bui een avondje bijles in
cantussen.
wo 12 dec - FK-fuif:
Was ik daarbij? Ahja, daarvoor was het schachtenconvent. Oeioei, zijn er
nog mensen die me kunnen helpen mijn avond te herconstrueren?
ma 17 dec - schaatsen en kerstmarkt:
Romantische zielen zoals we zijn lieten we onze wijfkes eens een scheve
schaats rijden terwijl we gluhwein achteroverkapten.
wo 19 dec - massacantus:
Bij deze avond denk ik vooral terug aan de bodem van mijn WC, waarschijnlijk net zoals nog een groot aantal van de andere 1799 aanwezigen.
vr 08 - zo 17 feb - Skireis:
Er waren er die na de examens zich zonodig
even moesten gaan afreageren op Skireis.
De ene op de latten, de andere in bed.
do 14 feb valentijnsfuif:
Lang geleden dat er
nog eens goed gewipt was, dus
gaven we iedereen de kans een
andere zieligaard uit te zoeken.
Noot voor volgend jaar: de kindjes
condooms mee geven bij het ter
huize keren.
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wo 20 feb - betoging tegen kotbelasting:
Ze waren zot geworden in Gent! Gelukkig hebben we er iets aan gedaan!
wo 20 feb - squash in het UCON:
Miljaar, dat was pas een vermoeiende sport. Gelukkig was er in de zaal ernaast stepaerobic bezig, schonen stepaerobic.
ma 25 feb - schlager- en zotte
pottencantus:
Onder het motto “ik zal u eens aan de kapstok hangen” hebben we alle meezingers
verneukt en nog eens verneukt, ondanks
het feit dat hij niet meer recht raakte van de
drank.
do 28 feb - start gotcha:
Het weer werd mooier en dus was elkaar natspuiten een handige optie.
wo 27 feb - Nacht der Wetenschappen:
De avond dat het probleem van de WINA-fuiven
werd opgelost: we fuifden met andere clubs waar
wel meisjes ingeschrevenen waren. Schonen
avond, heel schonen avond. En schone décolleté
van Rosaline, daar waren we het allen over
eens...
di 05 ma - lasershooting
Woohoow, was dat even leuk! Als je je geliefde medemensen eens wil neerknallen zonder ambetante flikken, the place to be: “The zone”. Beste tegenstanders: Klootzakken van bij de wina.
wo 06 ma - jobbeurs
Tweede semester net begonnen en sommigen begonnen al aan werken te
denken. Dingen die ik van die dag onthouden heb: Veel contente bedrijven
en curieuze studenten, maar
vooral: veel bier, dubbel zoveel
bier als andere dranken.
ma 11 - 15 ma - deftige week
Was dat even een lastige week!
Enkel serieuze dranken drinken
op café, euh taverne bedoel ik,
geen bier dus. Naar alle lessen
WiNA‟s jaaroverzicht 2001-2002
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gaan (boring!) en een bezoekje in de kerk brengen, was wel lekkere miswijn.
Een toneelbezoekje, modelcantus en pooltornooi behoren ook tot de leuke
herinneringen van deze week. En als afsluiter: het WINA-Galabal.
ma 18 - 22 ma - gortige week
Na een week afzien lieten we ons een lekker gaan. Dit betekent: Veel wijven, snelle auto‟s, weinig lessen, weinig wassen en uiteraard: BIER! En natuurlijk een gortige doorschuif-cantus van de zeekapitings...
ma 25 ma - jenevervoetbal
Dat was wel een raar spelleke. Na een tijd deed er meer volk mee, speelden
we met meer ballen en schoten we naar meer doelen. Snap het nog altijd
niet goed.
di 26 ma - vrij podium
Veel Wina-leden zaten al het hele jaar met een ei en dus lieten we ze op
deze avond eens hen ding doen. Veel covers, eigen geschreven meezingers
en een gratis vat later besloten we dat dit een goed idee was.
di 16 apr - pizza-avond
Of hoe een mens na de korte periode van één avond geen pizza‟s meer kon
zien. Ze waren lekker, maar veel, veel, veel! Besluit: goedkope avond met
heel veel eten.
di 16 apr - sporttornooi der wetenschappen
We hadden nogal veel het onderspit moeten delven op het IFK-tornooi. Maar
hier ging het beter, we waren respectievelijk zelfs heel sportief.
do 18 apr - paintballen
Bij het lasershooten voel je en zie je niks als je getroffen bent. Maar hierbij
kan je na getroffen te worden met een rood verfballetje zelfs een blauwe
plek hebben.
di 23 apr - kickertoernooi tegen GBK (1 euro per persoon)
Iedereen heeft dit spelletje wel al eens tussen pot en pint gespeeld. Ziehier
een nieuw feit: Wina is beter dan GBK ;-)
wo 24 apr - minivoetbaltoernooi
De zoveelste editie van ons alom bekend minivoetbaltornooi was opnieuw
een voltreffer, meer dan 50 winezen deden mee. Met een verdiende winnaar
die een onverdiende bak bier kreeg.
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wo 24 apr - brouwerij bezoek Duvel
Cultuur met een grote K? Inderdaad, daarvoor moet je in Puurs zijn. Een
geweldige rondleiding en veel gratis bier kan je er altijd krijgen. Wij gingen er
recht naar heen, kregen het allemaal in veelvoud, en keerden leuk terug.
ma 29 apr - ontgroening
Ook al zijn alle eerstejaars nog
groen, ze hebben sinds die
avond meer kans om als cool
beschouwd te worden. Ooit
komt het in orde.
ma 29 apr - zwemmen
Gewoon recreatief zwemmen,
totaal relaxed drijven dus. Zalig!
do 02 apr - verkiezingsfuif
Oude kloten buiten en nieuwe dwazen
binnen. Was leuke fuif en op naar volgend jaar!

WiNA‟s jaaroverzicht 2001-2002
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Hoe behandel ik roomijs?
en andere handige tips om de zomer door te komen.
Ok, toegegeven, de examens moeten nog beginnen en er zullen wel
velen onder jullie het grootste deel van je zomervakantie achter de boeken
doorbrengen, maar aangezien dit het laatste Strakske van dit jaar is en de
stralende zon en terrasbezoekjes mij in een euforische stemming gebracht
hebben, besloot ik om een soort handleiding te maken om de zomer door te
geraken. Hopelijk heb je er iets aan…
PART I: de kledij:
Belangrijk is om je volledig aan te passen aan je omgeving en de natuurelementen. Zo zal een bezoekje aan de discotheek in zwemshort en sandalen
niet direct op gejuich onthaald worden. Voor de die-hard fans van sandalen
hebben we ook nog een goeie raad: wit of roos, of om het even welk kleur:
kousen zijn not done. Ook lange broeken zijn enkel toegelaten bij extreme
koude, regen of schurfterige benen. Ten slotte nog één goeie raad: hawaihemden en vissershoedjes zijn totaal out. Meer zelfs, ze zijn eigenlijk nooit
echt in geweest…
PARTII: de gedragingen:
Veel hangt natuurlijk af van wat je wil doen tijdens je vakantie. Daarom hebben we enkele verschillende onderdelen in deze handleiding:
a) de jobstudent:
Als jobstudent zijn er toch wel enkele dingen waar je op moet letten. Zorg
eerst en vooral dat je je “patron” of baas voldoende respecteert en in alles
met hem akkoord gaat, tot op het ogenblik dat je betaald bent, zeker indien
je zo stom geweest bent om zonder contract te beginnen werken. Ten tweede is het ook aangewezen om je party-activiteiten uit te stellen tot de avond
voor je vrije dag. Je „s avonds, na enkele pinten, 3 Westmalles en een Duvel
of vier, laten overhalen om whisky-cola te drinken resulteert bijna altijd de
volgende dag in een kotspartij. Vooral mensen die in een hete keuken van
een restaurant werken durven hier wel eens last van hebben.
b) de Don-Juan:
Eigenlijk is het heel simpel. Alles wat je hoeft te doen, is de eerste dag van
je vakantie de juiste vrienden zoeken. Enkele stille jongens die zitten te
schaken op een muurtje zullen je niet echt helpen om die hete stoot te veroveren. In elk dorp of stad is er wel een sportterrein waar de locals zitten je
basketten of sjotten en veelal kun je daar ook een schare trouwe schaars
geklede meisjes aantreffen. Ideaal dus qua kennismakingsplaats, tenzij je
verbaal niet zo sterk bent, dan wacht je daar best mee tot „s avonds in de
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discotheek. Let vooral op je houding. Ongeïnteresseerd rondslenteren zoals
je doet in de gangen van S9 wordt afgeraden. Beter gedraag je je als een
rasechte Antwerpenaar: zorg gewoon dat je rondloopt met een air alsof alles
wat je ziet van jou is. Dan komt het wel goed.
c) de stille genieter:
Eigenlijk is dit nog een simpelst van al: doe gewoon waar je zin in hebt, trek
je niet teveel aan van wat anderen van je denken of verwachten, maar loop
natuurlijk ook niet in de mensen hun weg. Eén van de veiligste moves is gewoon om je in de schaduw terug te trekken met een goed boek (hint: het
volledig oeuvre van Tolkien is vanwege de film in een mooi jasje gestoken)
of je goed ingesmeerd in de zon te slapen leggen. Vergeet wel niet je wekker te zetten om jezelf brandwonden en uitdrogingsverschijnselen te besparen.
PART III: het eten:
a) het ontbijt:
Simpel: het is vakantie, bijgevolg lig je in bed tot „s middags. Voor mensen
met lastige ouders of werkmensen is een licht ontbijt aan te raden. Spek met
eieren, koude stukken pizza van gisteravond en een halve zak chips met
zout en peper hebben nogal rap de neiging om weer boven te komen drijven
na een uur of twee zon en verbannen je terug naar je bed. Liever een fruitslaatje of een yoghurtje dan. Of eet gewoon niets.
b) het middagmaal:
De grote klassieker tijdens de zomermaanden: de barbecue. Vaste waarden
zijn: ribbetjes, merguèze worstjes, kippenbillen, brochettes en witte pensen.
Liefhebbers van salmonella en soortgenoten laten hun vlees best een halfuur tot een uur vooraf in de zon staan. Rauwe groenten en sausjes op basis
van mayonaise zet je ook best in de vlakke zon op tafel zodat die zeker niet
te koud meer hebben. Sla zal verschrompelen en zacht worden, komkommer zal aanvoelen als chips en je geraspte worteltjes zullen zo goed als verdwenen zijn, terwijl je sausjes dan weer allemaal op elkaar gaan trekken: als
halfdoorzichtig gestold frituurvet van 3 maanden ver.
c) tussendoortjes:
Ok, ijs is lekker, maar indien je niet wilt achtervolgd worden door de uitbater
van de plaatselijke homobar, lik dan niet al te ostentatief aan dat horentje en
bijt stukken van je frisco in plaats van hem volledig in je mond te steken en
erop te zuigen. Mensen die graag wit dragen nemen best een vanillemilkshake ipv een chocolade- en mensen die zelfs niet in een tweepersoons gocart geraken eten het best van al geen tussendoortje.
d) het avondmaal:
Het is vakantie, dus koken laat je aan de anderen over. Op restaurant gaan
is een optie voor zij die hun volledig budget nog niet aan vodka hebben besteed. Minder kapitaalkrachtigen die een microgolfoven ter beschikking hebHandleiding tot een fatsoenlijke zomer.
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ben vinden hun redding in de afdeling diepvriesmaaltijden in de superette en
de gelukkigen die een oven weten te bedienen kunnen zelfs pizza of lasagne maken.
PART IV: tijdverdrijf:
a) sport:
Om één of andere bizarre reden zijn er altijd wel mensen die zichzelf willen
afmatten, vermoeien en uitputten. Sporten zoals strandvolleybal, strandrugby, strandvoetbal, strandpaardrijden en strandijshockey zijn enkele van de
populairste. Maar aangezien het, zoals ik reeds enkele malen vermelde, zomer is, zijn de enige aanvaardbare sporten: tooghangen in cafés met airco,
zwemmen in openluchtzwembaden en lopen. Achter de vrouwen dan wel te
verstaan.
b) festivals:
Of zoals het op de achterkant van de HUMO-T/W poster 2001 al stond: “Hij
komt niet voor de muziek” (Tettenman). Natuurlijk speelt muziek wel voor
een groot stuk mee op festivals, maar geef maar toe dat het je daar eigenlijk
niet om te doen is. Een jointje of zeven, veel bier (op de camping wel te verstaan, op de weide is dat onbetaalbaar) en de kick van seks in een tentjemet-kapotte-rits, het draagt allemaal bij tot die unieke festivalsfeer die
meestal leutiger is om de camping dan op het festivalterrein zelf. En natuurlijk de unieke festivalgeur: een mengeling van bier, zweet en marihuana…
c) reizen:
Laten we beginnen met de eerste keuze die dient gemaakt te worden: binnen- of buitenland. Meestal is het de portefeuille die beslist. Voor mensen
die binnen de grenzen van ons landje blijven zijn er weer twee opties: kust of
ardennen. Voor de rest is er toch niets te doen op ons lapje grond. De Ardennen zijn nog steeds niets veranderd sinds 500 jaar geleden dus de kans
is praktisch nihil dat je daar spannende avonturen zult beleven. Ook de zee
ziet er nog steeds hetzelfde uit: een grote plas water met een zandstrand.
Niets mis mee natuurlijk hoor, zolang je er niet hoeft te wonen… Ook het
buitenland is al niet veel beter: nu het zomer is krijgen vooral weer de zuiderse landen veel aantrek. Frankrijk, nog steeds (om een mij onbekende reden)
het populairste vakantieland voor de Belgen. Spanje, indien je helemaal origineel wilt doen en voor de kapitaalkrachtigere mensen Italië, Griekenland of
de Canarische Eilanden. Landen die we dezer dagen beter vermijden zijn:
Amerika (je geraakt er 9 kansen op 10 niet eens binnen en doe je dat toch
wordt je overspoelt door een walm van chauvinisme), Israel (lijkt me nogal
obvious) en Nederland (zeg me niet dat je een reden nodig hebt hee…).
Ach, ik trek het me allemaal niet aan en blijf deze zomer gewoon thuis in
mijn luie zetel in de tuin liggen. En dat er mij niemand durft te komen storen
of „t is boel.
„n leutige vakantie vanwege uw scriptor,

<T!M> aka wEEdpEckEr
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Paintball
Het verhaal van de bende overgebleven pain(t)ballers...
De sportactiviteit van donderdag 18 april was een
knaller van formaat, mede
door de paint-balletjes
zelve; die met een snelheid van 250km/u op je af
komen. En dan genadeloos op je overall uiteenspatten.
We hadden afgesproken
om 17.40u STIPT aan het
station en ongelofelijk
maar waar, iedereen was
op tijd. KLaas was met de auto gekomen en kon dus nog 3 mensen voeren,
nl. Tony, Katrien, en Dries. Bouvier, Bossy en ikzelve vertrokken toen met de
trein naar Werchtem, een boerengat waar ik tot die avond nog nooit van gehoord had, nu ken ik het maar al te goed! Na de overstap in Dendermonde
(waar ik later meer over vertel) kwam de fun, de pijn en het genoegen van
iemand te "doden" al dichterbij. Maar toen begon het dus al verkeerd te lopen: door een soort super-de-luxe-routeplanner werd Klaas door het
centrum van Aalst gestuurd. Kortste weg mijn voeten, nu mochten
wij te voet naar het Paintball-terrein. Maar dit bleek een goede opwarminng te zijn. We kwamen ook voorbij het uitgaanscentrum van
Mercthem: 2 café's en een "disco". Ook viel het ons op dat ze in het
centrum van de wereld ook een wedstrijd eiergooien organiseerden, misschien een ideetje voor de volgende sportactiviteit? (nvBouvier: dat is genoteerd)
Dus ja, na dit vertellement waren we dus al aangekomen
en hadden we uitleg ontvangen van Tim, de marshall. Je
weet wel, zo'n kerel waar je niet op mocht schieten, jammer. Eigenlijk waren we van plan om eens op hem te
schieten, maar het gedacht om een kogel tegen ons te
krijgen met een snelheid van 420km/u, afgevuurd uit een
semi-automatisch geweer met 3-dubbele lader deed ons
van gedacht veranderen. Pijn gingen we al genoeg hebben. De
teams waren goed verdeeld: Tony, Katrien en Klaas in het ene,
Bouvier, Dries, Bossy en ik in het andere. Na een opwarmingsronde, waar Bouvier als eerste werd uitgeschakeld met

22

Paintball: het verhaal van de bende overgebleven pain(t)ballers

een kogel tegen het hoofd kon de
fun beginnen (nvBouvier: ouch!!).
[nvwEEdpEckEr: Bouvier, WTF are
you doing in een ander zijn artikeltjes? Ge hebt weer sjans da‟k een
vriendelijke jongen ben hee, anders
had ik je opmerkingen gewoon gewist… :-p ] De eerste 2 spellen

waren Last team standing, gevolgd door 2x capture the flag, 2x
presidenten, 1 spelletje "pas op
voor de spion” en als afsluiter een
spel Free for all. Mijn favoriete spellen waren het spion-spel (het feit dat ik
spion was had er waarschijnlijk veel mee te maken) en free for all.
We maakten ons klaar met het gedacht dat er nog een trein was die aansluiting gaf naar Gent, mis gedacht dus. Toen we aan het station kwamen besloten we dan toch de laatste trein te nemen tot in Dendermonde, daar gingen we wel zien. Weeral mis. We belden Klaas, die was niet te bereiken en
daar stonden we dus. We belden toen maar naar Jonathan, die ons ging
komen halen, nadat hij de weg zou vinden. Na een pita te eten in "de Piramide" was hij daar nog niet, hij zat in ..., dat was het hem net, hij wist niet meer
waar hij zat, ergens op een kruising naar Merelbeke en Gent. We gingen
naar het plaatselijke café, den “Escapade”, en na 4 pinten kwam Jonathan
eindelijk aan, intussen was het al 2u geworden en we waren nog van plan
om uit te gaan in Gent. Om 2.40 waren we eindelijk in Gent en toen begon
de avond nog maar pas. Met andere woorden, het was
weeral 5.30 tegen dat we thuis waren. Gelukkig toch
dat de 1ste kan informatica geen les heeft
op,vrijdag. Jonathan daarentegen had les om
8.30u, die hij persoonlijk verzette naar 11.30u.
Aah, het kotleven is heerlijk.
Bij deze willen we onze redder in nood duizend
maal bedanken, wie weet zaten we nu nog vast
in Dendermonde en hadden we dus een sportpraeses (en 2 schachten) minder.
MERCI JONATHAN !!!!

Kurt
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http://www.mpl.be
go check it out!
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Grote vakantie-wedstrijd!!!

Oplossing van de vorige keer: de oplettenden onder jullie zullen de
opmerking “houd rekening met een foutenmarge van 1” gelezen
hebben, dat wil zeggen +/- 1. Er waren dan ook maar 5 en geen 6
fouten te bespeuren. Enkele minder aandachtige individuen hebben
echter meer dan een half uur zitten zoeken naar de zesde fout… :-)
Nice try, jongens… :-p

Joepie joepie, WiNA geeft weer weg… geen spelletjes meer maar bier
(of andere consumpties) !
Neem deze vakantie een originele foto van jezelf en je vriendjes, ouders of op andere manier aan jou gerelateerde of niet gerelateerde mensen
op reis of thuis, doe ermee wat je wilt, en de drie beste (meest originele) foto‟s worden gepubliceerd in het eerste Strakske van volgend jaar (niet het
InfoStrakske) en winnen 5 bonnetjes te gebruiken op elke clubavond volgend academiejaar.
„t Is heel simpel: stuur je foto digitaal naar scriptor@wina.rug.ac.be
(max 500 kb). Elke deelnemer kan maar 1 keer deelnemen en dient in het
bezit te zijn van een WiNA lidkaart. (Ook volgend jaar natuurlijk he, ahja…)
De bonnetjes zijn persoonlijk te verkrijgen op de eerstvolgende clubavond na
uitgave van het eerste Strakske. Vergeet niet je naam en email-adres te vermelden! Mensen die geen scanner hebben, geen vriendjes met een scanner
hebben en geen ouders met een scanner hebben, mogen ook meedoen,
maar zij steken dan wel best zo vlug mogelijk hun foto in de doos in de grote
kelder van S9. Zo snel mogelijk volgend jaar dan wel :-).
Veel succes dermee!
Ohja, winnaars van de vorige wedstrijd zijn: Kenneth Hoste en Arne
Bracke. Zij kunnen hun prijs vragen aan iemand van het praesidium die in
S9 rondloopt (en de sleutel heeft) op vertoon van hun WiNA lidkaart, ofwel er
op mijn kot om komen. Mail me.

Wedstrijd @ WiNA
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From: "Peter De Bouvere" <peter@debouvere.be>
To: "Tim De Roeck" <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Tuesday, April 16, 2002 7:31 PM
Subject: Theater
At the theater...
A man lay sprawled across three entire seats in the posh theater. When the
usher came by and noticed this, he whispered to the man, "Sorry, sir, but
you're only allowed one seat."
The man groaned but didn't budge. The usher became impatient. "Sir, if you
don't get up from there I'm going to have to call the manager."
Again, the man just groaned, which infuriated the usher who turned and
marched briskly back up the aisle in search of his manager. In a few moments, both the usher and the manager returned and stood over the man.
Together the two of them tried repeatedly to move him, but with no success. Finally, they summoned the police.
The cop surveyed the situation briefly then asked,
"All right buddy, what's our name?"
"Sam," the man moaned. "Where ya from, Sam?"
With pain in his voice Sam replied "the balcony."
**************************************************************************
From: Soenen/Ernste
To: scriptor@wina.rug.ac.be
Sent: Thursday, May 02, 2002 8:56 PM
Subject: Frigo
God zit met een dilemma. Het is veel te druk in de hemel. Hij verzint een
nieuwe regel en vertelt dit aan de engel bij de hemelpoort: "Elke keer als
er iemand bij de hemelpoort komt moet je vragen hoe zijn dag was. Als zijn
dag vreselijk beroerd was ondanks het feit dat hij is overleden, mag hij
naar binnen." "OK", zegt de engel.
Even later komt er een man aanlopen. "Een moment meneer, hoe was uw dag?"
"Zeer beroerd," zegt de man. "Meestal ga ik in de lunchpauze samen met een
collega wat eten in dat tentje aan de overkant. Maar hij was ziek, dus
ging ik thuis bij mijn vrouw wat te eten halen. Kom ik thuis op de 25e
verdieping in onze flat. Ligt mijn vrouw daar naakt op bed te gillen. Ik
snapte gelijk dat er een andere vent in de buurt moest wezen. Dus ga ik op
zoek. Ineens zie ik een paar vingers aan het randje van het balkon hangen.
Het is mijn buurman van boven. In mijn woede begin ik op z'n vingers te
stampen. En ja hoor, de man valt 25 verdiepingen naar beneden. Valt hij
verdomme in een paar struiken. Ik zie hem nog een beetje bewegen. Dus ik
besluit hem wat zwaars achterna te gooien. Het eerste wat ik tegenkom, is
de koelkast. Ik sleep hem naar het balkon en gooi hem over de railing.
Precies boven op de man. Hij is op slag dood. Door de vreugde en
alle inspanning krijg ik een hartaanval en overlijd ter plekke."
"Dat is inderdaad een vreselijke dag," zegt de
engel. "U mag naar binnen."
Even later komt er een tweede man aanlopen.
"Een momentje meneer, kunt u mij vertellen hoe
uw dag was?"
"Nou, ik had vandaag een vrije dag en zat lekker te pilzen op mijn balkon, op de 26e verdieping. Op een gegeven moment ging ik mijn
12e pilsje pakken en verloor mijn evenwicht en
lazerde over de rand. Gelukkig kon ik mij net
vasthouden aan de rand van mijn onderbuurman's
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balkon. Komt die idioot het balkon op en begint op mijn vingers te stampen. Ik val naar beneden maar overleef het nog net doordat mijn val wordt
gebroken door een paar struiken. Iedereen om me heen begint te roepen dat
de 100 gebeld moet worden. Zie ik ineens een koelkast naar beneden komen.
Dat landt boven op mij en ik ben op slag dood."
"Dat is inderdaad vreselijk", zegt de engel. "U mag ook naar binnen."
Even later komt er een derde man aanlopen. De engel is verrast.
"U bent al de derde vandaag, wat is er met u gebeurd?"
"Nou ik had een vrije dag dus ging ik es lekker neuken bij mijn vriendin.
Komt ineens die vent van haar thuis. Vlug verstop je, zegt ze. Dus ik verstop me gauw in de koelkast..."
**************************************************************************
From: "Bart Kerkhof" <Bart.Kerkhof@rug.ac.be>
To: "scriptor" <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Friday, March 15, 2002 3:22 PM
Subject: Fwd: FW: Eindejaarsexamen? (fwd)
Een professor aan de universiteit herinnert haar studenten eraan dat er de
volgende dag groot eindejaarsexamen is en dat ze geen enkel excuus van
afwezigheid zal dulden, uitgezonderd een zware verwonding, een ernstige
ziekte of een overlijden van iemand in de dichte familiekring. Op de eerste rij van het auditorium reageert Nico, de gigolo onder de studenten,
met de volgende repliek : "En in geval van een oververmoeidheid van een
uitputtende sexnacht ?"
Heel het auditorium schatert het uit. Wanneer de stilte eindelijk is weergekeerd, glimlacht de professor eventjes naar de student, schudt lichtjes
het hoofd en zegt hem: "Dan mag jij met je andere hand schrijven!"
**************************************************************************
From: "Dries Kimpe" <Dries.Kimpe@rug.ac.be>
To: <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Wednesday, March 20, 2002 4:21 PM
Subject: Mopje (fwd)
Meisje: "Vergeef me vader voor wat ik heb gezondigd."
Priester: "Wat heb je gedaan m'n kind?"
Meisje: "Ik heb tegen een man 'Vuile klootzak' gezegd."
Priester: "Waarom heb je 'Vuile klootzak' gezegd?"
Meisje: "Omdat hij aan m'n hand zat."
Priester: "Net als dit?" (En de priester zat aan haar hand)
Meisje: "Ja vader."
Priester: "Dat is geen reden om iemand 'Vuile klootzak' te noemen."
Meisje: "Neen, maar toen zat hij aan mijn borsten."
Priester: "Net als dit?" (En de priester zat aan haar borsten)
Meisje: "Ja vader."
Priester: "Dat is geen reden om iemand 'Vuile klootzak' te noemen."
Meisje: "Neen, maar toen trok hij mijn kleren uit."
Priester: "Net als dit?" (En de priester trok haar kleren uit)
Meisje: "Ja vader."
Priester: "Dat is geen reden om hem 'Vuile klootzak' te noemen."
Meisje: "Neen, maar toen stopte hij z'n je weet wel wat, bij mij in m'n je
weet wel wat."
Priester: "Net als dit?" (En de priester stopte zijn je weet wel wat bij
haar in d'r je weet wel wat)
Meisje: "JA VADER, JA VADER, JA VADER!!!"
Priester (na een paar minuten): "Dat is geen reden om hem 'Vuile klootzak'
te noemen."
Meisje: "Maar vader hij had AIDS!"
Priester: "Die VUILE KLOOTZAK!!!"

[nvwEEdpEckEr: uw moppen blijven welkom op scriptor@wina.rug.ac.be ]
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Massacantus Leuven
[nvwEEdpEckEr: zo heel af en toe beperkt de WiNA zich niet enkel tot activiteiten die
zich in of rond Gent afspelen, zo zijn we gaan karten in weet ik veel waar, hadden we
het Duvel-brouwerij-bezoek waarvan ik de plaats eveneens niet kan opzoeken omdat
mijn internetaansluiting op kot is afgesloten, en zijn er ook enkele afgezanten op pad
gestuurd naar de massacantus in Leuven, zo getuige onderstaand tekstje… ]

Een grote, stinkende tent, gezang, geroep, een vloermatje, liters Hoegaarden, ... allemaal flitsen die nog steeds in mijn nachtmerries terugkomen.
Maar laat ik vertellen hoe het allemaal zo ver is kunnen komen.
Sofie had me erop attent gemaakt dat er in Leuven, in Heverlee, tegenwoordig ook een MassaCantus wordt georganiseerd, en uit nostalgie naar de
nacht dat ik met Jelmen en Yannick door de Leuvense straten zwalpte, besloot ik de organisatie van deze uitstap op me te nemen. Na een paar meeltjes naar de sympathieke praeses van WINA-Leuven waren de kaarten besteld, wisten we waar Heverlee nu eigenlijk is en waren alle afspraken gemaakt. Jelmen kon helaas niet mee wegens jetlag (dat is een kater door op
het vliegtuig te zitten), maar met een WiNA-vertegenwoordiging in de gedaante van Brecht, Pascal, Sofie, ik en de twee ongedoopte, doch zeer enthousiaste schachten Tom en Thomas kon de avond niet meer stuk.
De zoektocht naar de campus te Heverlee liep verbazend vlot en al heel snel
stonden Pascal en ik in het hoofdkwartier van WiNA-Leuven om onze kaarten af te halen. De Leuvense infrastructuur is er trouwens een om jaloers op
te zijn: de homes liggen verspreid in een soort park, omgeven door sportterreinen en er was geen sprake van een WiNA-kelder, maar maar liefst van
een hele WiNA-gang.
Ondertussen liepen we in onze traditionele Gentse klederdracht (dat is een
kiel en een lint) wel lekker op te vallen, aangezien deze attributen in Leuven
niet erg vaak te zien zijn. Eén keer hoorden we een ander groepje kieldragers opgelucht roepen: "Zie je wel dat ze in Leuven ook kiels hebben!", terwijl ze naar ons wezen. We hebben die mensen, een delegatie van het
Gentse VDK, snel uit de droom geholpen.
Na het noodzakelijke laagje frieten in onze maag te hebben aangebracht
konden we eindelijk beginnen aan dat waarvoor we gekomen waren: de
MassaCantus. Hoewel, massa... een goede driehonderd Leuvense commilitones vulde de tent aan Alma III. We schoven aan bij WiNA-Leuven en een
paar hardcore leden van het Gentse SK. Van dan af aan verliep alles zoals
een cantus moet verlopen: we zongen, riepen, dronken onze Hoegaarden
en spatten het VTK onder tijdens 'Pater Callewaert'. De filmploeg van 'De
Laatste Show' met niemand minder dan Martin legde het hele gebeuren
vast. Onder luid gejoel (Zou dat geen mietje zijn?) dronk hij een Ad Fundum
en iets te vaak bleef de camera hangen bij de WiNA-tafel (een waar centrum
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van studentikoziteit die avond). Brecht sprak voor heel televisiekijkend
Vlaanderen de historische woorden 'Mama, papa, jullie denken dat ik nu in
Gent zit te blokken, maar eigenlijk ben ik me in Leuven een stuk in mijn kloten aan het zuipen', terwijl Pascal op de achtergrond gulzig een halve liter
Hoegaarden aan het verzwelgen was.
De Gentenaars werden, volgens ons dan toch, wel iets te weinig aan het
woord gelaten. Een Prosit Senior van ons werd steevast bestraft met een
'eh, grote muilen, ad fundum!'. De dienstdoende senior was trouwens de
hele avond nogal kort van stof. Een echte Salamander of toespraak werd er
niet gehouden en van sanctissimis salamandris, spuiten of pompiers had hij
duidelijk ook nog nooit gehoord. Toch kregen we even ons moment van glorie toen een welgemeend 'OOooOOooooo' van onze kant overgenomen
werd door de hele tent en gevolgd werd door een prachtige A-team-medley.
Overmoedig door dit succes en aangemoedigd door mijn buurman van het
SK, vond ik mezelf opeens vooraan, uit volle borst het Vliegerke zingend in
de micro. Helaas kent blijkbaar geen enkele Leuvenaar dit lied, zodat ik, ondanks de bijval van de WiNA, nogal alleen aan het zingen was.
Dit is trouwens een van mijn laatste persoonlijke herinneringen aan deze
avond, aangezien ik dan plots last ben beginnen krijgen van een acute Hoegaarden-allergie. Verder zijn er in m'n geheugen nog enkele flarden blijven
hangen van de FAC-bar van WiNA-Leuven (trouwens het begin van een
mooi uitwisselingsproject), stoofvleessaus die ik meende te herkennen van
op m'n frietjes aan het begin van de avond en het matje in het Leuvense
station waar we nog even een dutje gedaan hebben...
Plots zaten we, moe, voldaan en met een opkomende kater, op de trein terug naar Gent. Terwijl we de mannen van de Post aan het uitlachen waren
en ik de schade aan mijn bierpot opnam, bedacht ik nog één ding: wat is het
studentenleven mooi, dit doen we volgend jaar opnieuw.

T.
Epiloog:
Eindelijk thuis... moe, koppijn,... Ik stommel de trap op. Nog even een smsje
sturen naar Saartje... Probeer nu nog even wakker te blijven, Thomas...
Haarpijn, maagverschuiving,... Shit, gsm plat... knor... even wachten... straks
doen... ik... ZZZZzzzzZZZZzZzzzz...

Massacantus Leuven

29

Politiek: La Vache qui voit...
[nvwEEdpEckEr: naar aanleiding van de verkiezingen en allerlei politieke toestanden
daaromtrent, leek het me wel gepast om onderstaand tekstje te publiceren. Aan de
hand van koeien worden enkele van de belangrijkste politieke strekkingen en economische systemen uitgelegd. Dank aan Kurt voor het tekstje… ]

Socialisme:
Je hebt twee koeien en je geeft er één aan je buurman die geen koeien
heeft.
Communisme:
Je hebt twee koeien, de regering neemt ze allebei af en geeft je een beetje
melk.
Fascisme:
Je hebt twee koeien, de regering neemt ze allebei af en verkoopt je de melk.
Nazisme:
Je hebt twee koeien, de regering neemt ze allebei af en schiet je vervolgens
neer.
Bureaucratie:
Je hebt twee koeien, de regering neemt ze af, schiet er eentje dood, melkt
de andere en giet de melk dan weg ...
Traditioneel Kapitalisme:
Je hebt twee koeien. De wisselt er een voor een stier, je kweekt een hele
kudde koeien, verkoopt die en gaat leven van de rente.
Lernout & Hauspie-kapitalisme:
Je hebt twee koeien. Je verkoopt er drie aan een dochteronderneming in
Korea en gebruikt daarvoor het krediet dat je via je schoonmoeder hebt aangevraagd bij een Brusselse bank, vervolgens voer je een ruil door met een
Amerikaans bedrijf om je 4 koeien op te kopen en aan je terug te schenken
zodat je de belastingen op de 5 koeien kan terugtrekken. De subsidies die
Europa je uitbetaald voor de melk van je 6 koeien investeer je via een stroman in je Koreaanse dochteronderneming. In je jaarrapport geef je 8 koeien
aan met een optie op een negende. Je verkoopt 3 koeien om een Amerikaanse kwekerij te kopen en wordt vervolgens op de Amerikaanse veemarkt
onmaskerd omdat je eigenlijk niets van koeien weet. Je stallen staan leeg...
Waals systeem:
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Je hebt twee koeien. Je gaat in staking omdat je er drie wil.
Amerikaans systeem:
Je hebt twee koeien. Je verkoopt er één en dwingt de andere om melk voor
vier te geven. Je bent verbaasd als het beest doodvalt.
Japans systeem:
Je hebt twee koeien. Je manipuleert hen genetisch zodat ze tien keer kleiner
worden dan een normale koe en zodat ze twintig keer meer melk geven .Je
maakt eigen koe-cartoons (Koekimons) en overspoelt er de hele wereld
mee.
Duits systeem:
Je hebt twee koeien. Je manipuleert ze genetisch zodat ze 100 worden,
maar één keer per maand moeten eten en zichzelf melken.
Brits systeem:
Je hebt twee koeien.
Ze zijn alletwee gek.
Italiaans systeem:
Je hebt twee koeien maar je weet niet waar juist ... en nu ga je spaghetti
eten.
Russisch systeem:
Je hebt twee koeien.
Je telt ze en ontdekt dat je er 5 hebt.
Je telt ze opnieuw en ontdekt dat je er 30 hebt.
Je telt ze opnieuw en ontdekt dat het er 17 zijn.
Je stopt met tellen en opent je vierde fles Wodka van deze ochtend.
Zwitsers systeem:
Je hebt 500 koeien maar geen enkele is van jou. Je verdient geld door ze
voor een "onbekende" buitenlander bij te houden.
Hindu systeem:
Je hebt twee koeien en je aanbidt ze.
Chinees systeem:
Je hebt twee koeien. Driehonderd mensen melken hen dagelijks. Je beweert
volledige tewerkstelling te kennen, een hoge runderproductiviteit te kennen
en laat de journalist arresteren die de cijfers naar buiten bracht.
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Galabal
[nvwEEdpEckEr: zoals beloofd, volgt hier nu het volledig Galabal-verslag dat in het
vorig Strakske ontbrak wegens tijdgebrek van zowat iedereen… het is geschreven
door ons aller praesesje, kwestie van haar nog eens wat extra werk te geven op het
einde van het jaar… :-) Enjoy! ]

Ja, en hier zit ik nu weer... Het gevolg te dragen van overenthousiasme bij
de vraag: “Wie wil het stukske schrijven over het galabal?” Galabal, nu nog,
hoor ik jullie denken. Inderdaad, het is niet eenvoudig een stukske te schrijven over iets dat al 6 weken gepasseerd is. Maar langs de andere kant...
Hoe moeilijk kan het zijn om iets te schrijven over de mooiste activiteit van
het jaar, het grootste evenement, de langste nacht (alhoewel, langste?). Laat
ons even zien hoe moeilijk dat wel is...
Laat ons beginnen met het eerste deel van de avond: het galadiner, waar
zo‟n 50 mensen aan deelnamen, waaronder verschillende assistenten, professor Impens, enkele ouders, heel wat leden en natuurlijk een hoopje praesidiummensen. Na een glaasje kir konden we plaatsnemen aan tafel en werden we verrast door een lekker voorgerechtje op basis van gerookte zalm.
[nvwEEdpEckEr: rolletje van gerookte zalm, gekookte spinaziebladeren en palingbo-

Het galadiner was net als vorig jaar weer een culinair hoogstandje...
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De assistenten-tafel, gevuld met trouwe leden...
ter, vergezeld van een duo wortelchips, en dat uit het hoofd
hee…]
Na een klein ver-

welkomingswoordje van onze
praeses (ME!!!) werd ons algauw het hoofdgerecht geserveerd. [nvwEEdpEckEr: waaier
van eendeborstfilet vergezeld van
een groente-kransje met verse
kroketjes…] Om even te beko-

men werd het dessert opgeluisterd door een komisch
intermezzo van onze huiskoEr waren ook enkele ouders, miek Lieven. Veel grappen en
zo getuige deze foto van Ste- grollen over de wis- en natuurkunde en diens vooraanstaanven en zijn mammie… ;-)
de intellectuelen vervulden de
kamer. Professor Impens kon er zich wel in terugvinden en
de tafel van Nicky lag af en toe onder tafel van het lachen, of
was het nu al van de wijn? Helaas, onze beroemdheid werd
Lieven in
ook nog ergens anders verwacht en zodoende moesten we volle actie...
na een halfuurtje reeds afscheid nemen. Maar geen nood,
we hadden ook nog een komisch toneeltje voorzien. De koning en zotte nar
deden hun best en sloten zo dit eerste gedeelte af.
Ondertussen was ook de eerste bus gearriveerd en kwamen de eerste feestgangers de zaal binnen. Iedereen kon genieten van een lekkere welkomstaperitief. Om elf uur werd het dansgebeuren dan officieel geopend met de
openingsdans. Op de tonen van Forever Young bewogen Tim
[nvwEEdpEckEr: voor alle verduidelijking, dat is NIET ikke…] en Klaartje sierlijk
over de dansvloer, al zeg ik het zelf. Toen kon het feest pas echt beginnen.
Galabal: een verslag van een objectief persoon
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jullie moesten allemaal betalen om te dansen, deze meiden werden betaald...

De mensen stroomden toe, de pintjes, wijntjes, colaatjes en andere drankjes vlogen
over de toonbank en een enkeling waagde
zich al op de dansvloer. [nvwEEdpEckEr: voor

alle verduidelijking, deze keer gaat het WEL om
ikke, die samen met nevenstaande ex-schachten
de ambiance erin bracht :-p ] Maar die had zon-

der onze laatste verrassing gerekend. Plotseling verschenen daar 4 bloedmooie Swingpaleis-danseressen voor uw plezier. En wees Kim en Ken, het perfecte koppel
gerust dat u ervan genoten heeft, ik heb het
wel gezien. Jongens, hou in het vervolg uw mond eens een beetje dicht, dat
staat wat beter op de foto! Nog 3 keer zouden ze terugkomen en tussendoor
werden hun podiumkes ingepalmd door enthousiaste schachten en andere
dansers en danseressen.
Het werd alsmaar later en de drank vloeide alsmaar rijker, waardoor het
moeilijker en moeilijker wordt voor mij u een adequaat verslag te geven van
het verdere verloop van de avond. Ik heb mijn licht nog eens opgestoken bij
Bossy, maar zijn licht was eerder op de avond al lang uitgedoofd en ik ben dus niet veel
wijzer geworden. Een goede
raad: bent u hem op een avond
eens kwijt, geen probleem, altijd rechts afslaan.
Ahja, wat ik u zeker niet mag
onthouden is de fameuze (???)
stripact van onze feest. In navolging van de praesessen van
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het galabal van de wetenschappen riep ik hem naar voor om het beste van
zichzelf te geven op de tonen van “You Can Leave Your Head On”. Maar
ons kippeborstje zag dat zo niet zitten, muisde er eerst stilletjes van onder
en ging dan met de staart tussen de benen lopen als een haas. Gelukkig
hadden we nog een vrijwilliger in de zaal en waren
onze problemen rap opgelost.
Voor de rest denk ik dat alles vlot verlopen is, zodat de avond weer sneller dan gewild voorbij is
gevlogen en ik plotseling merkte dat het vijf uur
was en dus tijd om de laatste bus aan te kondigen.
Ik weet dat het voor mij een onvergetelijke en speciale avond was en ik hoop voor u hetzelfde. Ik
hoop ook dat we jullie volgend jaar weer massaal
mogen begroeten, afgestudeerd of niet. Tevens
wens ik nog eens iedereen te bedanken die een
steentje bijgedragen heeft tot dit galabal. Het was
een waar feest!
dansend lint-meisje… (?)

Galabal: een verslag van een objectief persoon

Klaartje
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Galabal: koppeltjes gekiekt
[nvwEEdpEckEr: vanwege de positieve reacties op de special “koppeltjes gekiekt” in
het vorig Strakske bij de Valentijnsfuif, heb ik besloten om een dit te herdoen ivm het
galabal. Wil je volgende keer hier ook in komen? Kom dan volgend jaar ook zeker af
naar de WiNA-activiteiten, en breng u lief mee of scharrel er ter plekke één op... ]
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Glijbaantjes
[nvwEEdpEckEr: indien u het goede voorbeeld volgt van mensen als Kurt, T., Piglet
en Mieke, dan schrijft u nog steeds gewoon de glijbaantjes op uw kaft om die dan „s
avonds door te mailen naar scriptor@wina.rug.ac.be . Gewoon doen! ]

prof. F. De Clerq:
- “Een ingenieur overtuigen dat hij ongelijk heeft is onbegonnen werk.”
- (tot zijn GSM) “Shut up!”
- (vlak daarna): “De aanhouder wint… maar ik ga winnen!”
- “Deze wiskundige was 18 jaar toen hij deze stelling bewees, kom dus niet
af dat je het niet verstaat hee…”
prof. G. VandenBerghe:
- "Dat noemt ie .... dit"
- “Als je lineaire algebra wil bedrijven…”
prof. E. Kerre:
- “… en ik zou deze uitgewerkte oefeningen, die dus uitgewerkt zijn…”
prof. L. Boullart:
- "Je had het horen luiden, maar je wist niet waar de klepel ging."
prof. A. Hogewijs:
- "..laat ons tellertje lopen over die lijken"
Willem Waegeman:
- (nadat 2 burgies natuurkunde kwamen spreken in de les) "Die ene heeft
toch ook dringend een beurt nodig."
John:
- “Dat is zo lastig, moet ik in dat gat zitten peuteren…”
Piglet:
- “Ik heb hier al met zeven man op gezeten…”
Klaartje:
- “Ge krimpt ineen gelijk een rozijn…”
- “‟t Probleem van praeses zijn, is niet dat ge veel moet doen, maar dat ge
zoveel moet nadenken.”
- (tot Kerki) “Ge moogt nie meer om halfacht „s morgens naar mijn poesjes
komen kijken!”
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Satch:
- (over Pascal en Klaartje): “Eigenlijk zijn jullie een koppel, maar je weet het
gewoon nog niet.”
Katie:
- “Ik hoor mijzelf op den duur zagen.”
Tim:
- “Ik heb niets meer dat plakt.”
Henk:
- “Ik heb ook al een blowjob gegeven…”
- “Ik had meer in mijn mond verwacht…”
Sabrina (1ste kan inf.):
- “… ik doe wel iets anders met mijn handen…”
- “Blijf eens van mijn muis!”
Lothar:
- “Ah, maar ik ken wel drie man die Satch zijn gaatje willen vullen…”
Cedrick:
- “Ja ik ben aan „t komen hoor…”

Glijbaantjes: zeldzaam en kostbaar, bewaar ze goed!
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Sport op het bord*
Ook de voorbije weken hebben we niet
stil gezeten. Er stonden nog paintball
(zie stuk), twee minivoetbaltornooien
en een kickertornooi op het menu. Een
overzichtje:
Op 16 april werd in het sporttornooi van
de wetenschappen een onderlinge
strijd gevoerd. Van de 12 deelnemende
mini-voetbalploegen werd WINA 3des.
Een welgemeend proficiat aan alle
deelnemers.
Een week later, op 23 april, hebben we
ons een kunnen uitleven op het laatste
kickertornooi van dit jaar, speciaal op
aanvraag van onze active leden, jawel.
Spijtig genoeg hebben onze tegenstanders, GBK, forfait moeten geven, omdat ze blijkbaar geen kickertalent in huis
hadden. Het werd dus maar een bis nummer van het eerste kickertornooi
van de WINA. Bert Callens en Peter De Bouvere haalden hierbij de eerste
plaats. Ook voor hen een dikke proficiat!!!
Reeds de dag daarop trokken we richting Gusb, waar naast de studentenmarathon eveneens wina's jaarlijks minivoetbaltonooi plaatsvond. Een zevental ploegen ( 1 ploeg liet het afweten), varierend van 1e kanners ( ofwel
de schachtenploeg) tot tweede licers (ploeg van Kristof Boodts), stonden te
aan de ingang van het Gusb te popelen om te kunnen beginnen sjotten. Ondertussen waren uw sporten nog druk in de weer, namelijk met jullie broodjes te voorzien van beleg. Eens goed en wel aangekomen in het Gusb kon
het tornooi aanvangen. Omdat de ene ploeg de andere niet is, waren de
ploegen onderverdeeld in twee poules: een serieuze poule, met daarin de
West-Vlaamse ploeg Blankenberge, 2 eerste licploegen, zijnde Lazio en
Real, en natuurlijk was ploeg Astro, de titelverdediger, eveneens weer van
de partij. De zeverpoule daarentegen bestond uit de schachtenploeg, de
praesidiumploeg, een vaste waarde in deze poule, en de ploeg van Kristof
Boodts, die op een of andere manier in de zeverpoule was gesukkeld.
Al gauw werd duidelijk dat de serieuze ploegen elkaar min of meer waardig
waren. Dat bleek uit het knap staaltje voetbal dat we daar te zien kregen.
Ploeg Real wist na een gelijke wedstrijd echter twee maal een overwinning
te behalen, wat hen de eerste plaats in de poule opleverde. In een strijd voor
de tweede plaats, tussen ploeg Astro en Lazio, verzekerde Astro zich na een
(*) nog steeds schaamteloos gepikt van mijn favoriete radiozender...
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gelijkspel van een plek een halve
finale. Aangezien de vierde ploeg in
de zeverpoule niet kwam opdagen
zou er dus slechts 1 ploeg uitgeschakeld worden. Deze taak ruste,
naar traditie, op de schouders van
de praesidium. In tegenstelling tot
vorig jaar was de term 'afgemaakt
worden' hier niet zozeer op zijn
plaats. Tegen ploeg Boodts wist het
praesidium niet minder dan 3 goals
te behalen (dat zijn er al drie meer
dan vorig jaar :-). De schachtenploeg bleek sterker dan verwacht,
en ging dus samen met ploeg
Boodts door naar de halve finale.
Daar ging het enerzijds tussen Real
en de schachtenploeg, waarbij de
schachten zich serieus verweerden, en zo een voorsprong behaalden, maar
uiteindelijk het onderspit moesten delven, en anderzijds tussen Astro en
ploeg Boodts, waarbij Astro na een nipte overwinning doorging naar de finale. De finale was goed op gang, en het beloofde een spannende match te
worden, ware het niet dat een paar pipos zo nodig de zaal voor hun opeisten
om zich vervolgens een kwartier lang te kunnen opwarmen. De finale moest
dus voortijdig worden afgerond. Ploeg Real bleek net iets sterker geweest te
zijn dan Astro, wat hen de 1e plaats in het tornooi opleverde. Proficiat dus
voor ploeg Real. Merci aan iedereen die deelgenomen heeft aan dit tornooi,
ook aan Jan Verstuyft en Klaartje om te scheidsrechteren, en aan Nicky,
voor zijn hulp bij het bereiden van de broodjes. [nvwEEdpEckEr: ok, Nicky,
Broodjes, bad combination… yukkie! ]

UITSLAG:

jullie sport, Bart

& Bossy

Serieuze poule
Blankenberge - Astro : 5 - 6
Blankenberge - Lazio : 7 - 3
Lazio - Real
: 6 - 6
Real - Astro
: 11 - 8
Blankenberge - Real : 5 - 13
Astro - Lazio
: ? - ?

Zeverpoule
Praesidium - Boodts
: 3 - 9
Boodts - Schachten
: 10 - 2
Praesidium - Schachten : 1 - 9

Halve finale
Real - Schachtenploeg : 8 - 5
Astro - Boodts : 2 - 1

Finale
Astro - Real : 1 - 2

Sport op het bord...
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Waar Abraham de chocomelk haalde...
Candidates in Hartlepool's mayoral election race are facing a potential political banana skin - they will be running against a man in a monkey costume.
H'Angus the Monkey - mascot at Hartlepool United FC - declared his town
hall ambitions on Thursday.
Residents of the historic coastal town have been known disparagingly as
Monkey Hangers from the days of the Napoleonic Wars when a monkey was
executed after it was washed ashore and thought to be a French spy. If
H'Angus - alias Stuart Drummond - wins he has pledged to give every
schoolchild in the town a banana a day. Mr Drummond, 28, will stand under
his own name but will fight a campaign under the banner of H'Angus.
Third-division Hartlepool United FC are to pay the £500 deposit and said
while they were supporting the campaign they were not actively involved in
the running of it.
Mr Drummond and his campaign manager Ron Harnish said they accepted
the novelty value of the nomination. But they added that they were serious
candidates and would campaign for better facilities for the town's youth.
Mr Drummond said: "People have always said that if you put a red rosette on
a monkey it would get elected in Hartlepool.
Free bananas
"The only rosette I wear might be the blue and white one of Hartlepool United but I'm the only one who does give a monkey's about the town."
Mr Harnish said: "We can promise there will be a few surprises along the
way. We are running a campaign centred on the youth of the town and if we
can push the other candidates to the wire and highlight various issues it will
be brilliant. H'Angus is very hopeful of running a good campaign and if he
gets in he wants to give the kids free bananas since they don't get school
milk any more."
H'Angus will be up against three other candidates in the first mayoral election in the town on 2 May 2002. He formally handed in his declaration papers
to Hartlepool Civic Centre at 1500 BST on Thursday.
The three other candidates are Leo Gillen (Labour), Arthur Preece (Liberal
Democrat) and Stephen Close (Conservative).
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Wist U Dat… ?
◘ David en Elvis vinden dat ze te veel in de WUDjes komen?
◘ dit volgens hen Benny‟s schuld is?
◘ ze bijgevolg vanaf nu geweerd worden uit de WUDjes?
◘ de ontgroeningscantus de eerste cantus was van dit jaar waarop ik op eigen kracht thuis geraakt ben?
◘ ex-porre kim dit ook gelukt is omwille van het feit dat dat blauw goedje op haar maag lag?
◘ enkele ex-schachten razend waren op benny omdat ze hierdoor op hun kin mochten kloppen?
◘ Klaartje tot eenieders verbazing haar schacht niet heeft binnengedraaid?
◘ Ken dus misschien toch homo is?
◘ het steven ook nog altijd niet gelukt is klaartje binnen te draaien?
◘ Caroline en Muriel mij (Thomas G.) geen lesbische demonstratie wouden tonen?
◘ “Satch en de Steen Der Wijzen” bestaat? (don‟t ask, ik heb dit ook maar binnengekregen…)
◘ er heel wat praeseskandidaten waren?
◘ Brecht gedacht had te kunnen winnen omdat hij een hele week met dezelfde roze kousen
rondliep?
◘ hij gelukkig ook dit jaar verloren heeft met een complete afgang?
◘ BV praeses is van volgend jaar?
◘ het te hopen is dat zijn aanwezigheid op activiteiten volgend jaar omgekeerd evenredig is met
het aantal keer dat hij seks heeft in de week?
◘ hij toch wel 15 cm gaat moeten groeien als hij tijdens een cantus indruk gaat willen maken?
◘ hij het zeker goed zal doen volgend jaar?
◘ Klaartje het ondertussen zal moeten afleren om ons te commanderen?
◘ Henk de betekenis van het woord objectief niet kent?
◘ uw scriptor eveneens niet, maar dat hij het zich kan permitteren?
◘ uw scriptor de meeste tegenstemmen had?
◘ dit misschien het wudje twee regels hierboven ontkracht?
◘ het mij toch niet kan schelen, want het feit dat ik het meeste tegenstemmen had, bewijst dat ik
tegen veel mensen hun schenen geschopt heb dit jaar en dat toch goed is als scriptor?
◘ ik van plan ben om dat volgend jaar minstens evenveel te doen?
◘ het cantorlint heel begeert zal zijn op de zwanezang?
◘ Thomas G. niet weet dat begeerd met een d geschreven wordt?
◘ dat niet erg is, want dat hij verkozen is als pr-extern en niet als scriptor?
◘ piglet dankzij kim de naam WINA-slet niet meer te horen krijgt?
◘ enkelen hopen dat Kim zich gaat laten coöpteren voor cursusdienst?
◘ ze dit doen in de hoop dat het praesidiumweekend daardoor nog leutiger zal worden?
◘ dit gezeik over de verkiezingen mijn keel begint uit te hangen?
◘ we dus van onderwerp gaan veranderen en weer eens de blonde vrouwen gaan viseren?
◘ piglet weeral eens een lief heeft voor tijdens den blok?
◘ sommigen onder ons echt niet verstaan wat zij ziet in die kerel?
◘ een spiderman-truitje dan ook niet zo hip is, desondanks de aanstormende film?
◘ dit ons tot de conclusie brengt dat hij wel een beest in bed moet zijn?
◘ er 95% kans is dat hij na den blok piglet zal dumpen en de andere 5% berust op het feit dat hij
kan sterven in een verkeersongeluk?
◘ het dus zeker is dat piglet de vakantie ingaat zonder lief?
◘ dit voor Steven ook het geval zal zijn?
◘ zij zich beiden zeer gelukkig mogen prijzen en tegenstelling tot mijzelve (Thomas G.)?
◘ we beiden veel boel gaan krijgen door deze WUDjes?
◘ ze nochtans geen van allen slecht bedoeld zijn :-) ?
◘ je op je rijexamen niet door het rood licht mag rijden als ze het zien?
◘ je ook om 5 uur „s nachts niet door het rood licht mag rijden met je fiets als er een combi van
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de eenheidspolitie aan de overkant van het kruispunt staat?
◘ voorgaande stellingen beiden proefondervindelijk bewezen zijn?
◘ enkel het rijexamen mij weer een smak geld gaat kosten?
◘ vrouwelijke flikken dan ook makkelijk om te praten zijn?
◘ het dan ook puur geldklopperij is, zowel van de rijscholen als van de examencentra?
◘ Senegal (of een andere staat, heb „t maar vluchtig gehoord) een huwlijksbureau heeft
opgericht vanwege het lage geboortecijfer?
◘ ze ook nog eens een boekje met „tips om te verleiden‟ uitgebracht hebben?
◘ alsof dat alles was, ze ook nog eens belastingsvoordelen geven aan vrouwen die willen
huwen en kinderen krijgen?
◘ België beter ook zo‟n initiatief op poten zou zetten, kwestie van nog meer vrouwelijk volk op
onze fuiven te trekken?
◘ vertical limit de slechtste film is die ik in de voorbije drie jaar gezien heb?
◘ ik drie jaar geleden nml naar “Lampoon‟s National Christmas Vacation” gekeken heb?
◘ ik ongelooflijk blij ben dat het academiejaar ten einde loopt?
◘ ik nu namelijk niet meer naar fuiven of cantussen hoef te trekken, maar mij volledig mag
toeleggen op de blok en alles wat daarbij hoort?
◘ (nu we het er toch over hebben) de slaagpercentages in 1ste zit om het jaar goed en slecht
zijn?
◘ dit komt door het EK en het WK?
◘ het dus dit jaar weer van dat is?
◘ de Japanse voetbalspelers waanzinnig veel geld krijgen voor elke goal die ze maken en nog
meer voor elke wedstrijd die ze winnen?
◘ dit omdat Japan niet volledig wil afgaan als organiserend land?
◘ er volgens mijn bescheiden mening waarschijnlijk toch niet veel van die workaholics tijd zal
hebben om naar het voetbal om te zien?
◘ bovenstaande WUDjes mij zonet doen denken aan een film met Richard Bronson en een
pedofiele japanner?
◘ dit, in tegenstelling tot wat men zou vermoeden, geen film is uit de „private collection‟ van
Nicky?
◘ Kurt het niet zo begrepen heeft op films?
◘ hij veel liever met poppen aan de slag gaat?
◘ hij Benny-met-het-opblaas-schaap toch nooit zal overtreffen?
◘ het stad Gent ongelooflijk veel geld ertegen heeft gesmeten om haar nieuwe brochure
„fuifzalen‟ te promoten?
◘ wij daar natuurlijk aanwezig waren?
◘ we dan ook massaal genoten (geprofiteerd) hebben van de wijn, chips, kaas en salami van
het stad Gent?
◘ BV zo dus toch nog zijn „kaas- & wijnavond‟ gekregen heeft dit jaar?
◘ pointers, naar pointers van pointers een nogal ingewikkelde bedoening kan worden?
◘ Charles Lindberg precies 75 jaar geleden op 25-jarige leeftijd als eerste mens over de
Atlantische Oceaan is komen vliegen?
◘ hij enkel een simpel compas bij zich had en Ierland aan de vorm van zijn kust herkende?
◘ ik voor het eerst zoveel WUDjes bijeen heb gekregen?
◘ Caroline Klaartje naar eigen zeggen wel ziet zitten…?
◘ Satch naar eigen zeggen blond schaamhaar heeft?
◘ we dus waarschijnlijk mensen hun „eigen zeggen‟ niet kunnen geloven?
◘ Pascal ervan houdt om vastgebonden en geblinddoekt te worden tijdens sex?
◘ we nog een veel grover WUDjes hier konden zetten, maar dat het zo al genoeg gaat zijn :-) ?
◘ Klaartje heel blij gaat zijn als Temptation Island gedaan is?
◘ haar kot dan nml niet meer elke zondag door een bende zuipende en vretende nozems
overspoeld zal worden?
◘ haar katten het iets minder leuker zullen vinden?
◘ ze dan namelijk alleen nog op Klaartjes vest zullen kunnen pissen?

Wist U Dat.. ?
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Faculteitskringen in Gent: II
[nvwEEdpEckEr: ons cantor heeft na enkele aanmaningen, verwittigingen en
bedreigingen dan toch nog net op tijd het vervolg binnengestoken van haar
bespreking van de Gentse FK-kringen. Zeker voor de nieuwe comilito‟s is dit zeker
de moeite om eens te lezen… hope you like it! Ohja, sorry van de ongelooflijk slechte
kwaliteit van de meeste schilden, maar er is (buiten de WiNA) bijna geen enkele kring
die een deftige digitale versie van hun eigen schild heeft en mijn codex durf ik zelfs
niet op mijn scanner leggen… ]

Omdat ik beloofd heb aan Tim om een vervolg te schrijven aan het halve
cluboverzicht dat hij eens heeft gepubliceerd en omdat hij, indien ik dat niet
zou doen, mijn vingerkootjes, poezelige nek en weet ik veel wat nog allemaal Michealsgewijze zou breken en in potjes steken, krijgen jullie dus nu
(like it or not) het vervolg van het overzicht der Gentse FK-kringen. Zoals
reeds vorige keer gezegd wordt de score (ofte studentikoziteitsgehalte) gebaseerd op de twee volgende criteria :
- Hebben we deze kring al gezien op fuiven of zien floreren in de Overpoort?
- Zijn we deze kring al tegengekomen op cantussen ?
Politeia
Ofte het clubje van zij die zich graag bezighouden met de
politieke en sociologische kant van deze maatschappij. Politeia fuift nogal graag en dat is ook te zien aan hun af en toe
monstrueuze fuiven in de Vooruit. Op cantusvlak is er echter weinig van bekend en ook op cantussen van andere
kringen zijn ze niet terug te vinden. Toch weet ik van een
illustere bron dat hun cantussen wel best te pruimen zijn. [nvwEEdpEckEr: ben
ik zo illuster dan? Haa… mijn allereerste cantus… zat, zat, zat… ] Daarnaast hebben ze een praeses die vorig jaar zo zot bleek te zijn om mee te doen aan
de belachelijke Studentenjaren-reportages van onze allerbeste vriend Paul
Jambers: puntenverlies dus.
Conclusie : een sobere 8/20
Romania
Behalve op de Massacantus heb ik tegen dit overwegend vrouwelijke gezelschap (goed nieuws voor de mannen en lesbo's
onder ons!) nog nooit gene bonjour kunnen zeggen, en fuiven
doen deze Frans-, Spaans-, Italiaans- en Romaansminnenden evenmin zeer
openbaar. Een pluspunt is evenwel hun zeer flashy site in wit en paars en
hun dito clubkleuren (slecht nieuws voor de Brugge-fans natuurlijk!).
In elk geval : je leur donne un 8/20 (hopelijk is dit correct Frans!)
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Slavia
Neen, niet de huisslaven van het FK, wel een sinds een jaar of twee afgescheurde splinterbeweging van het OAK. Deze taal- en letterkundigen, die
zich vooral met de Oostbloklandjes bezighouden, konden het blijkbaar met
hun Afrikaanse en Oosterse vriendjes niet meer vinden en zijn het dan maar
afgetrapt, daarbij hevig gesteund door een hunner proffen. Omdat ik het al
niet heb voor elitaire afscheidingsbewegingen (anderen kunnen van mij wel,
lang leve Moeder Tettenbloot en Moeder Tepelzicht dus…) en ik ze ook nog
nooit van mijn leven ben tegengekomen kan ik dus niet anders besluiten dan
dat deze kring eigenlijk geen fluit waard is.
Conclusie : een hele dikke buis van 1/20
VBK
Een nog niet zo heel lang bestaand clubje der biomedici in spe. Volgens een
onzer prosenioren zit daar best wat te vogelen vrouwelijk gezelschap, en
behalve die ene keer dat we vorig jaar een delegatie blonde grieten op een
van onze cantussen mochten verwelkomen, kan ik weinig over deze kring
vertellen.
Conclusie : een 6/20 (kwestie van niet veel klop te krijgen van de provenier
in kwestie)
VDK
Als we deze bende peerdepieten, zoals ze zichzelf graag
noemen, tegenkomen, dan is dat meestal op de Proms en
de Massacantus, waar ze meteen opvallen door de opgeblazen handschoenen voor rectaal onderzoek op hun lieftallige hoofdjes. Deze smeet luidruchtigen geven naar het
schijnt de zwaarste dopen van heel Gent en stijgen aldus
wel redelijk in mijn achting. In de Overpoort zijn ze niet of
weinig te bespeuren, maar dat is ook niet moeilijk want hun
campus ligt in Merelbeke, waar ook een smeet van deze dierendokters is
spe op kot zitten.
Conclusie : Allez, een 12/20
VEK
De econoompje dus. En zoals het een "goede" econoom
betaamt hebben deze muttens natuurlijk ook veel geld op
hun rekening staan. En omdat het economen zijn kennen
ze ook veel van de spaarcurve en laten dus het liefst van
al hun vele centjes op een mooie rekening staan. Het VEK
is daarom ook beter bekend onder de naam VREK, zeker
na hun stunt in de Guido gids: een gratis pint in de Yucca,
maar enkel voor VEK-leden. Bah!
Conclusie : Een jakkie 3/20
Faculteitskringen in Gent: deel II
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VGK-FGEN
Dat zijn dus die mannen en vrouwen waar we binnen hier
en zoveel jaar naartoe moeten als we eens de griep, syfilis
of weet ik veel wat anders voor vies gedoe hebben dat ons
ongezond maakt. In hun studentenleven denken deze dokters in spe echter nog niet te veel na over hun toekomstige, zeer serieuze en verantwoordelijke job, waardoor ze
dus als eersteklas zwijnen kunnen bestempeld worden.
Ook zijn in deze kring een hele smeet Hollanders te bezichtigen, die naar hier afzakken omwille van de numerus clausus en de lotingen in Nederland. Toch is deze België-Nederland-symbiose slechts zeer
weinig in onze contreien te bespeuren.
Conclusie : een 12/20 [nvwEEdpEckEr: -1 vanwege het schild in slechte kwaliteit
op hun website…]

VGK-FLWI
Ooit was het VGK-FLWI beter bekend onder de naam VGesK, maar toen
besloten ze maar eens in discussie te gaan met de Geneeskundige Kring
over wie nu eigenlijk het meest recht had op de naam VGK. Na lang over en
weer getouwtrek en gezever besloot het FK dan maar de knoop door te hakken en kwam het tot dit typisch Belgisch edoch belachelijk compromis.
Daarnaast kwam ik vorig jaar op een van onze fuiven eens een bende van
deze geschiedenislovers tegen, die mij, ik die lid ben geweest van ondertussen 4 doopcomités, in alle serieuziteit probeerden wijs te maken dat dopen
belachelijk is. Afgeschreven dus !
Conclusie : een flauwe 5/20
VLK
Aah, de boerkes! Tot voor kort kenden we ze enkel van hun alombefaamde boerekotfuiven, maar sedert de skireis nu ook op cantusvlak. Omdat ik zelf te moe was om op skireis te cantussen (ja ja,
dat overkomt zelfs mij soms eens!), kan ik U enkel uit tweede hand
mededelen dat die basjes nog veel te leren hebben, maar goed op
weg zijn om goede cantussers te worden. Nu moeten we ze enkel nog afhelpen van hun Pappenheimer-vrees…
Conclusie : een mooie 14/20
VPPK
Omdat deze psychologen en pedagogen op den Dunant hun broek verslijten
(zoals hun clublied het zelf zo mooi zegt), kunnen we het hen dus ook niet
echt kwalijk nemen dat we ze niet al te veel in onze buurt zien verschijnen.
Maar door toeval stond hun tentje naast dat van ons op de 12-urenloop, wat
voor een aantal mooie kruisbestuivingen zorgde. Daarnaast geef ik ze na-
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tuurlijk ook extra punten voor hun sympathieke praeses en hun uitermate
knappe sport/zeden en excursiepraeses.
Conclusie : een welverdiende 15/20
VRG
Tsja, wat kan ik over de toekomstige advocaatjes vertellen?
Eigenlijk niet zo heel veel, om eerlijk te zijn. Dat komt waarschijnlijk ook wel een beetje omdat deze gasten hun eigen
café hebben in de Sint-Pietersnieuwstraat, dat zeer toepasselijk "'t Hof van Beroep" heet, en dus daar hun vrije tijd, geld en
zatte momenten spenderen.
VTK
Aah, hard to see, the Dark side is! En zo zij het ook met de burgies. Om het in Star Wars-termen uit te leggen: als WINA de
rebellions zijn, dan is het VTK Darth Vader, uitgezonderd dan
dat het "Luke, I am your father"-gedoe. Alhoewel de verstandhouding in de laatste jaren sterk verbeterd is en we een jaar of
twee geleden ooit een vree gezellige cantus met die mannen
hebben gehouden…
Conclusie : Hmmm, an 8/20, they shall be given...
WINA
En dan zijn we er eindelijk bij gekomen, beste mensjes,
de WINA. De club van de wiskundigen, informatici, natuurkundigen, afgevallen BME-ers en lastige ereleden
(moar 't zien mien moaten en ik zie ze graag J). De club
met superfuiven, supercantussen, supersportactiviteiten,
supercultuur, superdit, superdat, kortom supervanalles.
En omdat we natuurlijk chauvinistischer zijn dan de ergste Fransman kan de conclusie dan ook niet anders zijn
dan dat deze superclub dan ook de enige is die het superkwaliteitslabel van beste club aan den unief verdient. Met andere woorden (omdat een 20 net niet realistisch is): een super-fantastische 19,75/20
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OANVROAG OEM POLLIS TE WEURRE
[nvwEEdpEckEr: het verdict zal al gauw vallen, tweede zit of niet, bissen of niet,
doorgaan of gewoon stoppen. Gelukkig kunnen de quitters altijd nog bij de politie
gaan. Hieronder vinden zij alvast een aanvraag-formulier van „t Stad. Basiskennis
van het Antwerps is wel een vereiste… :-) Danku, Karrekolleke… ]

Wilde gaa pollis weurre in Aantwaarrepe?
Vult oeppaa gemak dees oanvroag in. Stuutte papiere binne no den hoefdkommesseir en den
beurregemiester en me ewa chaans zedder baa.
Aave noam: __________________________________________________________________
Aave veunoam:_______________________________________________________________
Aaven baanoam: ______________________________________________________________
Ave pajt zenne noam:___________________________________________________________
Aa schoemuuder eure noam: ____________________________________________________
(x)Geslacht: (man/vraa/allen twiee)
(x)Zedde getraat? (Joa/neije)
Kindere: baa aa aage vraa / baa een aander ......./.......
Plak van aave nottoo: (draa letterkes) __ __ __ (draa caaferkes) __ __ __
(x)Oeveul is ieen en twiee? (twellef/draa/ienentwintich)
Wiejes den daarde keuning van Bellege? ___________________________________________
Wa kleu hedde gaa? ___________________________________________________________
Oeveul partaakoarte hedde gaa?__________________________________________________
(x)Hedde gaa e moestach oef nie? (Joa/neije)
(x)Kunde gaa schraave? (Joa/neije)
(x)Kunde gaa leize? (Joa/neije)
(x)Kunde gaa telle? (Joa/neije) (tod oeveul? _ )
(x)Kunde gaa fraans klappe? (Joa/neije)
(x)Edde gaa iet teigge vreumde? (Joa/neije)
Moat van aave kol? _______ (veu et um)
Moat van aave kop? _______ (veu aa klak)
Stammenee woa da ge miestaal pinte goa paakke:___________________________________
(x)Kunde gaa me ne motsiklet of nen nottoo raaje? (Joa/neije/kweenie)
(x)Edde gaa allis deu troet licht gereeje? (Joa/neije/kweenie)
(x)PAZOEP: baa vroage me e kreuske moette ootkraabbe wa ni vandoen is.
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Cultuur:brouwerijbezoek
[nvwEEdpEckEr: inderdaad, het hoeft niet altijd kunst te zijn, ook een brouwerij bezoeken kan als cultuur bestempeld worden, zelfs al is het dan de biercultuur. Als je
dan nog eens weet dat het een brouwerijbezoek aan Duvel was, zal het je niet verbazen dat het een klasse-uitstap geworden is.]

Degustatie (en rondleiding) in Duvel-Moortgat
Het gebeurde allemaal op een mooie lentedag in april. De krokussen, narcissen en
vroege meiklokjes kleurden het bedauwde
gras, je kon de bomen bot horen schieten
en merels en lijsters waren al vroeg uit de
veren. Net als ik, alhoewel aanzienlijk minder fris, aangezien het noodlot (lees ‟mijn
ouders‟) mij van mijn kot had beroofd (ook
te lezen in mijn stukje over mijn ontgroeningsopdrachten) en ik dus om 6u45
bruusk door mijn wekkerradio werd verons utopia… 1000en bakken Duvel, stoord. Met als enige troost het vooruitzicht op een gratis Menzo en gratis drank
op onder en naast elkaar gesta(ja, ja, campeld… mmmmmm...
pagneweek
van de WINA-verkiezingen) legde ik mijn lijdensweg naar de Sterre af.
Aldaar had zich op de parking een groep mensen verzameld die ik normaal zo vroeg niet uit
hun bed verwachtte. Hun motivatie: een gratis
bezoek aan Duvel-Moortgat.
Eenmaal uit de zoete dagdroom geschud
die dit bij mij teweegbracht, smeet ik mijn
rugzakje in een autokoffer and we were off!
Ondanks een wegomlegging en Pascal zijn
bij de andere bestuurders omstreden rijsnelheid en dankzij enige aanwijzingen van „local‟
Jelle bereikten de drie volgeladen auto‟s tijdig
de Moortgat-brouwerij te Breendonk City.
Daar wachtte ons een geroutineerde gids die ons
tijdens de rondleiding verbaasde met rijmende wijsheden zoals „Ge moet gist pakken om goed te kunnen
…‟ en men zou aan zijn uiterlijk gedacht heb-
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ben dat hij den stichter zelf nog gekend
had. We maakten kennis met de historische groei en bloei van Moortgat, doorliepen de verschillende productieprocessen en locaties van grondstoffen via
tussenproducten en afvalstoffen tot het
fel
begeerde
eindproduct.
[nvwEEdpEckEr: eieren?]

De geuren varieerden er van gebrande
gerst en de van verschillende bierproducten tot die van de waterzuiveringsinstallatie die velen hun dorst deed vereen van de vele mensen die we dank- geten. Ook werden we aan de verrasbaar mogen zijn voor onze Dagelijkse
send veel verschillende bieren voorgeDuvel… :-)
steld die onder de leiding van Moortgat
worden gebotteld en warempel een eigen lijn fruitsappen. [nvwEEdpEckEr:
vooral leuk in combinatie met sterke drank] De gids wel die wist waar bezoekers
nu eenmaal voor naar Moortgat komen, liet niet te veel tijd verloren gaan om
ons hiervan op alle gemak de kwaliteiten van op de proef te stellen. En zo
geschiedde, maar niet voordat we allemaal gezien hadden hoe een echte
Duvel nu eigenlijk wel geschonken moet worden. [nvwEEdpEckEr: men neme
het glas tussen de ring- en middenvinger, en laat het bier langzaam in het glas lopen.
Let wel, zoals een oud stenen fonteintje op een of ander vergeten zonnig pleintje in
het oude stadscentrum van Barcelona, en niet zoals de watervallen van Co. Zo tracht
met een schuimkraag van om en bij de 3 cm te verkrijgen. Mensen die een Duvel
zonder gist verkiezen dienen er wel op te letten dat de gistlaag niet mee in het glas
geschonken wordt. Zeer voorzichtig gieten dus. Het flesje tegen het licht houden tijdens het gieten kan tot een perfect resultaat leiden. Degenen die wel gist in het glas
wensen, mogen iets bruter zijn bij het schenken en dienen op het einde de rest in het
flesje goed rond te draaien en dan met een mooie boog in het glas te gieten. Voila…
]

Bieren werden geschonken, geproefd en goed bevonden, snuisterijen werden aangekocht en er was „vrolijkheid en plezier‟ alom. Er kan dan ook niet
gezegd worden dat we in nuchtere toestand vertrokken, dit toonde een alcoholtest aan die we vonden in Jan Verstuyfts handschoenbakje. Een van afscheidscadeaus, bestaande uit een Duvel met glas, werd nog tijdens de rit
uitgeschonken en Pascal verdween achter ons aan de horizon. Bij aankomst
op de Sterre vond er zich een gemoedelijke hereniging plaats met de winezen die waren afgezakt om Nicki‟s groene brouwseltje te proeven. En zo
gingen ze allen heen in een roes van geluk, vernieuwd enthousiasme en
alcohol.
Wie durft er nu nog zeggen dat cultuur saai, stom of tijdverspilling is.

Lothie
Cultuur: brouwerijbezoek
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Uit de Gazette
[nvwEEdpEckEr: aangezien jullie volgend jaar weer mijn boekskes onder jullie neus
zullen krijgen, heb ik nog steeds nood aan ludieke artikeltjes. Gewoon zoals T. en KP
doormailen naar scriptor@wina.rug.ac.be
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Nicky en Elvis bij het VPPK
The trut is out there...
Ik stelde mij dicht bij de brandblusser, want zo redeneerde ik, met al die hitsige wijven kan de boel hier elk moment in brand vliegen. Ik nam mijn notaboekje en noteerde het woord: “vrouwen”. Het VPPK organiseerde een beachparty in de Twieoo, met tonnen zand op de vloer. Ik vroeg mij af wie al
die troep zou opkuisen. En ja hoor, na wat rondgevraag (wat een woord)
bleek Nicky de verantwoordelijke te zijn.
“Elvis is ook nuttig hoor.” Wist de informatieverstrekkende persoon mij mede
te delen.
“Als wat? Tochthond?”
Een glimlach kon er toch van.
“Voor het moment staat hij aan
de ingang, als buitenwipper. Veel
problemen verwachten we niet
vanavond. Elvis heeft trouwens
een vat gegeven een tijdje geleden, ter gelegenheid van zijn verjaardag. [nvwEEdpEckEr: bewijsmateriaal zoals altijd geleverd door uw
scriptor…] Onder het motto: „Ik

geef een vat, en heb sex gehad.‟
Dat was wel wat wishful thinking
denk ik. Maar we mogen niet klagen over hun, integendeel…”
Enigszins teleurgesteld begaf ik
mij terug naar de, natuurlijk ostentatief aanwezige WINA leden.
Ik had gehoopt op smerige roddels, vuile achterklap en ander verderf. Anderzijds zou dat slechte publiciteit
voor de WINA zijn, maar kom.
Het hoofddoel van mijn rapport is te weten komen waarom ons duister duo
(mooie alliteratie, al zeg ik het zelf) bij het VPPK gegaan is. Ondertussen gaf
ik mijn ogen de kost, want aangezien de temperatuur hoog genoeg geworden was om je van allerlei kledingstukken te ontdoen, liep het vrouwelijk
schoon er nog eens extra zomers bij. Mijn notaboekje werd nogmaals uit
mijn zak gelicht en beschreven met het woord: “ambiance”. Ik plaatste nog
een uitroepteken achter het eerste woord.
Bij het verlaten van de Twieoo dacht ik nog eens aan Nicky die waarschijnlijk
zal verzuipen in het zand. Vandaag ben ik toch wel wijzer geworden…
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kopieraajt 2002 wEEdpEckEr©

Het regende. Het regende als
was het water dat met bakken
van boven naar beneden viel.
Het regende als was het GodGod‟s manier om te zeggen
hoe Hij de pest aan ons heeft.
Het regende zo hard dat ik
nog liever een snee in mij lul
maakte met een broodmes
om hem vervolgens in een
met piranha‟s gevulde aquariNicky doet het op zijn hondjes in de sneeuw...
um te hangen dan een stap
buiten te zetten. Maar de plicht riep. Tussen water, donder, bliksem, enzoverder begaf ik mij naar het Kapelleke.
De cafébaas zei: “Hallo”. Hij kende mij. Ik hem niet. Geen goed teken. Mijn
contact-persoon zat aan de toog. Hij begon meteen met te zeggen dat hij
heel die „cirque‟ met schachten, ontgroening en opdrachten maar niets vond
en hij was blij dat het VPPK daar van gevrijwaard is.
“Leuk dat je een mening hebt, maar heb je ook wat info over Nicky en Elvis?”
“Ik weet niet veel.”
“Wat weet je wel?”
“Hoe kan ik dat nu weten?”
Mijn hoofd stond op springen. Mijn contactpersoon praatte wat met een pas
gearriveerd meisje. Ze had iets weg van Mieke Vogels, de minister van
Hangtieten en Menopauzes.
“Elvis?” begon ze, “Is dat niet onze webmaster?”
Bingo! Eindelijk wat bruikbare, tastbare en ik-weet-niet-wat-nog-allemaalbare informatie die ik kan gebruiken.
“Ah! Dat wist ik nog niet. Die website zal ik eens aan een grondig onderzoek
onderwerpen. Merci!”
Het was ondertussen gestopt met regenen…
De vorige website van het VPPK was, en nu druk ik me uiterst vriendelijk
uit, „van den hond zijn kloten‟. Van een hond met een uitgezaaide teelbaltumor die net onder een goederentrein met 50 wagons geladen met de nieuwe
Ford Focus break heeft liggen creperen. De versie van Elvis is dus stukken
beter, al was dat eigenlijk niet moeilijk. Sober, iets te kaal en genoeg informatie om er mee door te kunnen, maar meer moet dat niet zijn.
Zo vond ik, dankt U Elvis, de e-mail adressen van de praesidiumleden. Volgende e-mail werd richting VPPK gestuurd:

Nicky en Elvis bij het VPPK: the trut is out there...

57

Hallo,
Ik ben een schacht van studentenkring WINA en ik heb de volgende ontgroeningsopdracht: maak een reportage over Nicky en
Elvis (beide WINA leden) bij het VPPK. Wat is dus vraag is of
jullie leuke feiten en weetjes hebben over dit komisch duo…
Dank bij voorbaat,
Peter De Bouvere
Schacht WINA 2001-2002
peter@debouvere.be

En ik kreeg de volgende antwoorden:
Tja, hetgeen gij ons hier vraagt is niet evident. Het is niet
evident om straffe verhalen over deze twee kameraden te rapporteren, laat staan doorspekt met enkele sensationele foto's.
Deze verhalen bestaan gewoonweg niet, of we zouden ze al zelf
moeten verzinnen.
Het is namelijk zo dat onze studentenkring een mentaliteit
heeft van openheid waarbij iedereen welkom is, maar ook onze
kringsfeer moet respecteren. Zij houden zich tamelijk braaf,
ik denk persoonlijk dat het nogal logisch is dat zij niet zomaar aanvaard zouden worden indien zij even bij ons de boel op
stelten kwamen zetten. Ook omdat andere kringen (zoals bv WINA) een heel andere bedoeling, en dus andere werking hebben
dan ons (bv. het woord "schacht" alleen al vinden wij verschrikkelijk stom).
Ik schrijf hier een hele uitleg om uiteindelijk te zeggen dat
er niet veel spectaculairs te vertellen valt. Tja, sorrie! Het
zou eenvoudiger zijn indien enkele sensationele verhalen op te
tekenen waren. Elvis heeft het intussen wel (officieus) geschopt tot Webmaster. :-)
Peter, wil je 'the truth and only the truth'?? Eerlijk gezegd,
ze zijn braafkes geweest. Elvis, ons jongste baazeke, is best
wel bezorgd om ons keelke. Hij heeft in januari een gratis vat
gegeven in 't Kapelleke. Ik was er zelf niet bij wegens examens, maar zoals mijn nederig oor heeft vernomen was hij nogal
poepeloere. Niet veel gewoon van bij de WINA hé?? [nvwEEdpEckEr:
mmm..; volgende keer toch eens langsgaan op een van hun cantussen hee… estafette drinken enzo… lol ] Blijkt dat hij die avond ook niet van ons
vrouwelijk schoon kon blijven, en de versierderstoer is op gegaan: onder het motto "ik geef een vat, en heb sex gehad"
(wishfull thinking vrees ik, doch met zekerheid kan ik u hier
niet over inlichten) Waar ik ook niet mag over klagen is de
goede hulp op fuiven, plakbeurten ed. Da's een goeie zaak, zo-
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n wina-kracht.
Over Nicky weet ik eigenlijk niet zo veel, in mijn ogen ne
stille kerel. En misschien valt er wel eens goed met z’n voeten te spelen, ‘k zal dat ne keer moeten uittesten...
Enfin, wilt ge ze volgend jaar in een verdergezette studie
eens in vol ornaat bewonderen en observeren, kom dan gerust
naar onze vppk-activiteiten, en in het bijzonder een cantusje
of zo, waar zij even vergeten wie ze zijn... (een ex-wina-er)
Gegroet en succes met je story,
Daan Van den Bossche
Cantor VPPK

En dan is het nu tijd voor een herhaling van de hoofdpunten.





Nicky en Elvis zijn veel te braaf bij het VPPK
De onderzoekscommissie moet het antwoord op de vraag “Waarom
zijn ze in godsnaam bij het VPPK gegaan” officieel schuldig blijven,
maar achter de schermen laat men vooral de term “vrouwen” veel vallen…
Ze doen er goed hun best op vlak van shifts, aanplakken, enzovoort…

[nvwEEdpEckEr: over een onverwachte ontknoping gesproken… :-p ]

Met hoogachting,
De woordvoerder van de onderzoekscommissie,
Peter De Bouvere

Nicky en Elvis bij het VPPK: the trut is out there...
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Game_Zone: Battle Realms

Het was een toeval dat ik dit spel in handen kreeg. Eigenlijk had ik
aan Kurt gevraagd of hij toevallig “Empire Earth” liggen had, die leek me wel
eens leuk om te bespreken. Per accident kreeg ik echter dit spel in handen.
Ik besloot dan maar om het op te vatten als een voorteken en na het spel
geïnstalleerd te hebben wist ik meteen dat ik weer eens gelijk had. Tijdens
de installatie niet te veel overdreven gedoe, enkel wat mooie potloodtekeningen die je zo terugbrengen naar het oude China.
Totaal onwetend over wat dit game mij zou brengen bekeek ik enkele
intro-scenes. Voor ik het wist liep ik als eenzame prins in een bos. Aangekomen aan een kruising galoppeerden twee bandieten mij tegemoet. Blijkbaar
waren ze op weg om een dorpje met onschuldige boeren uit te moorden. In
eerste instantie won het goede van het slechte in mijzelf (uitzondering!) en ik
achtervolgde het zootje ongeregeld en hakte hen en hun slechte broeders in
de pan, met een klein beetje hulp van arme boertjes.
Toen ik in het weekend echter thuiskwam, besloot ik eens te zien wat
er gebeurde indien men de boeren eens op hun muil zou geven.. Simpel,
maar geniaal: in plaats van met de “dragon-clan” te spelen, speel je met de
“serpent-clan”. Je basismanschappen zijn hetzelfde maar de afwerking verschilt. Ook het verhaal verschilt subtiel maar de grote lijnen zijn hetzelfde, je
speel op dezelfde maps en tegen de andere clan dan je eigen, maar daarnaast kom je ook nog eens twee andere clans tegen die je het leven zuur
maken: de “wolf-clan” een soort woest barbarenvolkje dat zo uit het ijzeren
tijdperk lijkt weggelopen te zijn en de “lotus” clan, het best nog te omschrijven als een mengeling tussen octopussen, mensen en libelles. In totaal zijn
er zo per clan een tiental verschillende types manschappen die je elk apart
nog eens kunt uitrusten met allerlei eigenschappen, die ofwel getraind worden in bepaalde gebouwen ofwel verkregen worden in ruil voor yin of yang
punten (naargelang je met de serpent

of dragonclan speelt. Als je weet dat je dan nog eens
bijna elk manschap op een paard kan zetten, hoeft het niet vermeld te worden dat variatie een troef is.
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Maar zoals altijd
kan het op sommige vlakken nog beter. Zo is antialiassing nog niet mogelijk (ter verduidelijking:
dwz dat je karakters niet
zomaar op de map geplakt worden zodat je aan
de rand van hun lichaam
de pixels ziet, maar dat er
echt berekend wordt welke kleur er gebruikt dient te worden, zodat je een “smoother” beeld krijgt).
Toegegeven, het is een functie die enkel ondersteund wordt door de laatste
nieuwe grafische kaarten, maar als je dan toch de moeite doet om zo‟n spel
uit de grond te stampen, kun je het beter van de eerste keer goed doen.
Wat op grafisch vlak echter meer ontgoochelt zijn de filmpjes tussen
de verschillende episodes door. Dat zijn nml geen avi-filmpjes, maar scripts
die gebruik maken van de 3D-karakters in het spel, waardoor je tijdens close
-ups eigenlijk niets anders ziet dan enkele vlakken. Big misser, maar die
wordt ruimschoots gecompenseerd door de schitterende grafische effecten
tijdens het spel zelf. Zo zijn bossen niet voorgesteld door enkele schriele
boompjes, maar is er een heus bladerdak dat semi-doorzichtig wordt als je je
manschappen eronder laat lopen. En laat ze door een rivier of plas lopen
en het water spat realistisch op.
Kort samengevat is dit dus een spel dat
zeer zeker de moeite waard is om aan te schaffen (kopiëren? Neih… :-). Niet alleen omdat het
zo verslavend is, maar ook omdat je je online
enorm kunt amuseren en al zijn er op dit moment nog niet zoveel online-spelers, er zijn toch
al enkele clans die zich op dit spel gestort hebben, en dmv de ingebouwde game-spy functie
ben je in een mum van tijd aan het spelen. En
eens je de updates geïnstalleerd hebt zijn er zo
goed als geen bugs meer te bespeuren. Mensen die geïnteresseerd zijn om eens tegen mij te
spelen mogen altijd een mailtje sturen… wel liefst
na de examens :-) .

<T!M> aka wEEdpEckEr
kliekeuh om te suurfeh…:
- http://www.battlerealms.com : officiële site
- http://www.battle-realms.net : wallpapers en fan-artwork
Game_Zone: Battle Realms
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‘De vier weverkens’ remastered
[nvwEEdpEckEr: Lothar heeft gelijk goed zijn besten gedaan om mee te werken aan
dit Strakske. Of het nu vrees is om volgend jaar als praesidium door mijzelf en mijn
redactie aan stukken gereten en vernederd te worden in dit clubblad, dan wel een
opdracht van zijn doopmeter en -peter laat ik hier in het midden. Feit is dat hij een
aangepaste versie van het volkslied “De vier weverkens” geschreven heeft. Mijzelf is
toon noch melodie bekend, maar u zult als getalenteerd muzikant de tekst wel zingend horen terwijl u hem leest… ]

Vier schachtjes zag men ten cantus gaan
Want het bier was er bijna gratis
Maar ze kwamen te laat, de meester was kwaad
En ze dronken tot het bevel van satis
Schuimbekkend, stuiptrekkend, stondzat!
Al walsend, kokhalzend naar `t WC!
En ze dronken tot het bevel van satis
Als bierschachten schonken zij de pinten vol
Maar ze hadden de senior vergeten
Die riep hen ´Kom hier`, `t was gedaan met `t plezier
Dat zouden zij hebben geweten
Ten verontschuldiging van hun eerder gedrag
Zij wouden de senior toedrinken
Dat werd uiteraard, van hen niet aanvaard
En een dalton moesten zij drinken
Hoe later den avond, hoe stouter hun taal
Want ze meenden zich tegen het bier bestand
(of:Ze zouden zich eens bewijzen)
Met een maag als een ton dronken zij een marathon
Maar hun ton draaide zich op zijn kant
(Maar hun ton begon te kapsijzen)
Ze ontwaakten met koppijn en te volle blaas
Bevend op het ritme hunner zuchten
Er borrelde iets traag op in hun maag
Men kon hen naar `t toilet zien vluchten

Lothie
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„De vier weverkes‟ remastered by Lothie

Ontgroening
29 april 2002, een nieuw hoogtepunt (nog een hoogtepunt, ze zijn nie meer
bij te houden) in het bestaan van de Wina. Op de ontgroening worden een
hoop schachten opgenomen bij de commilitones. Effie nog vlug een woordje
uitleg misschien voor diegene die het systeem niet vatten: Ei, foetus, doop,
schacht, ontgroening, commilitoon, bisjaar, praesidium, bisjaar, OCMW… De
ontgroening dus; om 8u begon de cantus. En wat is het eerste wat je doet
als de schachten binnenkomen? Inderdaad, ze terug buitensjotten met een
opdracht.en 2 uur leute maken. De opdracht was dat ze zoveel mogelijk
verschillende bierglazen moesten verzamelen. Niet echt moeilijk of origineel
en stom zou je denken? Hah, je zou er nog van verschieten. Trouwens het
belangrijkste was dat ze buiten waren, de opdracht doet er niet zoveel toe.
Ondertussen ging de cantus gezapig en gezopig door. Blijkbaar vonden er
een paar nodig hun te kort aan bierdrinken gedurende 2 maand die avond
op te halen. Tegen 10 uur hadden de meeste domme schachten
(pleonasme) de weg jammergenoeg teruggevonden naar de cantus. Tegen
11 uur liep de helft van de corona scheef. Ze zaten (nadruk op “zat”) eerder
scheef aangezien je niet van je plaats weg mag lopen op een cantus, althans in theorie… maar ja, onderzoek heeft aangetoond dat de jeugd van
tegenwoordig steeds kleinere blaasjes heeft. Ik denk dat de lezer het ondertussen doorheeft dat ik hier maar wat zit te lullen over nutteloze stuff en
hij/zij beter zou studeren en/of projectjes maken. Ik kan daar ook niets aan
doen, want een ontgroening gebeurt op een cantus (duh denken de meesten
nu, maar ik weet dat niet iedereen dat weet) en de
meeste mensen hebben nogal de neiging om de dag
na een cantus zo ewa te vergeten wat er allemaal
gebeurt is. Niet van de drank, maar door de vermoeidheid natuurlijk. Wat ik wil zeggen: echt veel
van die cantus weet ik dus niet meer, gelukkig dat er
nog foto‟s waren (en echt goeie kwaliteitsfoto‟s deze
keer) Tegen 12 uur begon de cantus op zijn einde te
lopen, legden de schachten hun eed af en werden ze
uiteindelijk opgenomen in de keineige megasuperbangelijke corona van de Wina. Ondertussen zie ik
dat mijn tekstje al ferm groen en rood uitslaat in Word
door die spellcheck, wat wil zeggen dat dit het moment is om af te sluiten en den boel naar de Scriptor
te sturen. Laat mij afsluiten met een bekend gezegde
toepasselijk bij een cantus: Wie een stoel zet over
wegens plaatsgebrek een put, valt er zelf niet in… iets om over na te denin dit overvolle Straks- ken…
ke slechts 1 foto

De ontgroening...

El Vice
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De tijd staat niet stil...
Een terugblik op een schachtenjaar.
Toen afgelopen week de ontgroeningscantus naderde, die een einde zou maken aan mijn schachtenbestaan, namen
bij mij het ongeduld en de onrust toe.
Niet alleen keek ik uit naar mijn ontgroening, ik blikte ook terug op een bewogen
academiejaar, de mensen die ik had leren kennen en appreciëren en waarvan ik
er vele tot mijn vrienden rekende en vroeg mij af wat voor vriend, mede leerling of schacht ik voor hen was geweest.
De eerste contacten met mij toekomstige faculteits- en clubgenoten op de
ontmoetingsdag en barbecue verliepen vlot en vertrouwd. De eerste aangelegenheid waar ik vol spanning naar uitkeek samen met hen die er zich hadden voor opgegeven was de voordoop die als voorbereiding diende op de
echte doop maar die er vooral op gericht was de banden aan te halen tussen de schachten in spé onderling en tussen hen en de gehele club.
We kregen allen enkele opdrachten die ons moesten bezig houden tot aan
de doop en zo kwam het dat ik op een ochtend, in kostuum, voor de deur
stond van M&M en BV, bepakt met alle benodigdheden voor een uitgebreid
ontbijt. Of dat het nu was vanwege mijn voortreffelijke kookkwaliteiten of mijn
schaapachtige onschuld, ik weet het zelf niet. Ze overbluften op de doopcantus ieder bod op mij en werden mijn dooppeter en -meter. Met de doop achter de rug, waande ik het belangrijkste voorbij en trachtte voor de rest een
voorbeeldige schacht te zijn. En op enkele vlakken slaagde ik daarin door
actief deel te nemen aan vele van de activiteiten, clubavonden en cantussen. Op studievlak vergat ik mij vaak genoeg in
te spannen en dus zal ik na mijn tweede zit
hopelijk met enkele vrijstellingen onder de arm
de oversteek wagen van natuurkunde naar informatica. Ik liet het hoofd echter niet hangen
en volgde de WINA-activiteiten in het tweede
semester iets bedachtzamer. En daarbij hoorden uiteraard de ontgroeningsopdrachten die
ontsproten aan de creatieve geesten van mijn
peter en meter.
Stoppen met roken lukte na de examens maar
was moeilijk vol te houden en Bart Vermang
leren zingen was een utopie, maar andere op-
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drachten die ik uitvoerde samen met schacht
Henk bleken succesvoller. Vooreerst hadden
wij beloofd een middagmaal te berijden voor
enkele van onze peters en meters de laatste
donderdag voor het Paasverlof. De dag ervoor
had ik echter enthousiast meegecantust en ik
straalde maar weinig frisheid uit toen Henk mij
aan mijn kot kwam afhalen. Ik had gelukkig
nog enkele uren om te recupereren tijdens het
boodschappen doen en het bereiden van de
maaltijd en werd gedurende de namiddag (de
lunch liep vele uren uit) steeds actiever zodat
ik „s avonds weer fit was voor een WINAactiviteit. Bart had echter nog een ludieke opdracht verzonnen die we van zins waren voor
het verlof uit te voeren. Hij had namelijk een
oude, defecte klok bemerkt in de inkomsthal
van Gent St.Pieters die altijd 12u stipt aangaf.
Het was onze taak die te verzetten. Klein probleem: gelokaliseerd 4m boven
de vloer. Er werd geopperd ons te laten opsluiten en‟s nachts via de stellingen van de toen al aanwezige werkzaamheden de klok te bereiken. We besloten echter een eenvoudiger plan te volgen en gewapend met ladder en
kobbejager trokken we die laatste vrijdag ochtend richting station. Twee vragen hielden ons bezig. Zouden we hoog genoeg kunnen reiken met ons ladder en kobbejager, en wat zouden de aanwezige autoriteiten ondernemen?
Het eerste leek er om te gaan spannen maar staande op de hoogste sport
van de ladder slaagden we erin de wijzers een eind te draaien. De autoriteiten leken nergens te bekennen toen we vertrokken en we verwachtten dan
ook geen verdere reacties. Een foute veronderstelling want ons werk werd
wel degelijk bemerkt, maar wel met een onverwachte wending tot gevolg.
Wie deze dagen achter het grote paneel met de vertrektijden kijkt zal zien
dat de klok nu volledig correct functioneert. Enkele achterdochtigen twijfelden bijgevolg aan onze oprechtheid over het vervullen van onze opdracht,
maar vele van de dagelijkse pendelaars in het station St. Pieters weten wel
beter.
Het was ook mijn laatste dag als kotstudent, want mijn ouders besloten dat
het beter was om voor mijn examens wat meer thuis te studeren. Maar nu is
mijn ontgroening voorbij. Ik ben volwaardig commilito en volgend jaar waarschijnlijk verantwoordelijk voor de cursusdienst. [nvwEEdpEckEr: voor degenen
die het nog niet doorhadden: Lothar is idd verkozen en zal bijgevolg instaan voor de
cursusjes van de informatici volgend jaar… zie p. 31]

Ik heb terug gekeken op mijn schachtenjaar en ben tevreden.

Lothie
“De tijd staat niet stil…” een terugblik op een schachtenjaar
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Ewel mersie, zie...
Voor de laatste maal dit jaar mag ik weer enkele mensen bedanken zonder
wie dit Strakske er waarschijnlijk heel wat anders (leger) zou uitgezien hebben. De mensen die voor de rest van deze week mijn respect verdien hebben :-) zijn:
- voor de glijbaantjes: Mieke Deschepper, Piglet, Kurt en T.
- voor de artikels: T. en Katrien P.
- moppen/cartoons: Thomas, Peter, Kim Straetmans, Kurt, ...
- de voorpagina: mijn vriendin haar nicht haar vriend Stephen
- onze sponsors voor de centjes waardoor we er weer een fantastisch jaar
van hebben kunnen maken
- BV en mijzelf voor het jaaroverzicht (hoewel meer BV toch wel, eigenlijk…)
- de ex-schachtjes voor hun opdrachtjes die geschreven dienden te worden
- Katie voor haar vervolg op het overzicht van studentenverenigingen
- voor krantenknipseltjes: T. en KP
- Lothar voor zijn verschillende stukjes
- Bouvier voor zijn massale medewerking aan het Strakske dit jaar (hopelijk
hebben we volgend jaar weer zo‟n actieve Strakskesschacht…)
- onze viezerik voor de ontgroening
- Klaartje, onze praeses, om er een schitterend WiNA-jaar van gemaakt te
hebben...
- gans het praesidium voor hun medewerking, zij het niet aan dit of andere
Strakskes maar gewoon voor hun inzet gedurende het ganse jaar...
- al de rest die ik wegens slecht geheugen, selectief geheugen of door alcohol aangetast geheugen vergeten ben
- Max Cannon voor het Red Meat cartoontje waarmee ik het laatste Strakske
van dit jaar ga afsluiten!
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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 ik niet kon beslissen welke van de twee er nu als laatste in mocht
en welke niet, heb ik ze er maar alletwee ingesmeten. Fans van de “Liefde
Is” reeks kunnen nog steeds hun gading vinden op de site onder de rubriek “Diverse” -> “Strakske”

68

