
1 

 

GRATIS* 

‘ t  InfoSt r akske 
SPECIAL EDITION 

KRIJG GRATIS BIER en BBQ !!!
meer info over deze gratis activiteiten 

in deze special edition van ’t Strakske... 

*: voor alle 1ste kanners die 

de moeite doen om naar de 

introductie-dag te komen... 

En verder in dit Strakske: 

- het praesidium: wie zijn ze, 

wat doen ze en waarom? 

- WiNA gaat ook dit jaar 

weer op SKIREIS ! Classified Information: 
HINTS, TIPS en TRUUKS 
over proffen, vakken, prac-
tica en lessen… 

NIET TE MISSEN! 

DOSSIER: hoe te slagen 

in de eerste kan? 
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Kalenderken (up2date info en uitleg op http://wina.rug.ac.be) 

Wanneer? Wat? Waar? Kostprijs? 

ma 30/09 
introductiedag + 
gratis vat 

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

do 3/10 gratis bbq de Cantus 
niets, t’ is weer gratis 
(voor leden) 

di 8/10 gratis vat de Sjakosj zijn we goed of wat? 

do 10/10 
openingsfuif + (p/
m)eterverkiezing 

zaal Twieoo 
(overpoort) 

vvk: 1.75€ / 2.25€ 
add: 2.00€ / 2.50€ 

zo 13/10 concert Beethoven Bijloke Gent 5€ (studentenkorting) 

vrij 28/02 WiNA skireis !!! zie artikel p. 49 

woe 9/10 opening GUSB GUSB zie WiNA-site 

ma 14/10 oefencantus de Cantus prijs en info volgt later 
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EDITORIAALKEN 

“Of zo'n Johma-salade, die tot juni 2004 goed blijft. 
Daar krijg je enorme jeuk van. 
Het heet dan ook krabsalade.” 

(Youp van 't Hek, Scherven (1998), blz. 37) 
 
Gegroet beste lezertjes, 
 
 en logischerwijze ook eerste-kanners. Laat mij toe jullie 
allen te feliciteren met het succesvol nemen van de eerste 
stap in het Gentse studentenleven, door het aanvaarden van 
dit Strakske. Voor degenen die het nog niet doorhadden: wij 
zijn WiNA en WiNA is een studentenvereniging. 
 
 Voor degenen onder jullie die dit Strakske ondertussen 
nog niet gekruisigd, gescheurd en verbrand hebben: u heeft 
gelijk, een studentenvereniging is niets om bang van te zijn. 
Wij helpen jullie met je studies en je ontspanning (hoewel na-
tuurlijk meer met het laatste dan met het eerste) en of je slaagt 
of faalt dit jaar hangt enkel en alleen van jou af. (Durf het dus 
niet op ons of het Heilige Bier te steken dat je dit jaar gebuisd 
bent.) 
 
 Maar genoeg gemoraalridderd, ik zie de deadline van 
dit Strakske weer met duizelingwekkende snelheid op mij af-
komen, dus wordt het weer tijd voor mij om mijn zonverbrand 
lichaam in een afgesloten kamer te slepen alwaar ik mijzelf 
kwel door enkele weken jullie leesvoer voor deze week voor te 
bereiden. Enkel vergezeld van mijn computer en gsm (om de 
rest van het praesidium eraan te helpen herinneren dat hun 
deadline reeds meer dan een maand voorbij is). 
 
 Laat het duidelijk wezen: jullie zijn eerstejaars en jullie 
zijn dom. Of kom, laat het me maar eerder onwetend noemen 
om niet al te veel mensen voor de borst te stoten. Jullie komen 
recht (of met een omweggetje) uit het middelbaar en in wezen 
net zoals die gastjes uit het 1ste middelbaar die op 1 septem-
ber met hun nieuwe boekentas, met daarin een appel en een 
doos nieuwe kleurpotloodjes, op de speelplaats staan te 
schuifelen tot de bel gaat ( Pieter tot Laurens:“Hé, we hebben 
toch geen knutselen meer in het middelbaar…” ) Maar geluk-
kig zijn wij van WiNA er om jullie op weg te zetten, aangezien 

Editoriaalken: welkom 
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je hier geen klastitularis hebt om je de weg te wijzen naar alle 
belangrijke plaatsen. 
 
 Wij helpen jullie op weg met een cursuspakket, exa-
menvragen, een ouderejaars die jullie zal “helpen” bij je stu-
dies, … maar ook met fuiven, cantussen (“watte?” eventjes 
rondvragen of wachten op nr.1 van het Strakske dit jaar, hope-
lijk heeft Pascal tegen dan zijn stukje wel af...), sporten, cultu-
ren, en nog veel meer… Dus (sta mij toe om nog wat reclame 
te maken) schaf jezelf een lidkaart aan indien je dat nog niet 
gedaan hebt, is het niet voor de cursussen e.d., dan hebben 
we nog een gratis BBQ gepland die jullie misschien kan over-
tuigen ;-). 
 
 Ook willen we je met dit boekje al een eindje op weg 
helpen: een overzicht van alle vakken en proffen van de eer-
ste kan, een Dossier over hoe te slagen dit jaar en nog veel 
meer. Kortom, dit boekje zal gedurende de volgende weken 
jullie gids zijn als nieuwe student in Gent. Gebruik hem, eer 
hem, respecteer hem, en als je dit Strakske echt goed vond, 
trakteer mij dan eens… 
 
 Verder wensen wij van WiNA je nog veel succes met 
jullie net aangevatte studies en hopen we jullie vlug persoon-
lijk te leren kennen, jullie kunnen alvast eens loeren naar een 
der volgende pagina’s om het voltallige praesidium te beglu-

ren… (neen, geen 
naaktfoto’s, die zijn 
enkel tegen betaling 
verkrijgbaar) 
 

greetz, 

<T!M> aka wEEd-
pEckEr 

Editoriaalken: welkom 

scriptor 
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woordje van de praeses 

Welkom nieuw-winees, 
 
 Proficiat met de 2 prachtige keuzes die je net gemaakt 
hebt. Ten eerste om Wina-lid te worden [nvwEEdpEckEr: en 

degene die het nog niet zijn, zouden zich best zo vlug mogelijk een 

lidkaart aanschaffen, remember: gratis bier en BBQ!] en zo het suc-
ces van uw studies te verzekeren, en ten tweede om dit stukje 
tekst te lezen, waardoor je het risico neemt dat alle andere 
cursussen die op je liggen te wachten oersaai zullen blijken te 
zijn. Ze zijn oersaai, maar goedkoop! Enkel Wc-papier is 
goedkoper, maar de inhoud van een Wc-rolletje is van lager 
niveau dan een uniefcursus, allez dat zegt men toch. 
 
 Dat de Wina de faculteitskring van de Informatici, wis-
kundigen en natuurkundigen is weet je ondertussen ongetwij-
feld al en daarom ook dat ik hier niet meer over uitwijd. Ook 
over het cursus-, sport-, cultuur-, studentikoze en feestgedeel-
te binnen deze kring kan ik je niks meer bijbrengen aangezien 
er over dit alles nog veel te lezen is verder in dit InfoStrakske. 
 
 Het eerste wat hier eigenlijk best eens geschreven kan 
worden is het volgende: niks is onmogelijk, integendeel! Ei-
genlijk valt alles hier wel mee als je een beetje logisch inzicht 
hebt en af en toe studeert. Vooral dat af en toe studeren is 
zeker de moeite waard, en voor de ontspannende momenten 
(die tijdens het jaar talrijk horen te zijn) zijn wij er! Hopelijk is 
iedereen nu al wat gerustgesteld, want ik herinner me dat mijn 
introductiedag (vele jaren geleden, ben nu zelfs al 20!) een 
zeer vermoeiende, stresserende en leuke bedoening was. 
Vermoeiend door het vele wandelen en aanhoren van saaie 
speeches over bloedgroepen ed., op de Winaspeech na ui-
teraard, die de met vele grappen geparfumeerde toespraken 
van allerhande jong uitziende proffen nipt overtrof. Stresse-
rend door het inslaan van een nieuwe levensweg, genaamd 
‘De Overpoort’. En leuk, waardoor was dat nu weer? Ahja, 
juist, ik was leuk na het lekker gratis vat dat Wina zelfs in de 
vorige eeuw al op de introductiedag weggaf in café ‘De Can-
tus’. 
 
 Eindelijk, ik ben aanbeland bij het leukste gedeelte van 

woordje van de praeses 
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Gent: cafés! Studeren dus, na het jaar waar je nu net aan be-
gonnen bent zal er wel al veel geleuterd zijn door allerhande 
zichzelf noemende intellectuelen zoals daar zijn leraars, ou-
ders en proffen. Maar laat mij hier toch nog maar een specifie-
ke tip bijvoegen: als je vragen hebt, kom ze dan stellen aan 
iemand van ons of iemand anders die in het zelfde schuitje zit 
maar al wat langer dan jullie. Een handige manier om zo ie-
mand te vinden is ongetwijfeld onze openingsfuif van volgende 
week donderdag, hierop krijgt namelijk elke eerstejaars een 
peter of meter toebedeeld. Deze peter of meter komt uit één 
van de hogere jaren en kan de eerstejaars in kwestie dan voor 
de rest van zijn studies bijstaan met raad en daad. Kan je hier-
op niet aanwezig zijn, dan vind je altijd wel iemand in S9, De 
Cantus of ‘De Sjakosj’ om een babbeltje mee te slaan. De Sja-
kosj(?) hoor ik je nu denken. Wel, dat is ons petercafé in de 
Overpoort (ons metercafé is De Cantus), hetgeen de makke-
lijkste vorm van communicatie is met uw medestudenten 
(amai, dat was nog eens een definitie voor een café) aange-
zien er elke dinsdagavond een zogenaamde “clubavond” 
plaatsvindt. Iedere week iets speciaals: pizza-avond, kaart-
avond, quizavond, jeneveravond, cocktailavond, ‘zuip-je-eens-
helemaal-zat’avond, [nvwEEdpEckEr: politieke debatten-avond, 

Amnesty International-brief-schrijf-avond, vrouwen-modder-worstel-

avond, ... ] en veel Winavolk uiteraard! 
 

 Dus hopelijk tot op het 
gratis vat, de eerste club-
avond, de gratis barbecue of 
de oefencantus, op alles 
aanwezig zijn is uiteraard 
ook toegelaten. Maak er een 
leuke studententijd van en 
vergeet niet te ontspannen 
(met of zonder Wina)! 
 
 

Groetjes, 

BV 

woordje van de praeses 

praeses 
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GRATIS BIER EN BBQ!!! 

 Hoe we er soms op komen, ik 
weet het ook niet. Feit is dat we dit jaar 

voor de derde keer op rij een gratis 
BBQ geven ter ere van onze nieuwe 
WiNA-leden. Zomaar, voor niets, gratis. 
Ongelooflijk toch? 
Waar en wanneer 
die doorgaat, staat 
op het moment dat ik 
dit schrijf (vrijdag 6 
september, 3.45u ‘s 
nachts, met een stuk in mijn 
botten) nog niet echt duidelijk, 
maar geen nood. Onze interne 
“Cell Affichage en Beflyering” zal er wel persoonlijk voor zor-
gen dat jullie op tijd en stond te weten komen waar, wanneer 
en hoe laat onze praeses jullie worstje persoonlijk zal staan 
bakken. 
 
 
 

 Maar eerst is er natuurlijk ons 

gratis vat ! Vandaag wel te ver-
staan ! (tenzij je dit boekje pas na 

30 september in handen krijgt) We ver-
plaatsen ons na deze introductiedag allen 
gezamenlijk richting “De Cantus”, ons me-
tercafé hier in het Gentse, om jullie daar, 
letterlijk, tussen pot en pint beter te leren 
kennen. Dus stel die excursie naar de bi-
bliotheek nog maar een dagje uit, leeg je 

valies pas morgenvroeg en doe die in-
kopen na je eerste les. In “De Cantus” 

is er gelegenheid om ook een lekkere snack te krijgen, dus tot 
morgenmiddag zit je safe! 
 
Ohja: nog eventjes vermelden: moesten er mensen zijn onder 
jullie die nog geen 16 zijn, jullie krijgen GEEN bier. Kwestie 
van het Elvis-incident twee jaar geleden te vermijden :-) 

gratis vat + gratis bbq 
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Jommekes moppentrommel 

Naar het schijnt zou deze rubriek nogal geliefd zijn bij de ge-
middelde lezer van het Strakske. Daarom heb ik besloten om 
deze rubriek ook dit jaar gewoon voort te zetten. En natuurlijk 
vanwege het feit dat het copy-pasten van enkele moppen rela-
tief weinig van mijn tijd vergt… :-) Bij deze wil ik ook een op-
roep doen aan alle mensen die af en toe van hun bureaustoel 
donderen omdat ze net de grap van de eeuw via e-mail bin-
nengekregen hebben: stuur die handel gewoon door naar: 

scriptor@wina.rug.ac.be . Je medestudenten zullen je dank-
baar zijn. 
 
From: "Peter De Bouvere" <peter@debouvere.be> 
To: <scriptor@wina.rug.ac.be> 
Sent: Thursday, May 09, 2002 12:24 PM 
Subject: Taking Mom for her word... 
 
A woman was teaching her kindergarten class when she no-
ticed a little boy at  the back of the class squirming 
around, scratching his crotch and not paying attention. 
She went back to find out what was going on.  
He was quite embarrassed and whispered that he had 
justrecently been circumcised and he was quite itchy. She 
told him to go down to the principal's office, phone his 
mother and ask her what he should do about it. 
He did, and returned to class. Suddenly, there was a huge 
commotion at the back of the room. She went back to in-
vestigate only to find him sitting at his desk with his 
privates hanging out. 
"I thought I told you to call your mom!!!" the teacher 
shouted. 
"I did," he said, "Mom told me if I could stick it out 
till noon, she'd come and pick me up!" 
 
----- Original Message -----  
From: "Bossy" <_bossy@yahoo.com> 
To: <scriptor@wina.rug.ac.be> 
Sent: Friday, May 03, 2002 6:38 PM 
Subject: Fwd: Fw: Sara Pipalini 
 
Three Italian nuns die and go to heaven, where they are 
met at the Pearly Gates by St. Peter. He says, "Ladies, 
you all led such wonderful lives that I'm granting you 
six months to go back to earth and be anyone you want to 
be." 
The first nun says, "I want to be Sophia Loren;" and 
*poof* she's gone. 
The second says, "I want to be Madonna;" and *poof* she's 
gone. 
The third says, "I want to be Sara Pipalini." St. Peter 

Jommekes moppentrommel 
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looks perplexed.  "Who?" he says. "Sara Pipalini;" re-
plies the nun. St. Peter shakes his head and says,  "I'm 
sorry, but that name just doesn't ring a bell." The nun 
then takes a newspaper out of her habit and hands it to 
St. Peter. 
He reads the paper and starts laughing. He hands it back 
to her and  says.... "No sister, this says “The Sahara 
Pipeline was laid by 1,900 men in 6  months." 
 
----- Original Message -----  
From: Soenen/Ernste  
To: scriptor@wina.rug.ac.be  
Sent: Thursday, May 02, 2002 8:56 PM 
Subject: enkele grapjes 
 
Wanneer je vorig jaar voor 1000 EURO aandelen van Nortel 
Networks kocht, heb je vandaag nog 59 EURO. Wanneer je in 
januari 2000 voor 1000 EURO aandelen van Lucent Technolo-
gies kocht, heb je vandaag nog 70 EURO. Wanneer je in ja-
nuari 2000 voor 1000 EURO aandelen van Alcatel kocht, heb 
je vandaag nog 170 EURO. Wanneer je echter verleden jaar 
voor 1000 EURO volle Jupilerbakken gekocht hebt en alles 
opgedronken hebt, heb je vandaag nog leeggoed ter waarde 
van 380 EURO. Moraal van het verhaal: de economisch meest 
verantwoorde oplossing is de ganse dag in je zetel kijken 
naar voetbal op TV, met een Jupiler bij de hand. 
 
----- Original Message -----  
From: "Peter De Bouvere" <peter@debouvere.be> 
To: "Tim De Roeck" <scriptor@wina.rug.ac.be>; "Roland De 
Bouvere" <roland@debouvere.be> 
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:51 PM 
Subject: Mushrooms 
 
Jim: Joe, I hear you just got married again. 
Joe: Yes, for the fourth time. 
 
Jim: What happened to your first three wives? 
Joe: They all died, Jim. 
 
Jim: How did that happen? 
Joe: My first wife ate poison mushrooms. 
 
Jim: How terrible! And your second? 
Joe: She ate poison mushrooms. 
 
Jim: And your third ate poison mushrooms too? 
Joe: Oh, no. She died of a broken neck. 
 
Jim: I see, an accident. 
Joe: Not exactly. She wouldn't eat her mushrooms. 

Jommekes moppentrommel 

Jommeke 
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HET PRAESIDIUM 

 En wat dat dan wel mag betekenen? Het praesidium is 
het bestuur van een studentenvereniging. Daar studenten-
verenigingen nogal houden van traditie, zijn ook de latijnse 
termen behouden vandaar de latijnse namen van vele van de 
praesidiumfuncties. Praesidium bij ons betekent echter niet 
wat het in het latijn betekent, nml. “bescherming van mensen” 
of “bezettingstroepen (militair)” zoals mijn Wolters placht te 
vertalen, maar wel van Praeses, zijnde “bestuurder, heerser”. 
En neen Vermang, dat betekent niet dat we nu allen gaan bui-
gen voor je… er is maar één iemand die buigt voor BV en dat 
is Muriël :-p 
 Goed, maar aangezien de tijd mij parten speelt op dit 
moment (binnen de week moet dit boekje af zijn want ik moet 
nog 2 weken op mijn luie krent aan de Côte d’Azur doorbren-
gen) zal ik maar stoppen met zeveren en beginnen met ons 
praesidium voor te stellen (of beter gezegd: zichzelf te laten 
voorstellen, want net als vorig jaar heb ik ook nu weer die ar-
me mensjes *ahum* hun vakantie of blok moeten storen om 
hun te vragen achter hun bijdrage voor dit InfoStrakske). 
 
Praeses: Bart vermang 
 
 Ik heb nog maar net een ‘woordje van de praeses’ ge-
schreven en moet nu nog eens iets schrijven over mijn functie 
voor onze afgrijslijk lelijke scriptor, hij heeft hangborsten en 
cellulitis over heel zijn lijf! [nvwEEdpEckEr: en met deze huichel-

achtige woorden bezegelde de arme WiNA-praeses 2002-2003 zijn 
lot dat hem gedurende het hele academiejaar zou achtervolgen tot in 

zijn diepste nachtmerries… ] Allez, omdat hij zo sexy is zullen we 
hem maar een plezierke doen. 
 
 Mijn naam is Bart Vermang en dit jaar ben ik dus de 
praeses van Wina. Wat betekent dit? Wel als er dit jaar ie-
mand sterft tijdens onze doop of er weeral een zatlap na een 
cantus overreden wordt maakt mij dat verantwoordelijk hier-
voor. ‘Amai’, zul je waarschijnlijk denken. Inderdaad, het is 
een harde en verantwoordelijke taak, alleen spijtig dat er nog 
nooit doden, zelfs geen gewonden, op de Winadoop of een 
Winacantus gevallen zijn. [nvwEEdpEckEr: opnames op de spoed-

afdeling tellen niet mee :-)   ] 

 

het praesidium v.2002-2003 
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 Nee, een praeses moet 
zogezegd alle activiteiten in 
g o e d e  b a n e n  l e i d e n ! 
[nvwEEdpEckEr: eigenlijk komt 
het erop neer dat Vermang dit jaar 
baas mag spelen en ons mag 
commanderen, gelukkig steken 
we hem ook in wat comités, kwes-
tie van hem ook wat te doen te 

geven dit jaar… ] Dus, als er 
een sport-, feest- of cultuurac-
tiviteit was die je echt feno-
menabel vond, moet je mij 
komen proficiat wensen en 
zeker niet iemand anders. Als 
daarentegen een cultuur-, 
sport- of feestactiviteit je bijna 

deed kotsen mag je je gal gaan spuwen bij respectievelijk de 
cultuur-, sport of feestpraes(id)es! 
 
Laat ons dus hopen dat ik dit jaar veel gelukwensen krijg. 

Groetjes, 

BV 
 

SCRIPTOR: Tim De Roeck 
 
 Aangezien het nogal moeilijk ligt om jullie wijs te maken 
dat de scriptor belangrijker is dan de praeses, zal ik BV maar 
voor mij laten, maar aangezien dit mijn boekske is, ben ik de 
volgende… Goed, ondertussen zal het wel duidelijk zijn wat ik 
doe, ik zorg er inderdaad voor dat jullie enkele keren per jaar 
een mooi Strakske in de handen geduwd krijgen, te beginnen 
met de eerste extra editie van het jaar, het InfoStrakske, die ik 
traditiegetrouw in mijn vakantie mag maken. 
 
 Aangezien ik vorig jaar hetzelfde gedaan heb en mij wel 
kon vinden in het concept: verzamel - maak - becommentari-
eer en doe je eigen zin, heb ik mij tijdens de vorige verkiezin-
gen opgegeven om jullie ook dit jaar weer te verblijden met 
boekjes. Het feit dat ik het meest aantal tegenstemmen had 
van het hele praesidium wil zeggen dat ik genoeg mensen 

het praesidium v.2002-2003 

praesIDI 

BV probeert een tripple-dekker 
i p v  e e n  d u b b e l d e k k e r 
(ongetwijfeld ter compensatie van 
het andere dekken dat hij moet 
missen… :-p ) 
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tegen de schenen geschopt heb vorig jaar en bijgevolg ook 
uitermate geschikt ben om nog een jaartje te schoppen. 
 Maar laat ik wat meer over mijzelf vertellen: Ik zit dit jaar 
voor het derde jaar in Gent, waar ik me overigens heel goed 
thuisvoel, verhuis dit jaar van een kamer-kot naar een studio-
kot (mijn vorige kotgenoten wilden niet samenleggen om een 
SM-kelder aan te leggen en mijn kamer bleek toch iets te klein 
voor dergelijke praktijken) en begin dus aan mijn tweede jaar-
tje praesidium. 
 Buiten mijn studies (dat is dus nogal vaak en veel en 
dikwijls) besteed ik mijn tijd aan de WiNA, uitgaan en mijn 
vriendin. En zoals het elke rechtgeaarde informatica-student 
beaamd spendeer ik natuurlijk uren op mijn computer aan 
films en muziek, Strakskes maken en wa geld bijverdienen 
door freelance websites te fabriceren. Meestal kun je mij dus 
wel in de “Sjakosj” of op mijn kot vinden, of het moet zijn dat 
ze me na een cantus op een andere plaats gedumped heb-
ben. 
 Afin, net zoals vorig jaar ga ik ook dit jaar weer een op-

roep doen aan iedereen die dit leest (die tekst in het vetjes is 
voor de mensen die enkel bladeren en naar de foto’s zien) om 
sporadisch mee te werken aan de realisatie van dit toch wel 
fijne clubblad door alles door te sturen wat interessant lijkt. 
Cartoons en moppen voor zover niet iedereen ze al 10 keer in 
zijn inbox gekregen heeft, grappige krantenartikeltjes, sponta-
ne verslagjes over georganiseerde sport-, cultuur- of feestacti-
viteiten, WUDjes en glijbaantjes (wat dat voor beesten zijn dat 
zul je nog wel ontdekken in dit InfoStrakske),  ideetjes voor 
wedstrijden (kruiswoordpuzzels, raadsels, zoek-de-verschillen, 

…) , naaktfoto’s van praesidium- of 
gewone leden… Dit alles kan ofwel 

d i g i t a a l  n a a r  s c r i p -
tor@wina.rug.ac.be ofwel kan het 
gedumpt worden in de kartonnen doos 
in de WiNA-kelder (die je normaal te 
zien kreeg in de rondleiding). 

Adios 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

het praesidium v.2002-2003 

praesIDI 
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Vice-praeses: klaartje goethals 
 
 Oké, hier gaan we weer. De jaarlijkse persoonlijke voor-
stelling. Wel, mijn naam is Klaartje en dus niet Klara, wat de 
anderen ook mogen beweren. Ik ben afkomstig uit het Waas-
landse Sint-Niklaas (net zoals de helft van Gent) 
[nvwEEdpEckEr: tjiens, aangezien meer dan de helft van Gent West-
Vlaams is, zou een deel van Sint-Niklaas dus ook West-Vlaams moe-

ten zijn… ] en heb al 23 jaartjes achter de rug. 
 
 Schanoelie is de grote liefde van mijn leven 
[nvwEEdpEckEr: blijkbaar houden niet alleen jongens van poesjes] 

en mijn vrije tijd breng ik door op de rug van mijn edele vier-
voeter Onyva [nvwEEdpEckEr: da’s dus haar vriendje… :-p ] Waar 
mijn kot zal zijn, kan ik jullie nu nog niet vertellen, maar als 
alles goed gaat, deel ik volgend jaar een appartement met 
Pascal [nvwEEdpEckEr: nog zo’n edele viervoeter als ie gedronken 

heeft]. Het zal voor mij het laatste jaartje zijn, dus heb ik de eer 
en het genoegen mij te verdiepen in mijn thesisonderwerp. 
Voor de rest ben ik dit jaar, na een jaartje praeses vorig jaar, 
de vice (beter gekend als de “vieze”) van de WiNA. Zowat het 
manusje van alles, de rechterhand van onze praeses, de zaag 
van de bende (ik zal het maar zelf zeggen…) [nvwEEdpEckEr: 

hoewel dat meer aan de persoon dan aan de functie ligt :-p ] 

 
 Heb je me nodig? Net als elk WiNA-lid ben ik vaak te 
vinden in “De Sjakosj” of “De Cantus”, af en toe eens op kot 

en nog meer af en toe eens in de 
les. Je weet me wel te vinden! 
 Een heel tof jaar en tot bin-
nenkort! 

groetjes xxx 

Klaartje 
 

[nvwEEdpEckEr: voor de mensen 
die willen weten waarom hierin 
zoveel nvwEEdpEckEr’s stonden, 
dat komt omdat Klaartje zo lief is 
geweest om haar stukje analoog in 
te dienen, dwz op papier… scrip-
tors háten dat… ] 

praesIDI 

copy-paste van de foto uit het 
InfoStrakske van vorig jaar, 

sorry hé... 
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FEESTpraeses [1/2]: 
Sofie Pollentier 

 
Yo, 
 Ik ben Sofie. Ik volg Informatica en 
'dankzij' de goeie timing van een virusje, 
zit ik deze vakantie nog maar eens te 
blokken. Als alles volgens plan gaat zit ik 
volgend jaar in 2de kan (hm,dit stukje 
begint op dat van vorig jaar te lijken...) 
 
 Vorig jaar was ik cursuspraeses, 
maar dit jaar organiseer ik samen met 
Free de leukere kant van het studenten-

leven,nl. de fuiven :-) De fuifbeesten zijn nu allemaal al en-
thousiast en kijken al uit naar onze eerste fuif op 10 oktober. 
Voor degenen die nog twijfelen: wie zegt dat fuiven niet goed 
is voor de studies? Op deze eerste fuif word je gekoppeld aan 
een ouderejaar die dezelfde richting doet als jij. Die dient om 
vragen aan te stellen over de lessen, cursussen, 
proffen, maar ook 't studentenleven en Gent zelf natuurlijk. 
Kom dus zeker af naar die niet-te-missen fuif. 
 
 Jah,wa kan ik zo nog zeggen? Ben zo al een paar we-
ken tiener-af nu (20 jaar dus), ben geboren en getogen in 
West-Vlaanderen, zoals de meesten hier in Gent :-p (Gent is 
westvlaams, Gent is westvlaams, Gent is Gent is Gent is west-
vlaams)  (djeez, heb ik bladvulling nodig of wa??) Mijn hob-
bies...fuiven natuurlijk om te beginnen,maar vooral ook can-
tussen (alleen jammer dak voorlopig geen alcohol mag drin-
ken :-( ) Gevechtskunsten wàs mijn hobbie, maar daarvoor 
had ik dan plots zo geen tijd meer,alhoewel ik binnen een jaar 
daar toch wel weer tijd voor wil maken. En dan natuurlijk als 
goeie informaticus nog internetten en spellekes spelen (vooral 
mud dan,tot grote ergernis van sommigen ;-) ) 
 
 Voila,en ik begin te denken dak best Free de stukjes 
over feest zal laten schrijven dit jaar, want ik suck derin. 
 

-Piglet- 

het praesidium v.2002-2003 
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feestpraeses [2/2]: 
Frederick Staelens 

 
 
Joj juplahoi! 
 
 Feest dit jaar wordt de max!  Vooreerst worden alle fui-
ven georganiseerd door twee westvlamingen (Sofie en ik - wat 
dus cultureel sterk zal worden ahum), en daarnaast worden 
alle tradities van de vorige jaren verdergezet en verbeterd.  Dit 
wil zeggen: nog meer zuipen, nog meer venten en wijvekes 
lekken, strippen, maar vooral ons beestig amuseren. 
 
 De taak 
van feest is dan 
ook alle fuiven, 
thema-avonden,
… organiseren.  

Donderdag 10 
OKTOBER be-
ginnen we al met 

een fuif, en als 
e e r s t e k a n n e r 
kunnen jullie alle-
maal zo nen ou-
d e  p e e t 
(gemiddeld 20 jaar of meer) krijgen als peter of meter.  Zo leer 
je al direct een hardcore WINA-feestbeest kennen, en leer je 
alle kneepjes van het vak om meer en/of sneller te drinken, 
mokkes of venten (of schapen, whatever turns you on) binnen 
te draaien, maar ook om bepaalde vakken beter te studeren. 
 
 Dat is echter mijn vakgebied niet, maar we kunnen je 
wel met zo’n lullie opzadelen.  Ik kan jullie alvast heel veel leu-
te garanderen na de lessen, wat je er tijdens de lessen van 
maakt moet je zelf maar zien uit te vinden.  Hopelijk tot op de 
openingsfuif (Den Twieoo, wees op tijd) ! 
 

Free 

het praesidium v.2002-2003 
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secretaris: 
Liesbeth van raemdonck 

Hoipiepeloi!!! 
 
 En, en? Ammel al goe zenuwachtig voor ulder 1e jaartje 
aan d'n unief? Don't worry, de WINA zal ulder wel wa op gang 
helpen. Wij geven jullie cursussen, examenvragen EN ont-
spanning voor achter de lessen. What more do you want? Ow 
ja, 't blokken moete nog wel zelf doen. Sorry! Anyway, ge 
vraagt u waarschijnlijk af wie ik ben, he? Ik ben een meiske 
van 20 en ik woon in een klein boeregat, nl Stekene. Ik doe 
volgend jaar IAJ 2e Kan en 1e Lic Informatica.(Vraag maar ies 
aan grote broer wat IAJ is, want ge gaat da nog dikwijls ho-
ren!) Ik kan totaal nie met computers overweg maar toch heb 
ik vorig jaar op 1 of andere manier onderscheiding behaald.
[nvwEEdpEckEr: da’s dus interessant voor de mensen in 1ste kan 
wis/nat: als je faalt kun je altijd gelijk ons trees hier doen: informatica 
gaan studeren, je hoeft toch niets van computers af te weten… ] 

(hihi, kvin da gewoon leuk om nog ies te vertellen)  
 
 Voor de rest dans ik en benk verslaafd aan TV. Vorig 
jaar was ik cursusdienst en dit jaar secretaris van de WINA 
(oftewel secretareske) Maw ik moet niks doen behalve sexy 
wezen. Just kidding! Ik moet verslagen van de praesidium-
vergaderingen maken [nvwEEdpEckEr: en liefst in iets beter Ne-

derlands dan hier… ] en intypen en de communicatie met het FK 
(Fakulteitenkonvent) een beetje onderhouden. Tja, en nog wa 

vanalles, he! Eigelijk helemaal niet 
interessant voor jullie, hoor. 
 
 Okidoke, dat was ik. Maar 
wie zijn jullie?? Komt ies af naar 
de clubavond in't Sjakosj. Da's 
elken dinsdagavond vanaf 22u 
ofzo. Daar zulde mij wel vinden 
veronderstel ik, want dr zit daar 
een gastje dak wel tof vin. :-) 

 
Tot dan!! 

Liesje xxx 

het praesidium v.2002-2003 
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PR-intern: Henk norman 
 
Hello olen, 
 
 Eerst en vooral ne goejendag 
aan alle nieuwkomers en bissers. 
[nvwEEdpEckEr: eigenlijk krijgen de 
bissers dit niet, omdat ze toch nie meer 

naar de onthaaldag komen] Ik ben jullie 
PR-intern van dit jaar. Dat staat voor 
'interne public relations'. Voor dege-
ne die geen basiskennis van het Engels bezitten: ik zorg dus 
voor de interne relaties binnen de WINA en zijn leden. Met 
andere woorden als er fuiven, cantussen, eetfestijnen, sport-
activiteiten, cultuuractiviteiten, ... - kortom alles wat de WINA 
presenteert aan zijn leden - zich voordoen, dan laat ik jullie dit 
weten. Ik stuur elk weekend een mailtje met wat er de komen-
de week te doen is, en af en toe zal ik eens het auditorium 
betreden om jullie eraan te herinneren dat er iets te doen is. 
Als ge dan nog iets wilt weten over mjizelf, moet ge maar 
voortlezen, zoniet moet ge maar naar de volgende pagina 
gaan! 
 
 Ik zit in mijn eerste licentie informatica, hoe dat ik er 
geraakt ben, weet ik niet meer, iets met 'voldoeningen' en M'e-
kes naar 't schijnt. Ik zit niet op kot, maar ik zit 7 dagen op 7 in 
de bruisende stad Gent, aangezien ik in één of ander deelge-
meenteke van Gent woon.  
 
 Ge kunt me bijna altijd vinden op de WINA-activiteiten, 
vooral de fuiven en sportactiviteiten ( ps: snooker, darts, pool, 
e.d. worden officieel als sport beschouwd, zeg dan nog eens 
dat ik niet sportief ben !). Ik raad jullie allemaal aan om ook 
zoveel mogelijk naar de les te gaan, zodat ik niet voor een 
leeg auditorium een fuif sta te promoten. Maar ga ook niet te 
veel, want ikzelf ben nooit veel naar de les geweest, en zie 
waar ik ben geraakt ( in 1ste lic. :-p ). Voor af te sluiten, nog 
veel succes met de examens, en tot op de eerste WINA-
activiteit !!!! 

Groenten, 

Henkie 

het praesidium v.2002-2003 
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sportpraeses [1/2]: 
Peter de bouvere 

 
 Het zal je misschien verwonderen, 
maar in WINA draait niet alles rond zui-
pen, zuipen en nog eens zuipen. Naast 
cantussen, fuiven en andere dergelijke 
leveraandoeningen staat er ook sport en 
cultuur op het programma. Jenevervoet-
bal en een pinteliersavond bijvoorbeeld 
en… Of wacht. Eigenlijk draait bij WINA 
wel alles rond zuipen, maar af en toe 

wordt daar een sportief of cultureel sausje over gegoten. En 
voor de sportieve kant van de zaak ben ik samen met Thomas 
Abeel (zowat de helft van het praesidium heet Thomas) ver-
antwoordelijk. Wat wij in petto hebben? (effe diep ademhalen) 
Voet, basket en andere baltornooien, een snooker, pool en 
kickertornooi, paintballen, muurklimmen, zwemmen, la-
sershooten, een 12-urenloop enzovoort. Een gezonde geest in 
een gezond lichaam, om maar eens een kanjer van een cliché 
te gebruiken. 
 
 De meeste sportactiviteiten vinden plaats in het GUSB 
aan de watersportbaan, waar je na het sporten lekker kan uit-
puffen in de cafetaria, om vervolgens in de Sjakosj op te 
scheppen over het feit dat de ploeg deze keer toch wel zeker 
2 punten heeft gemaakt bij het basketten tegen die mannen 
van de Geneeskunde. Deelnemen is belangrijker dan winnen 
nietwaar… 
 
 Als je mij zoekt: ik ben oftewel op mijn kot, in ’t Sjakosj, 
in de les (toch proberen ietsje meer te gaan dan vorig jaar), in 
’t GUSB, of ergens anders… 
 
 Als ik mij niet met WINA bezighoud (“all drink and no 
play makes Jack a drunk boy”), dan is het wel met basgitaar, 
gitaar, zingen, webben, sporten, snookeren en eigenlijk teveel 
om op te noemen. Ziezo, de plicht is gedaan. Terug naar de 
studio… 

And remember: “Pushing your luck is not exercise!” 

Bouvier 

het praesidium v.2002-2003 
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sportpraeses [2/2]: 
Thomas abeel 

allez hier gaan we dan. 
 
 Mijn naam is Thomas A., één van de drie Thomassen in 
het preasidium dit jaar.  'k ben 19 jaar oud/jong en woon in 
Westmalle, van het allombekende abdijbier. Omdat Westmalle 
nogal ver van Gent ligt, zit ik hier op kot in de Vermeylen, das 
zo'n home van d'unief. 
 
 Dit jaar zal ik samen met Peter proberen om jullie te 
laten genieten van enkele sportievere activiteiten. In het begin 
van het jaar is er de 12-uren loop, later nemen we deel aan de 
interfacultaire kampioenschappen om de eer van de Wina te 
verdedigen. Natuurlijk plannen we ook andere "sporten": kic-
kercompetitie, snookertoernooi en andere cafésporten. 
 
 We gaan dit jaar ook nog paintballen, karten, la-
sershooten, muurklimmen,... 
 

Voor zover mijn eerste stukske voor 't Strakske  
[nvwEEdpEckEr: en laten we daar maar meteen het laatste van ma-
ken dan, ‘k zal wel op Bouvier zijn literaire talenten terugvallen als ik 
sportverslagen nodig heb… :-p ] 
 

Julien 
[nvwEEdpEckEr: als ge liever iets anders hebt, zeg het dan maar 
hee, maar ik vind “Julien” wel geschikt om het onderscheid te maken 
tussen de andere Thomassen… :-) ] 

het praesidium v.2002-2003 
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cyberpraeses: Jan hollez 
yeep, 
 aangezien het de gewoonte is dat iedereen van het prae-
sidium een stuksken schrijft, heb ik dan maar besloten om dat 
ook te doen.  En aangezien het nog meer de gewoonte is dat 
de scriptor daar weken voor zaagt, persoonlijk dreigementen 
maakt en dit jaar betonmolens op onze kop ging gooien (waar 
was de tijd dat alleen onze vingerkootjes gebroken werden bij 
het overschrijden van een deadline) heb ik zelfs besloten om 
dat NU al te doen. Zoals zovelen ben ik geen geboren schrijfta-
lent [nvwEEdpEckEr: hoe kom je er toch bij? ] en gaade voor de 
rest niet teveel van mij meer moeten verwachten op gebied van 
stukskes dan, maar allee, ik zal maar eens proberen iets uit 
mijn botten te slaan.  (vind dat ik nu al goed bezig ben met rond 
de pot te draaien :P ) 
 Dit jaar zult ge het dus met mij moeten doen als cyber-
praeses (Dienen "toffe gast" die uldere website en de server in 
orde moet houden).  Ik zit in de eerste lic informatica en heb tot 
doel om mbv de site iedereen mee te delen waar wat te doen 
is.  Op de eerste plaats wat de WINA organiseert, maar aange-
zien er in Gent veel meer te doen is, zal ik zo nu en dan ook 
eens andere fuifkes erop zetten. Aan den andere kant werk ik 
dan ook een beetje samen met de cursusdienst om jullie wat 
info over de proffen en cursussen te verschaffen, zodat het vlak 
voor de examens wel eens nuttig kan zijn om eens te weten 
hoe dienen peet van da vak daar dat we mondeling van hebben 
noemt en eruitziet. (trust me, it tends to happen) 
 Voor de rest zult ge mij dus veel zien in het uitgaansle-
ven en vooral dan ook op cantussen en galabals.  Tot slot wil ik 
nog zeggen dat ge zeker veel moet uitgaan in uw eerste jaar, 
want dat ge anders overgestresseerd zult zijn, zult crashen, 

buizen, 2de zit heb-
ben, .... en dus zeker 
veel met de WINA 
moet weggaan.  En 
als ge niet goed zijt in 
stukskes schrijven en 
ge ziet de scriptor 
afkomen, run!                                     

de leute 

J 

het praesidium v.2002-2003 
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Cultuurpraeses: 
Kristof Boschman 

 
 Jaja, cultuur, wie had dat nog gedacht, moest ge mij dit 
een half jaar geleden gezegd hebben, had ik je waarschijnlijk 
voor gek verklaard, maar zoals ge ziet, het kan verkeren.    
Voor degenen die mij vorig jaar niet tegen het lijf gelopen zijn 
op een of ander sportgebeuren, een kleine introductie: ik ben 
dus Kristof, ofte Bossy, al 22 jaar afkomstig uit Sint-Niklaas, 
en mijn taak in de Wina is aantonen dat wij naast fuiven, can-
tussen en sporten (best niet in die volgorde, want dat komt 
niet goed), ons tevens ontfermen over de cultuurminnende 
medemens. 
 Na enig oponthoud ben ik dan toch nog in het bezit ge-
raakt van een kandidatuursdiploma Info, en voor het moment 
op weg een ietwat gemakkelijkere 1e Lic te beleven (lees: 2e 
zit). T'gaat alleszins de goeie kant op , en dat ben ik ook van 
plan te  behouden. Dat neemt niet weg dat ik dit jaar zal klaar-
staan om jullie "in grote getale" te voorzien van enige culturele 
bagage, in en rond het Gentse. En daarmee ben ik beland aan 
een kleine overzichtje wat cultuur betreft. Vooreerst zijn er de 
vaste waarden, met onder andere the  Night of The proms, de 
Pinteliersavond, door mijn voorganger Bart gepast omschre-
ven als "een avondje amusement bij pot en pint doorheen 
meerdere cafés van Gent", maw een kwiskroegentocht, de 
jaarlijkse filmweek die ergens einde november zal plaatsvin-
den, en als afsluiter een brouwerijbezoek. Anderzijds gaat we 
dit jaar ook zeker enkele concerten, musicals en eventueel 
een opera bijwonen. Als er ergens een tentoonstelling de 
moeite waard loont, gaan we die zeker eens aandoen. Om op 

de hoogte te blijven van Wina's culturele 
uitspattingen, moet ge maar de groene 
affiches in het oog houden, zowel in de 
S9 als in de plateau, of inschrijven op 
onze wekelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk is 
er nog altijd de winasite met daarop alle 
details. Mij bereik je via: cul-
tuur@wina.rug.ac.be.         

Da was't, see you around, 

Bossy 

het praesidium v.2002-2003 

praesIDI 



22 

Quaestor: Muriël Maebe 
 
 Gierig, gierig en nog eens gierig zou mijn schatje zeggen 
als je hem vroeg mij even voor te stellen. Alhoewel, ik toch eerder 
het woord ‘zuinig’ prefereer. Inderdaad, bij zo’n omschrijving kan 
maar één functie passen: quaestor. De nerds en seuten onder 
ons die ooit nog Latijn gestudeerd hebben zullen wel weten wat 
dit is, maar voor de meer normalen, waaronder mezelf, vermeld ik 
toch nog even dat dit penningmeester(es) betekent. Ik, Muriel 
Maebe de grote, ben dus de kasbeheerster van dit jaar en ga 
heel zuinig zijn! Wilde schranspartijen, schachten een heen-en-
terug-trip-glazen-straatje cadeau doen, fuiven of cantussen met 
weinig volk, … zullen niet voor dit jaar zijn. Ik ga de rest van het 
praesidium zelfs proberen te overtuigen om ook prostitutie van 
vrouwelijke en mannelijke schachten (alhoewel, veel te lelijk!) en 
andere zeer winstgevende activiteiten op de agenda te zetten 
zodat er dit jaar eens meer geld binnenkomt dan er buitengesme-
ten wordt. Volgens mij zou Wina zelfs een kloosterorde kunnen 
zijn (kijk maar naar onze praeses van vorig jaar) [nvwEEdpEckEr: 
ik denk dat ik in naam van iedereen zeg: vermang, stop van zeve-
ren! ], waardoor al die fuiven, zuippartijen en weggeven van veel 
te goedkope cursussen tot het verleden zouden behoren. Maar 
Wina is nu eenmaal één der bekendste Gentse studentenkringen 
en dus zal ook ik dit jaar niks anders kunnen doen dan toezien 

hoe al ons dierbaar geld wordt 
besteed aan die vele lieve wi-
neesjes. 
 
 Even serieus nu, en een 
beetje nuttige informatie die op 
het eerste zicht overbodig zal klin-
ken. Ik zit in 1ste lic. Informatica 
en ga dit jaar buizen! Na een jaar-
tje als cursusdienst en veel stude-
ren heb ik dit wel verdiend, niet? 
En weet je wat het voordeel is? Ik 
heb de sleutel van de kas(!), dus 
mij zal je veel tegenkomen in de 
Overpoort! Tot dan, en trakteer 
me af en toe ook maar eens te-
rug. 

(BV pretending to be) m&m 

het praesidium 
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PR-Extern Jobbeurs: 
Steven Delrue 

 
 Moe, mottig, warm weer, 
zere kop, dorstig en vorige nacht 
maar 4 uur geslapen. Dus het idea-
le moment om mijn stukske voor 
het InfoStrakske te typen en mij 
voor te stellen. Ik ben dus Steven, 
ben 22 jaar, woonachtig te Tor-
hout, op het moment van dit schrij-
ven ongehuwd (waarschijnlijk op 

het moment van het lezen ook nog) [nvwEEdpEckEr: en waar-

schijnlijk ook nog indien u dit leest tijdens het opruimen van je kot 

binnen 2 jaar :-) ] en geen kinderen. Mijn hobby's zijn kantklos-
sen, postzegels verzamelen, naar Mozart luisteren en stude-
ren. Ik vertegenwoordig 50% van de PR-Externs van de WI-
NA.  Ik ben de 50% die verantwoordelijk is voor de organisatie 
van de Jobbeurs der Wetenschappen. Ik ben dus de plaatselij-
ke Suzanne van het interimbureau die er voor zorgt dat de 
laatstejaars aan werk geraken.  Ik garandeer wel niet dat ze 
effectief dankzij mij werk vinden, maar ik onderneem in ieder 
geval een poging. 
 
 Kwestie van mij wat bezig te houden tijdens het jaar, 
want je kan moeilijk je dagen vullen met enkel kantklossen, 
postzegels verzamelen, naar Mozart luisteren en studeren.  
Op deze jobbeurs is het de bedoeling dat de laatstejaars van 
de verschillende uit de wetenschapsrichtingen (wiskunde, in-
formatica, natuurkunde, geologie, geografie, sjeemie en biolo-
gie) in contact komen met diverse bedrijven om kennis te ma-
ken met de toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt en 
dieper in te gaan op de perspectieven in het bedrijfsleven (het 
heeft me dus een kwartier gekost om deze laatste zin te fabri-
ceren, maar geef toe: het klinkt wel goed) Ik weet dat het 
nogal vroeg is om al over een jobbeurs te spreken wanneer 
jullie nog niets eens een cursus gezien hebben, maar we 
staan in de WINA postief ingesteld en we gaan er van uit dat 
iedereen in de 1ste Kan er dit jaar in 1 zittijd zal doorgeraken. 

 

Steven 
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Schachtentemmer: 
Thomas Van Parys 

 

[nvwEEdpEckEr: hier zie, als da nie goe is, speciaal voor de studen-
ten onder jullie die verder willen gaan dan het gewoon lid: 2 pagina’s 
over jullie “meester” voor dit jaar :-)  ] 
 

Liefste Lezertjes (en dan richt ik mij hierbij vooral, of zelfs uit-
sluitend, tot de mensen die nu voor de eerste maal in hun le-
ven een Strakske in hun handen hebben... eventuele ereleden 
niet meegerekend), 
 
 Eindelijk is het eens heel eenvoudig voor me geworden 
om mezelf aan jullie voor te stellen. In mijn derde jaar in dit 
WiNA-praesidium hoef ik me geen zorgen meer te maken om 
allerlei wereldse zaken als geld of sponsors. Eindelijk is het 
gedaan met geld af te troggelen van onschuldige, naïeve be-
drijfjes. Neen, ik zal dit jaar jullie Schachtentemmer zijn en 
aangezien jullie, vers bloed in het Gentse Studentenleven, 
gemeenzaam schachten genoemd worden, zou de hiërarchie 
bij deze volledig duidelijk moeten zijn. 
 
 Misschien toch iets meer informatie voor de wat tragere 
schachtjes onder jullie: Ik ben Thomas (onder tekstjes ed. 
vaak stomweg afgekort tot T.), maar word, door jullie dan toch, 
het liefst aangesproken met 'Meester'. Het is mijn doel dit jaar 
jullie op te voeden van onwetende, naïeve schachtjes tot vol-
waardige, enthousiaste WiNA-commilitones. Ik zal jullie bege-
leider en mentor zijn tijdens cantussen, ben steeds bereikbaar 
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voor vragen i.v.m. de georganiseerde activiteiten en organi-
seer de alom gevreesde doop...  
 
 Uit ervaring weet ik dat veel kersverse studentjes de 
eerste dag vol idealen in Gent toekomen: ze zullen naar alle 
lessen gaan, elke dag alle leerstof herhalen, ... kortom, ze wil-
len een goede student zijn en er in eerste zit doorgeraken, 
liefst nog met een klein onderscheidinkje. Ik kan dit alleen 
maar toejuichen en aanmoedigen: Hou die gedachte! Doe zo 
verder!  
 
 Alleen is het jammer dat deze ambities meestal gecom-
bineerd worden met een afkeuren van die verderfelijke studen-
tenclubs, decadente cantussen en vernederende dopen. Er 
zijn zelfs studentjes die zich voorhouden dat ze enkel in Gent 
zitten om naar de lessen te komen en dat ze wel voldoende 
hebben aan hun sociale leven thuis. Doe dit niet! Jullie leven 
speelt zich minstens de komende vier jaar hier af!Ik kan jullie 
dus alleen maar aanraden om zo snel mogelijk een lidkaart 
van de WiNA te kopen en je in looppas naar dat eerste gratis 
vat te begeven deze namiddag (een vat wordt gevuld met bier, 
voor de onwetenden onder jullie). Verder wil ik jullie van harte 
uitnodigen op de gratis barbecue, de eerste fuif en vooral op 
de Oefencantus, waar ik aanwezig zal zijn om jullie de finesse 
van het cantussen en de tradities der Gentse Studenten bij te 
brengen. Ik ben er zeker van daarna weer een hele roedel 
schachten op de voordoop te mogen ontvangen, waar we ge-
zellig, in een ontspannen sfeer de doop bespreken. 
 
 Over de doop zelf wil ik nu nog niet te veel kwijt, behal-
ve dan dat het een niet te missen ervaring is, waaraan je ho-
pelijk (op een paar kneuzingen, verminkingen, vergiftigingen 
en/of trauma's na) ook een hele reeks bloedbroeders en vrien-
den voor het leven aan overhoudt. [nvwEEdpEckEr: voor de 

schrikpuiten onder jullie: da van die bloedbroeders is nie letterlijk te 
nemen hé… er zullen ook meisjes zijn :-)  ] 

 
Maak er een mooi jaar van en tot straks op het vat, 

Prosit WiNA, 

T. 
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Cursusdienst: Ken Decreus 
 
Ugh beginnende informaticus, 
 
 wees gegroet! Aangezien al mijn mede-
praesidiumgenootjes hier ook zo’n fantastische voorstelling 
van zichzelf geschreven hebben, zal ik ook eens een poging 
doen. Ok, ik ben dus dit jaar jullie cursuspraeses Informatica, 
wat niet wil zeggen dat ik de persoon ben waarop ge kwaad 
moet zijn als de cursus u niet aanstaan, maar de persoon te-
gen wie ge een gans jaar gaat zagen over het feit dat er bla-
den ontbreken in jullie cursussen, pagina’s niet goed gefotoko-
pieerd zijn en noem maar op. Ik zeg het dus nu al: ’t is alle-
maal Reproduct hun fout! :-)  
 
 Enfin, ik zal ook maar even uitleggen wie ik ben: mijn 
naam is Ken Decreus, heb mijn middelbaar doorgebracht op 
de inspirerende en intrigerende school De Voskenslaan,  heb 
vorig jaar mijn eerste jaartje Informatica kunnen beëindigen 
met onderscheiding, ben een rasechte festivalganger (jawel, 
zelfs Dranouter!) en logischerwijs ook een grote muziekfan, en 
voor de rest hou ik mij in mijn vrije tijd bezig met skiën, karate 
en tussen de mensen zitten. Het zal niet lang duren eer ge mij 
kent als “diene lange die altijd aan het smilen is”, 
[nvwEEdpEckEr: ik ben dus “diene breejen die altijd aan het smilen 

is…] dus bij deze: u bent gewaarschuwd! :-)  
 
 Ah, en nog een btw’tje: ik ben 
-bij mij weten- de enige tot noch toe 
die er ooit op miraculeuze wijze is in 
geslaagd om in zijn 6e middelbaar 
tweemaal goed te buizen voor fysi-
ca op de examens, en op de Unif 
19/20 te halen! Kortom aan alle fysi-
ca-buizers: er is een mooie toe-
komst weggelegd! 

 

 Ciao, 

Ken 

het praesidium v.2002-2003 
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WEDSTRIJD! WIN DRANK 

Omdat wij bij WiNA toch zo’n toffe gasten zijn, geven we jullie 
niet alleen iets te doen in de les, eur… tijdens de pauze na-
tuurlijk, maar we geven je ook nog eens gratis bonnetjes voor 
op onze clubavond zodat je avondjes socializing je helemaal 
niets hoeven te kosten! Het enigste wat je moet doen is dit 
kruiswoordraadsel volledig ingevuld afgeven aan ons (je mag 
het ook altijd in de kartonnen doos in de grote kelder steken, 
maar de kans dat ze je oplossing rippen nog voor wij die doos 
opendoen wordt natuurlijk al groter dan). Dan trekt een, euh… 

onschuldige hand 3 winnaars die elk 5 bonnetjes krijgen om 
op de clubavond (dinsdagavond) in de Sjakosj te consumeren. 
Oplossing verschijn in het volgende Strakske, dus haast jullie 
maar… :-) 

kruiswoordraadsel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Speciaal voor de mensen dit op Nicky gestemd hadden, en voor 
Nicky zelf ook natuurlijk: vrouwelijk schoon in de WiNA (al heb-
ben we ze dan een kruiswoord rond hun reet gedraaid :-) ! 
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Horizontaal:  
 
1 - zakdoek - muzieknoot  
2 - vat - vriend  
3 - lichaamsdeel (eigenlijk orgaan)  
4 - meisjesnaam - deel van een surfuitrusting  
5 - jungle  
6 - groot chemisch, Belgisch bedrijf - pot waarin as bewaard 

wordt - monster uit de ruimte (heeft naar huis gebeld)  
7 - woonplaats van kippen (wel achterstevoren) - bijbelse 

naam (arkbewoner)  
8 - Belgische kaas - Russische machtshebber in vorige tijden  
9 - vervoermiddel - Aziatisch land  
10 - kaartspel - boom  
 

Vertikaal:  
 
1 - wapen - politieke partij (oude naam) 
2 - kloosterzuster - muziekinstrument  
3 - kledingstuk  
4 - jongensnaam - lidwoord  
5 - interessant beroep  
6 - muziekgroep uit jaren ‘80 (afkorting) - tegenstelling van 

ductiel gedrag  
7 - verbindingslijn tussen hoekpunten  
8 - anagram van een aasvogel - roofdier  
9 - europese hoofdstad - dient om iemand mee af te slaan  
10 - wansmakelijke brij - weeral 

politieke partij (wederom de ou-
de naam, sorry, da kruiswoord-
raadsel is hier uit 97 hee…) 

kruiswoordraadsel 

speel 
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contacteer ons (*) 

(*) liefst niet teveel voor 12 u ‘s morgens… 

OK, aangezien wij jullie praesidium voor het komende jaar 
zullen zijn, zit de kans er dik in dat jullie ons op een welbe-
paald moment eens zullen nodig hebben. Om precies te weten 
waar dat toneelstuk of die voetbalmatch doorgaat of wanneer 
en hoe laat de volgende cantus is of gewoon om ons wat te 
ambeteren… In ieder geval zullen onderstaande adressen wel 
eens nuttig kunnen blijken in de loop van het jaar… 
 
Praeses: Bart(je) Vermang 
adres: Tempel 87, 9572 Lierde 
kot: Opvoedingsstraat 58 (bel “M&M”) 
gsm: 0474/24.27.35 
Bart.Vermang@rug.ac.be 
 
Vice-praeses: Klaartje Goethals 
adres: Heidemolenstraat 32, 9100 Sint-Niklaas 
kot: wie zal ‘t zeggen… 
telefoon: 03/777.52.41 
gsm: 0476/800.465 
Klara.Goethals@rug.ac.be 
 

contacteer ons (*) 
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Scriptor: Tim De Roeck 
adres: zie voorkant elk Strakske 
kot: Zwijnaardse Steenweg 430 (Huize Isabelle) 
gsm1: 0497/83.11.19 
gsm2: 0485/47.01.01 
weedpecker@wanadoo.be 
 
Quaestor: Muriël Maebe 
adres: Sint-Maartenslaan 67, 9890 Asper 
kot: zie praeses 
gsm: 0479/97.35.74 
Muriel.Maebe@rug.ac.be 
 
Cursuspraeses: Ken Decreus 
adres: De Pintelaan 327, 9000 Gent 
09/329.30.09 
Ken.Decreus@pandora.be 
 
PR-Extern Jobbeurs: Steven Delrue 
adres: Aartrijkestraat 222, 8820 Torhout 
kot: Vlierstraat 14 
telefoon: 050/21.42.39 
gsm: 0486/60.62.86 
steven.delrue@rug.ac.be 

contacteer ons (*) 
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PR-Extern gewoon: Thomas Geltmeyer 
adres: Muinkkaai 60, 9000 Gent 
telefoon: 09/239.50.83 
gsm: 0477/92.12.77 
thogelt@hotmail.com 
 
PR-intern: Henk Norman 
adres: Hekers 28, 9052 Zwijnaarde 
gsm: 0479/64.20.17 
Henk.Norman@rug.ac.be 
 
Feestpraeses [1/2]: Sofie Pollentier 
adres: Handzamestraat 147 A, 8610 Kortemark 
kot: Charles De Kerckhovelaan 6 
tel: 051/56.78.11 
gsm: 0485/84.94.96 
sofie@student.rug.ac.be 
 
Feestpraeses [2/2]: Frederick Staelens 
adres: Kustlaan 161, 8380 Zeebrugge 
kot: Ottergemse Steenweg 29 
gsm: 0486/32.08.09 
f_staelens@advalvas.be 

praesIDI 
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Cultuur: Kristof “Bossy” Boschman 
adres: Th. Ellegierslaan 31, 9100 Nieuwkerken 
kot: Zwijnaardse Steenweg 451 
telefoon: 03/777.05.77 
kristof.boschman@wina.rug.ac.be 
 
Cyberpraeses: Jan Hollez 
adres: Rivieroeverstraat 1, 8560 Wevelgem 
kot: Elfjulistraat 35 
gsm: 0486/82.69.24 
Jan.Hollez@rug.ac.be 
 
Sportpraeses [1/2]: Peter “Bouvier” Debouvere 
adres: S. Nachtegaelestraat 9 b11, 8300 Knokke-Heist 
kot: De Pintelaan 290B (Home Bertha) Blok B, verdiep 3, K19 
telefoon: 050/62.23.51 
gsm: 0479/57.29.98 
peter@debouvere.be 
 
Sportpraeses [2/2]: Thomas “Julien” Abeel 
adres: 2de spoorwegbrugske, inham 5, kartonnen doos # 12 
kot: Stalhof 6 (Home Vermeylen) kamer 208 
telefoon: 09/331.20.89 (kot) 
gsm: 0477/21.17.52 
Thomas.Abeel@rug.ac.be 
 
Secretaris: Liesbeth Van Raemdonck 
adres: Dorpsstraat 101, 9190 Stekene 
telefoon: 03/789.92.48 
kot: Krijgslaan 250 (Home Astrid) 
gsm: 0486/54.37.25 
Liesbeth.VanRaemdonck@rug.ac.be 
 
Schachtentemmer: Thomas Van Parys 
adres: Ketelvest 19, 9000 Gent 
gsm: 0478/57.76.93 
thomas.vanparys@pandora.be 
 
AL DEZE INFO IS ONDER VOORBEHOUD, SOMMIGE MEN-
SEN ZULLEN VAN KOT VERANDEREN OF EEN KOT OF 
GSM KRIJGEN NA DE 2DE ZIT. ZIE ONLINE… 

praesIDI 
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Classified information 

[nvwEEdpEckEr: dit is geheime “inside information” vergaard 
door slimmere mensen dan ikzelven.  Ze geven je tips over de 
vakken, profs en examens en hoewel deze artikeltjes volgens 
sommige proffen als “verwerpelijk en waardeloos” beschouwd 
worden, kunnen ze je misschien toch ook wel een stukje op 
weg helpen om er dit jaar door te geraken. Het meeste is over-
genomen uit ‘t InfoStrakske van vorig jaar, maar ik heb ook dit 
jaar weer de cursusdienstjes aan ‘t werk gezet om alles te 
controleren. De vakken zijn geklasseerd per richting. Veel suc-
ces ermee, hopelijk komen ze je ooit van pas! ] 
 

Informatica 
 

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

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

(1ste semester) 
 

 Sinds drie jaar wordt als eerste programmeertaal Java 
gegeven, wat volgens mij een goede zaak is daar dit vroeger 
Pascal was. Java is logisch opgebouwd, maar dat zie je in den 
beginne niet direct in, daar het toch wel iets gecompliceerder 
is dan bvb. (Q-)Basic. Voor zij die al eens ergens iets gepro-
grammeerd hebben in eender welke taal, zullen de theorieles-
sen uitermate geschikt lijken om wat slaap in te halen. Het is 
het tweede jaar dat Prof. Coolsaet dit vak geeft, en hij was 
vorig jaar een van de populairste proffen! Kortom: wil je alle 
grappige citaten van in het Strakske live meemaken, is wakker 
blijven toch aangeraden! Vergeet zeker niet voor het examen 
het cursusboek eens  te doornemen want daarin staan enkele 
begrippen verklaard die wel eens gevraagd kunnen worden. 
 
 De opgaven, die overigens volledig vrijblijvend zijn, kun 
je maar beter wel maken. En stel dit niet uit tot in den blok 
want je bent er vaak toch enkele uurtjes mee bezig! Indien je 
de oplossingen reeds klaar hebt tegen de volgende week dan 
zal het nadien niet zo moeilijk zijn om het examen, dat nota 
bene schriftelijk is, met succes af te leggen. Denk echter niet 
dat iedereen zomaar geslaagd zal zijn! Je moet toch wat wer-
ken voor dat vak. 
 
 PS: het is proefondervindelijk bewezen dat het niet aan-
bevolen is om de Metro of een andere krant mee te pakken 
naar zijn lessen… 
 

classified information 
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Gebruikersaspecten van besturingssystemen – A. De Clercq 
(1ste semester) 

 
 Deze cursus kun je gemakkelijk zelf onder de knie krij-
gen, maar toch zijn de voorbeeldjes op de slides in de les (die 
niet in de cursus staan!) wel eens handig om net dat ietsje 
meer te kennen. MS-DOS wordt sedert vorig jaar niet meer 
gegeven, en is vervangen door lessen over Windows NT. NT? 
Oertijd toch? Wel, aangezien alle computers op de univ nog 
met Windows NT werken, en aangezien de proffen niets mo-
gen geven wat de studenten niet kunnen uitproberen op de 
computers in het ARC, is het NT geworden in plaats van 2000 
of XP. Het gaat hem voornamelijk over het register etc. en is 
echt wel gemakkelijk. Met Unix is het wel een beetje anders 
gesteld. Zij die nog nooit in een Unix-omgeving gewerkt heb-
ben zullen even raar kijken en zich afvragen waarom men ooit 
zo een  - op het eerste zicht – gebruiksonvriendelijk bestu-
ringssysteem ontwikkeld heeft. Een goede leer methode voor 
dit vak is: pruts zoveel je kan op eduserv. Maak zo vaak mo-
gelijk gebruik van je account en automatisch ga je Unix begin-
nen snappen en zelfs waarderen! Zoek voor de opgaven een 
korte en werkende oplossing en bekijk hierbij zeker de exa-
menvragen van vorige jaren. En dan lukt het examen wel! 

studie 
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Lineaire algebra – R. Puystjens 
(1ste semester) 

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

(1ste semester) 
 

 Dit is één van de interessantste vakken van de eerste 
kandidatuur. De lessen zijn vrij aangenaam omdat Prof. Hoff-
man veelal begint te vertellen, en doorgaat met vertellen, en 
de les eindigt door de zaal te verlaten midden in een vertel-
ling… 
 
 Al gauw wordt het duidelijk dat in de lessen niet veel 
wordt gezien dat in de cursus staat, hoewel af en toe wel een 
rode draad te vinden is doorheen de lessen die ergens ver-
band houdt met de inhoud van de cursus. De oefeningen 
staan los van de theorie maar zijn lang niet zo moeilijk als bvb. 
Die van analyse of lineaire algebra. 
 
 De gemiddelde informatica student zal voor dit vak niet 
al te veel moeten leren. Toch zijn er traditioneel een groot 

studie 
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aantal studenten gebuisd voor dit vak, veelal omdat ze niet 
goed wisten wat er nu eigenlijk te kennen was. 
 
 Wat het assemblerproject betreft heb ik maar één goe-
de raad: begin er op tijd aan en zorg dat het werkt! Het kan je 
B al snel in een A veranderen, en dat kan wel eens zeer han-
dig zijn om heelhuids door de tweede zit te geraken. 
 
Fysica – D. Segers 

(2de semester) 
 

 In deze cursus worden een aantal fysische onderwer-
pen besproken die ergens in contact zouden moeten staan 
met de opleiding informatica. Het lijkt in den beginne een groot 
pak, maar voor het examen valt er – gelukkig – heel wat weg. 
Ga zeker eens naar de homepage van Prof. Segers zodat je 
alle bestandjes daar hebt afgehaald tegen het examen. 
 De oefeningen op het examens zijn een verlengde van 
degene die in de lessen werden behandeld, waarbij de opga-
ven natuurlijk wel iets zwaarder zijn. Dus beperk je niet tot de 
geziene dingen maar zorg dat je snapt waar je mee bezig 
bent. Het theorie-examen, dat mondeling is, kun je zeer goed 
voorbereiden adhv de vragen die de prof zelf ter beschikking 
stelt op zijn homepage. Je krijgt drie vragen en de kans is 
meer dan 90% dat ze alledrie uit die lijst komen. Als je ze alle-
maal kunt oplossen heb je misschien de helft van je punten … 
want dan volgt het mondelinge deel. Daar ga je even het vuur 
aan de schenen gelegd krijgen en als je dan niet het geluk 
hebt van zeker te zijn van je stuk en steeds te kunnen zeggen 
wat en hoe de prof het wil horen, dan zul je van die B geen A 
maken maar een C. Achteraf bekeken is het allemaal niet zo 
erg, maar daar denk je wel even anders over wanneer je daar 
naast hem zit te zoeken naar het antwoord op een vraag die je 
niet in de cursus hebt gezien. Een goede raad die ik jullie kan 
geven: GA NAAR ZIJN LESSEN!!! Vooral de laatste maand is 
het broodnodig van in de les aanwezig te zijn, hij geeft name-
lijk de kant en klare oplossingen in de les van moeilijke theo-
rievragen. Jullie zijn gewaarschuwd! 
 
 

studie 
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Numerieke methoden in de algebra – G. Vanden Berghe 
(2de semester) 

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

(2de semester) 
 

zou naar het schijnt vanaf dit jaar door “Bart De Bruyn” gege-
ven worden, maar aangezien wij die mens evengoed kennen 
als jullie, zal ik maar gewoon het tekstje plaatsen dat hier nor-
maal gezien ging komen, zo kun je toch een klein beetje een 
gedacht vormen van wat je te wachten staat. 
 
 In deze lessen ga je misschien toch nog wat interessan-
te wiskunde tegenkomen. Natuurlijk is dat sterk afhankelijk 
van de instelling waarmee je de lessen volgt, maar bij Prof. De 
Clerck kun je tenminste nog wat variatie verwachten. Men kan 
3 grote delen onderscheiden in deze cursus: getaltheorie, 
groepen- en eindige velden theorie, en grafentheorie. Klinkt 
allemaal vrij theoretisch maar is verrassend praktisch onder-
bouwd. Een voorbeeldje? De huidige RSA versleuteling is ge-
baseerd op het vermenigvuldigen en delen van simpelweg 
priemgetallen gecombineerd met modulo rekenen. Zoals 
reeds gezegd vallen de lessen wel mee dus neem toch maar 
even de moeite om ze te volgen. Voor het oefeningenexamen 
zul je dan enkele dingen sneller verwerken. De opgaven die in 
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de lessen werden opgelost geven een vrij goed beeld van wat 
er gevraagd zal worden op het examen. De theorievragen kun 
je gemakkelijk voorspellen als je eens naar de vragen van de 
vorige jaren kijkt. Je zult zien dat er uiteindelijk niet veel ande-
re dingen gevraagd worden. Dus gewoon van buiten blokken 
is de boodschap … NIET!! Prof. De Clerck ondervraagt de 
theorie mondeling en dat houdt in dat je maar beter weet wat 
elke stap die je opschrijft betekent, tenzij je eens goed in het 
nauw gedreven wil worden. Je weet dus wat je moet kennen, 
zorg er dan ook voor dat je het kent en kunt uitleggen alsof je 
het snapt! 
 
Datastructuren en algoritmen – V. Fack 

(2de semester) 
 
 Deze cursus is een vervolg op jullie kennismaking met 
Java, waarbij nu echter meer naar enkele algoritmes en gege-
vensvoorstellingen wordt gekeken. Ook wordt er verwacht om 
wekelijks enkele opgaven uit te werken om je te helpen bij het 
begrijpen van de stof. De oplossingen worden meestal wel 
gegeven in één van de volgende lessen zodat je normaal ge-
noeg materiaal hebt om het te kunnen leren in mei/juni. Bereid 
je echter voor door tijdens het jaar al naar de opgaven te kij-
ken, er zoveel mogelijk op te lossen, en eens in de cursus te 
bladeren. Voor het examen hoef je dan enkel nog eens alles 
op te frissen. Daar heb je ruim genoeg tijd voor in den blok. 
  

 

 

 

 

 
 
 Ik hoop dat ik jullie hier een klein beetje mee geholpen 
heb. Als ik mensen heb afgeschrikt, dit is echt mijn bedoeling 
niet. Alle vakken zijn perfect te doen, zelfs wanneer je denkt 
dat het absoluut niet zal gaan. Doe je best en gewoon probe-
ren. 
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Wis- en Natuurkunde 
 

  
Analyse I & II - C. Impens 

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

(1ste en 2de semester) 
 
 De aan C*c* Cola [nvwEEdpEckEr: geen sluikreclame 
in mijn blad, enkel betaalde reclame. ] verslaafde prof Matthys 
geeft het vak natuurkunde zowel in het 1ste als in het 2de se-
mester. Niet bepaald het geliefde vak van de toekomstige wis-
kundigen, maar de prof (die zelf eerst wiskunde gestudeerd 
heeft, maar later naar eigen zeggen het licht zag en natuur-
kunde ging studeren) geeft geregeld verwijzingen naar de cur-
sus analyse (en soms ook andere wiskundige cursussen), wat 
inspirerend werkt evenals verhelderend. De prof heeft de ge-
woonte zijn leestof met handen en voeten uit te leggen, 
desnoods gebruikt hij zelfs studenten als didactisch materiaal. 
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Wat de prof zeker niet op prijs stelt, is dat de studenten teveel 
geluidsgolven produceren, hij zou je wel eens naar de Cantus 
durven sturen (eventueel met een traktatie). Elke week reser-
veert de prof een uurtje om met de hele groep oefeningen te 
maken, en dit omdat hij oneindig veel van ons houdt, zoals hij 
jullie (hopelijk) meermaals zal zeggen. Natuurkundestudenten 
zullen deze sympathieke prof ook nog krijgen in de licenties 
voor atoom- en moleculenfysica. Indien u de prof niet in de les 
tegenkomt, zal u hem ongetwijfeld in’t Strakske tegenkomen, 
waar traditioneel meerdere uitspraken van hem in staan. 
[nvwEEdpEckEr: natuurlijk moeten alle kindjes dan wel braaf 
naar alle lessen gaan en de versprekingen opschrijven en 
doormailen naar mijzelven... ]  
 
 Het examen bestaat uit 4 vragen, nl. 2 theorie en 2 oe-
feningen met open boek. Hier zou je eigenlijk 20 op 20 kunnen 
halen, want alle vragen komen letterlijk uit het boek en de oe-
feningenbundel. Daarom is het ook niet altijd nodig om naar 
de oefeningenles te komen. Enkel als je iets niet begrijpt bij de 
oplossingen. Probeer dus de avond ervoor de oefeningen al 
eens zelf op te lossen. 
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Theoretische Mechanica I - W. Sarlet 
(2de semester) 

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

(1ste semester) 
 

 Sinds drie jaar wordt als eerste programmeertaal Java 
gegeven, wat volgens mij een goede zaak is daar dit vroeger 
Pascal was. Java is logisch opgebouwd, maar dat zie je in den 
beginne niet direct in, daar het toch wel iets gecompliceerder 
is dan bvb. (Q-)Basic. Voor zij die al eens ergens iets gepro-
grammeerd hebben in eender welke taal, zullen de theorieles-
sen uitermate geschikt lijken om wat slaap in te halen. Het is 
het tweede jaar dat Prof. Coolsaet dit vak geeft, en hij was 
vorig jaar een van de populairste proffen! Kortom: wil je alle 
grappige citaten van in het Strakske live meemaken, is wakker 
blijven toch aangeraden! Vergeet zeker niet voor het examen 
het cursusboek eens  te doornemen want daarin staan enkele 
begrippen verklaard die wel eens gevraagd kunnen worden. 
 
 De opgaven, die overigens volledig vrijblijvend zijn, kun 
je maar beter wel maken. En stel dit niet uit tot in den blok 
want je bent er vaak toch enkele uurtjes mee bezig! Indien je 
de oplossingen reeds klaar hebt tegen de volgende week dan 
zal het nadien niet zo moeilijk zijn om het examen, dat nota 
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bene schriftelijk is, met succes af te leggen. Denk echter niet 
dat iedereen zomaar geslaagd zal zijn! Je moet toch wat wer-
ken voor dat vak. 
 
 PS: het is proefondervindelijk bewezen dat het niet aan-
bevolen is om de Metro of een andere krant mee te pakken 
naar zijn lessen… 
 
Lineaire Algebra & Analytische Meetkunde I - R. Puystjens 

(1ste semester) 
 

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

(2de semester) 
 
 Dit vak doet verdacht veel denken aan LA&AM I, zou er 
enig verband zijn? Wel ja, het gaat er weer erg abstract aan 
toe in het theoriegedeelte en tenzij je beschikt over het crea-
tieve genie van de man met het weelderige, warrige snor- en 
hoofdhaar en de fantasie van Dalí of een Picasso kan het ze-
ker geen kwaad om de oefeningenlessen grondig op te volgen 
en de theorie daarna nog eens door andere ogen te bekijken. 
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Enkele punten van verschil echter. Zo wordt dit tweede deel 
van Lineaire Algebra en Analitische Meetkunde gegeven daar 
de immer rustige Professor Charles Thas en meer omschrij-
ving heeft hij eigenlijk niet nodig behalve dat hij een baard 
heeft misschien en dat hij houdt van stiptheid en rust tijdens 
zijn hoorcolleges. Een ander opmerkelijk verschil is dat in de 
2e examenperiode slechts één examendag wordt besteed aan 
dit toch wel omvangrijk vak. Schuif deze cursus dus niet voor 
je uit tot aan de blok. 
 
 
Inleiding tot de Statistiek - Els Goetghebeur 

(1ste semester) 
 

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

(2de semester) 
 
 Bij de practicums is het belangrijk dat je goed weet waar je 
mee bezig bent en dat je veel tijd steekt in een proper en vol-
ledig verslag te maken tegen de week erna. In het boek moet 
je al niets van buiten leren, da’s al een groot voordeel. Het 
theorie-examen is openboek. Lees het gewoon eens aandach-
tig en onthou de termen. 
 
Practium Wiskunde, tja, spank the others, not me… SORRY! 
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wina skireis 

-=< !!!WiNA skireis!!! >=- 

Bonjour, 
 
 Om de vorig jaar gestarte traditie verder te zetten, gaan 
we ook dit jaar op skireis! Net als vorig jaar zoeken we met 
Skikot de Franse Alpen op, meer specifiek: Les Deux Alpes! 
Dit alles vindt plaats in de krokusvakantie 2003 van 28 februari 
tot 9 maart, speciaal omdat jullie dan al 2 dagen vakantie aan-
geboden krijgen door 'het unief'. Helaas zijn de plaatsen be-
perkt, dus wees er op tijd bij! Iedereen is welkom! 
 
 Les 2 Alpes is een van de meest populaire skigebieden 
in Frankrijk en is 99.99% sneeuwzeker. Er is een aanbod van 
ruim 200 km aan pistes die reiken tot op een hoogte van 
3600m, alwaar zich een gletsjer bevindt (voor degene die het 
niet weten: er ligt altijd sneeuw op een gletsjer, zelfs in de zo-
mer!). 
 
 Honger en dorst zullen we er ook niet lijden, want er is 
een overvloed aan restaurants en bars (met Belgisch bier ;-) ) 
in het dorp. Er is zelfs een Belgische bar waar (bijna?) alle 
Belgische bieren verkrijgbaar zijn, misschien een aanrader?
Over het skiën en boarden zelf, kunnen we vertellen dat er 
aan iedereen gedacht is. Er is voor elk wat wils, zowel voor de 

WiNA skireis anno 2002 - gezellig keuvelen in “The Sherlock” 
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skireis 

lees verder p. 54 

beginnende skiër/boarder 
als voor de meest ervaren 

waaghalzen. Bovendien staat Les 2 
Alpes bekend als één van de bes-
te gebieden (sommigen beweren 

het beste gebied) voor snowboar-
ders door het meer dan aanlokkelijk 

snowboardpark. Dit jaar worden de 
wereldkampioenschappen boarden in Les 2 

Alpes gehouden (hebben ze ons toch wijsge-
maakt)! Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er niet kan ge-

skied worden (met 2 latten bedoelen we dan). Voor de 
mensen die geen voldoening nemen met het traditi-

onele tussen-de-paaltjes-skiën zijn er volop 
off-piste mogelijkheden, waarbij er zelfs tussen de bomen kan 
geskied worden (wat we niet aanraden, want je bent nooit ver-
zekerd naast de piste). 
 
 Na het skiën gaan we slapen, NOT! Les Deux Alpes 
staat bekend als bestemming met de beste après-ski mogelijk-
heden van Frankrijk! Het mag dan geen Oostenrijk zijn, toch 
komen we aardig in de buurt. In het centrum zijn overal gezel-
lige terrassen en bars te vinden die 's avonds feestelijk verlicht 
worden. Jullie vinden er vele restaurants, cafés en 4 discothe-
ken. Wil je liever nog wat sporten, dan kan je gebruik maken 
van de talloze sportfaciliteiten zoals het zwembad, de schaats-
baan, verschillende squashbanen, ... er is zelfs een sportcen-
trum. Ook de alternatieve sporten zoals bowling, pool, enz. 
zijn mogelijk! In Les 2 Alpes is er dus iedere dag iets te bele-
ven. Er zijn spectaculaire demonstraties op de verlichte piste, 
live muziek en shows of nachtskiën. Dit alles in het centrum 
zelf, maar natuurlijk bieden wij in samenwerking met Skikot 
jullie de nodige gratis ontspanning en après-ski! 
 
 Onder de vorm van het volgende animatiepakket: wel-
komstaperitief, jeneverrodelen à volonté, sneeuwgevechten, 
glühwein-sneeuwvoetbal, multimediakwis, fakkeltocht, Hoe-
gaarde après-ski à volonté, "Bacardi Breezer Unlock The 
Night"-party, afscheidsfuif, ... Je zal je dus zeker geen moment 
vervelen! 
 Dankzij Skikot krijgen we verder nog diverse kortingen 
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Wist U dat… ? 

[nvwEEdpEckEr: ok, eventjes ter verduidelijking… dit is de papieren 
versie van de WUDjes, of beter gezegd, sinds 3 jaar (of langer?) be-
staat er ook een online-versie van de WUDjes. Wat WUDjes dan wel 
zijn? Niets meer of minder dan verderfelijke roddels, smerige leugens 
en leuke weetjes ;-) . Op het moment dat je jezelf hier nogal veel in 
terugvindt als eerstejaars, dan weet je dat de kans dat je volgend jaar 
in het praesidium terecht komt ongeveer omgekeerd evenredig is met 
de kans om er in eerste zit door te zijn. Waarbij die eerste kans ui-
teraard de grootste is :-) ] 
 

1 T. bij wijze van opwarming, enkel gekleed in zijn mutsje, de Overpoort heeft 
doorgelopen? 

1 hij daar toch een bak Duvel mee heeft verdiend? 

1 hij net op tijd de Gouden Saté kon binnenwippen voor de flikken passeer-
den? 

1 T. dan ook graag binnen wipt? 

1 Vermang zelfs midden in zijn tweede zit tot 's morgens uitgaat? 
[nvwEEdpEckEr: over een voorbeeldfunctie gesproken ] 

1 Caroline geen behoefte heeft aan anale seks? 

1 aangezien ze enkel met Thomas vrijt, (voor zover wij kunnen nagaan) dus 
geen behoefte heeft aan anale seks met Thomas? 

1 niemand eigenlijk behoefte heeft aan anale seks met Thomas? 

1 Thomas zich daarom maar twee paar handboeien aangeschaft heeft? 

1 ik (T.) voor deze wudjes toch wel een eervolle vermelding in't Strakske 
verdien? [nvwEEdpEckEr: jaja, don’t worry ] 

1 Bouvier dacht dat het praesidiumweekend voornamelijk bestond uit bierde-
gustaties? 

1 hij de geneugten van het eindeloos vergaderen nog wel zal leren kennen? 

1 we dit jaar veel knappe porren gaan hebben? 

1 we bovenstaand wudje iedere jaar neerpennen? 

1 zoiets 'wishfull thinking' wordt genoemd? 

1 Toerist als wiskundige totaal geen benul heeft van informatica? 

1 ze hem dus uiteraard verantwoordelijke van de servers in de Proeftuinstraat 
hebben gemaakt? 

1 Klaartje niet houdt van spinnen in haar tent? 

1 spinnen niet houden van Klaartje in hun tent? 

1 Toerist op zijn beurt dan weer niet gek is op water in zijn tent? 

1 Toerist het evenmin apprecieert als we een dronken hollander zijn tent 
binnensturen op T/W om tussen hem en zijn madam te komen liggen? 

1 Piglet op reis geweest is naar Egypte? 

1 ze daar onmiddellijk verkozen werd tot miss Kameel omdat ze de grootste 
bulten van allemaal had? 

1 Nicky beter een cursus "Hoe bestrijd ik vlooien" kan volgen ipv nog wat   
verder te studeren 

1 Peter blijkbaar met zijn lompe poten tegen de deur gelopen is en hierdoor 
zijn voet gebroken heeft? 

Wist U DAT... ? 
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grote fotoWEDSTRIJD 

Jaja, we zijn hier bij WiNA nog de kwaadste niet. Naast een 
wedstrijd die exclusief voor jullie is (het kruiswoordraadsel), 
laten we jullie ook nog eens meedoen aan de wedstrijd die 
eigenlijk eind vorig jaar gelanceerd werd. Maak een orgiginele 
foto (zwart-wit, bewerkt met photoshop, infrarood, …) en stuur 

die (liefst digitaal) op naar scriptor@wina.rug.ac.be (<2 Mb). 
De 3 beste inzendingen krijgen elk 5 bonnetjes die te gebrui-
ken zijn op een clubavond naar keuze. Niet alleen bevorderlijk 
voor je portemonnee maar ook voor je sociaal leven dus! 
 
Leve WiNA! 
 
Ohja: ongelukkige mensen zonder scanner mogen hun foto 
altijd opsturen naar (of in de bus steken bij) Zwijnaardse 
Steenweg 430, 9000 Gent, in de kartonnen doos in de grote 
kelder steken of gewoon afgeven aan iemand van het praesi-
dium. Gelieve naaktfoto’s van vrouwenlichamen enkel aan 
vrouwelijke praesidiumleden te geven (behalve aan Liesbeth, 
want die is bi) of aan mij. Anders komen die nooit proper bij 
mij terecht. Gelieve naaktfoto’s van mannenlichamen gewoon 
bij u te houden en te verscheuren of ritueel te verbranden. 
 

Vergeet zeker niet je NAAM, E-MAIL, STAD en RICHTING/
JAAR te vermelden, alsook WAAR de foto getrokken is en 
WIE erop de foto staat (of het nu een dromedaris is, of toch je 
schoonmoeder). 
 
De winnaars zullen gepubliceerd worden in het Strakske en 

samen met de andere inzen-
dingen ook online te bewon-
deren zijn. 
 
Geen dank, jullie deelname is 
al meer dan genoeg. Anders 
moeten wij weer al dat bier 
uitdrinken ;-) ! 

grote fotowedstrijd !!! 
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     Gent, 18 september 2002. 

 

 

Beste student, 
 
 Onlangs heb je een lidkaart gekocht van jouw faculteitskring die aangesloten 
is bij het Faculteitenkonvent (afgekort FK). Dit betekent meteen dat je twee 
vliegen in één klap hebt geslagen want je bent nu zowel lid van de faculteits-
kring van je studierichting als van het Faculteitenkonvent, de overkoepeling van 
alle faculteitskringen (28 in totaal). Vorig jaar waren maar liefst 13.330 universi-
teitsstudenten (1 op 2) lid van het FK, wat van haar veruit de grootste studen-
tenvereniging in het Gentse maakt. 
Het FK zélf organiseert niet bepaald elke week een activiteit. Dat is tenslotte de 
taak van de faculteitskringen die je ongetwijfeld al een overvol programma kun-
nen voorschotelen. 

Wel organiseert het FK ieder jaar de FK-Fuif, de fuif van alle faculteitskringen 
a.h.w. en dus een ideale gelegenheid om ook eens kennis te maken met FK-
leden van andere faculteitskringen. Pientere geesten hebben op hun FK-kaart 

al gemerkt dat zij op woensdag 11 december in de Vooruit  gratis binnenko-
men.  
Om de werking van het FK in goede banen te leiden heeft het FK twee be-
stuursorganen: De Algemene Vergadering (AV) en het Dagelijks Bestuur (FK-
Centraal). 
De AV bestaat uit de afgevaardigden van de fakulteitskringen (de praeses) en 
vergadert maandelijks over subsidieverdelingen, interfacultaire aktiviteiten en 
andere zaken die niet per fakulteit kunnen worden geregeld. De AV verkiest in 
haar midden een voorzitter die samen met nog zes andere bestuursleden FK-
Centraal vormen. 
Het FK is tijdens de kantooruren te bereiken in Studentenhuis De Brug (rechts 
door glazen deur, trappen op, tweede verdieping) of telefonisch op het nummer 
09/264.70.93. Dus als je een probleem hebt dat niet onmiddellijk valt op te los-
sen met de mensen van je fakulteitskring, spring dan gerust eens binnen. De 
meer geavanceerde leden kunnen ook terecht op internet 
(http://www.student.rug.ac.be/FK) of kunnen een berichtje achterlaten op ons 
e-mail adres (fk@student.rug.ac.be). 
 
 Tot op één van de FK-aktiviteiten of die van je kring! 
 
 Claire Weustenraed 
FK-Voorzitter 2002-2003. 

  UNIVERSITEIT GENT 

Faculteitenkonvent - Gent 

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

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

op de hele reis. Ze bezorgen ons naast het boven-
staande animatiepakket ook nog een reductiekaart 
voor het huren van het materiaal, korting in 
verschillende bars, een fikse korting op de 
vooraf klaargemaakte skipas, ... 
  
 Last but not least: the price! Deze volle-
dige reis kost u (of uw ouders) slecht 405 EUR. 
Een ongeëvenaarde prijs in de krokusvakantie! Alles is inbe-
grepen (de busreis in een luxe-autocar, een skipas voor 7.5 
dagen, verblijf van 7 nachten in studio's van 5 of 6 personen, 
het animatiepakket, de "Skikot 2003 T-shirt", reductiekaart, ...) 
uitgezonderd de huur van uw skimateriaal en het eten. Zoals 
gezegd kan u bij het huren van materiaal op een heuse korting 
rekenen. Voor het eten kan je een foodpack bestellen van Ski-
kot, waarin eten zit voor het hele verblijf! Voor slechts 53 EUR 
kan u dit volledig voedselpakket bekomen dat het volgende 
bevat: voor elke avond een warme maaltijd (soep-
hoofdgerecht-dessert), een stokbrood voor 's morgens en een 
heel arrangement beleg, er is zelfs aan de vegetariërs onder 
jullie gedacht. 
  
 Om jullie nog veel meer informatie te bezorgen en te-
vens op al jullie vragen te kunnen antwoorden, organiseren we 
in de tweede week van oktober 2002 nog een informatieavond 
waarop we de eerste inschrijvingen in ontvangst zullen ne-
men. Wanneer en waar deze precies doorgaat, komen jullie 
zeker nog te weten (zie affiches). Voor meer details en verde-
re vragen kan je nu reeds mailen naar skireis@wina.rug.ac.be. 
 
 Zo, voor diegene die de sneeuwmicrobe al te pakken 
hebben, kom zeker eens langs op onze informatieavond. Hou 
de affiches in het oog en vergeet zeker niet tijdig in te schrij-
ven, de plaatsen zijn ook deze keer beperkt! Daarna zien we 
elkaar zeker in Frankrijk. 
 

Henk & Yannick 
--- uw ski-team --- 
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Glijbaantjes 
“Wa is da nu weeral?” Inderdaad, in het begin van het nieuwe 
academiejaar wordt er met nieuwe termen naar je hoofd ge-
smeten dat het een lieve lust is. Dit is één van de leukere 
nieuwe termen (niet zoals IAJ enzo). Glijbaantjes zijn in weze 
versprekingen van proffen en assistenten, maar aangezien er 
tegenwoordig meer volk ligt te slapen in de les dan wat an-
ders, hebben we ook maar uitspraken van andere mensen 
erin gelaten. Afin, doelstelling is jullie allemaal te doen oplet-
ten in de les, de versprekingen doen opschrijven en ze laten 

doormailen naar scriptor@wina.rug.ac.be. De eerste inzen-
der van het nieuwe academiejaar krijgt een gratis massage 
van Liesbeth. 
Ziehier een collage van de versprekingen en grappige opmer-
kingen van vorig jaar: 
 

prof. Matthijs: 
 
- “… ons hooggeleerd gezelschap achteraan…” 
- “ -1 da’s een moeilijke manier om eiπ te schrijven.” 
- “Al degenen die niet gekletst hebben bedank ik, de rest haat 
ik.” 
 

prof. Debosschere: 
 
- “Nu u terug wakker bent, gaan we verder met een moeilijk 
stuk…” 
- “Als u Windows 85, euh… 95 heeft…” 
- “U neemt een willekeurige bitrij en springt in de vrije natuur.” 
 

prof. Coolsaet: 
 
- “Brol verplaatsen geeft alleen maar nieuwe brol.” 
- “Pak 1024, neen, dat is een veel te rond getal, pak 1000…” 
- “Ik kies voor immutable objects omdat ik dat sexy vind.” 
 

prof. G. Vandenberghe: 
 
- “Als je dit zou schrijven, zou professor Kerre zich omdraaien 
in zijn graf! Als hij dood zou zijn natuurlijk…” 
- “Chebychev, dat is een Rus met veel mogelijkheden.” 
 

glijbaantjes 
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Hoe te slagen ? 

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

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

een beter gepaste uitdrukking vind ik ] 
 

Vooreerst de start van het jaar: 
 Als je dit leest, dan betekent het dat je de eerste proef 
met succes hebt afgelegd, nml. lid worden van je lokale stu-
dentenvereniging, zijnde de WINA. Voordelen alom en zeker 
het feit dat je er makkelijk en goedkoper cursussen kunt ko-
pen. Bedragen rond de 15.000 befjes zoals bij de rechten zijn 
hier totaal uit den boze. Bovendien drukt de WINA de prijzen 
nog eens naar beneden door zelf cursussen te kopiëren en die 
te verkopen (met toestemming van de proffen uiteraard). En-
kel jammer van die proffen die nog zelf hun cursus willen ver-
kopen. Laat je niet ontgoochelen door de massa. Het lijkt veel, 
het is veel en dat is dan nog enkel het eerste semester! En 
dan komen er nog een heleboel oefeningen bij. In ieder geval: 
niet panikeren, het is allemaal te doen. 
 
De eerste weken: 
Ga naar alle lessen! Maak kennis met alle proffen, de cursus-
sen, hun manier van lesgeven, uw medestudenten (wees 
geen aso). Laat je niet verleiden door eens naar links of rechts 

Hoe te slagen ? 
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te kijken en te denken: “die zien we volgend jaar niet terug”, 
want daar proberen we juist iets aan te doen. [nvwEEdpEckEr: 

die links en rechts van je denken trouwens net hetzelfde over jou... ] 

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

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

achterhaald gegeven, want Robbie is ondertussen zelfs al assistent. 
Allez, twee jaar geleden toch, ik weet nie watem dit jaar doet ] 
[nvwEEdpEckEr: damn, nu moet ik al mijn eigen commentaar gaan 

verbeteren, waar gaan we naartoe?] En waar kun je mensen het 
best leren kennen? Je kot (indien je dat hebt), de lessen (als 
de prof het toelaat) [nvwEEdpEckEr: en als je al afkomt, dat zijn 

dus al twee voorwaarden. Ah neen, ik mag de mensen hier niet op 
het slechte pad brengen: jullie moeten naar alle lessen komen! Doen 

he! ] maar vooral op de WINA-activiteiten (altijd welkom!!). 
[nvwEEdpEckEr: damn, dat klonk pas jeanetterig... oeps, no offence 
Robbie] 

Volgende weken: 
Eenmaal dat het jaar een beetje op gang is gekomen, kun je je 
leven een beetje herplannen. Ik bedoel daarmee dat je sommi-

hoe te slagen ? 
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ge “middelbare” gewoontes gaat afleren en een heleboel nieu-
we gaat aankweken. [nvwEEdpEckEr: vettig eten vooraleer naar 

een cantus te gaan, het alarm van je wekker afzetten voor je uitgaat, 
want als je ‘s nachts dronken toekomt dan vergeet je dat, met een 

onaangenaam en veel te vroeg ontwaken in de morgen, ... ] Eén 
ervan (toch voor de informatici) is het regelmatig lezen van e-
mail en surfen op het internet. Jawel, alles gratis maat met 
mate (niet teveel mudden of chatten bijvoorbeeld). 
[nvwEEdpEckEr: aan sommige dingen kun je dus zien dat deze tekst 
ietwat verouderd is... ondertussen heeft al +10% van alle informatici 

internet op hun kot ] Bovendien ga je het ook gewoon worden te 
fuiven tijdens de weekdagen. Ik weet nog dat ik de eerste fuif 
op een woensdag heel raar vond [NvQ: die fuif vond van u waar-

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

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

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

[nvwEEdpEckEr: tumtumtiedum... ], dus kun je beter er toch een 
beetje (veel) tijd in steken. Je zult misschien denken “stom, 
projecten, dat is net hetzelfde als huiswerk, maar dan met een 
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andere naam”. In dat geval heb ik slecht nieuws. Het aantal 
projecten dat je in je universitaire carrière gaat krijgen, neemt 
elk jaar toe en ze staan ook op meer en meer punten (8 van 
de 20 is al geen kattenpis niet meer). Vergeet toch ook niet 
om op tijd een luchtje te scheppen (bijvoorbeeld tijdens de 
massacantus of zo). 
 
kerstVAKANTIE: 
Enfin, vroeger toch. Dit is nu echter omgedoopt tot een blokva-
kantie. Eenmaal de examenregeling uithangt, maak je best 
een haalbare (!) planning op.. Maak die ruim en vergeet niet 
dat je niet kunt leren op kerstavond en -dag, nieuwjaarsavond 
en -dag, en ook de familiebezoekjes in die periode mag je niet 
vergeten. [nvwEEdpEckEr: hoewel je dit jaar natuurlijk hét excuus 

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

gevig geweest is... om  maar één voorbeeldje te geven] Zorg dat je 
zorgeloos aan de blok kunt beginnen, d.w.z. alle projecten 
afgegeven, alle cursussen en oefeningen compleet, 
[nvwEEdpEckEr: merk op dat in die tijd van het jaar de copycenters 
op volle toeren draaien en je dus ook lang in de rij zult moeten staan 
aanschuiven om te kunnen kopiëren. ‘t Is maar een tip van een ande-

ren ancien. ] alle problemen met ‘t lief (lieven) uitgepraat 
(alhoewel dat tijdens den blok en examens best leuke verzet-
jes kan geven, en ik ga hierbij geen namen noemen maar hoe 
grover den blok, hoe beter de resultaten bij sommige mensen 
(that includes me)) [nvwEEdpEckEr: ik nie hee... ] . 
 
Inhaalweek en blok: 
Nog zoiets schitterend aan de faculteit wetenschappen is de 
“gentlemen’s agreement” tussen de proffen en de studenten. 
Zelden wordt er les gegeven in de inhaalweek, dus krijg je 
i.p.v. de officiële 2 weken blok, er 3 (en met de kerst”vakantie” 
erbij is dat dus 5 in het totaal). Dat is ruimschoots voldoende 
om heel dien pak te leren en te snappen. Misschien zelfs een 
beetje teveel (vermoeidheid begint een rol te spelen). Daarom 
doe je het beter een beetje rustiger aan tijdens de vakantie en 
neem je best ook effectief een weekje vakantie. Als je niet zo 
zeker bent van jezelf, blok dan gerust... maar overblok jezelf 
niet. 
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Examens: 
Nu wordt het menens. De stress van de eerste universitaire 
examens, het “niet kunnen” en andere dingen zorgen ervoor 
dat er in de eerste minuten van de test de helft van het audito-
rium wegloopt en “pro forma” afgeeft. Big mistake. 
[nvwEEdpEckEr: tuurlijk, je moet dat voor de aanvang van het exa-
men doen, niet als het examen al bezig is. Meer zelfs, je kunt tegen-
woordig digitaal pro-forma afgeven, waarmee ik wil zeggen: je mailt 
gewoon naar de prof, en zegt dat je pro-forma wil examen doen... 

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

zijn dat 5 C’s, dan is alles nog niet verloren (OK, je hebt wel 
tweede zit, en misschien zou je jezelf beter eens wat vragen 
beginnen stellen, maar als het brute pech was met de vragen, 
dan kun je voor 5 A’s gaan in het tweede semester). Zijn het 
echter een C en enkele B’s, dan kun je er nog steeds doorzijn 
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in eerste zit, vooral als die C het buisvak van je richting is. 
[nvwEEdpEckEr: in de 1ste kan informatica is dat dus... eurm,... alle 

wiskundige vakken! ] Zelfs met twee (kleine) C’s zit de kans er 
nog in. Dus een 8 en een 9 is geen probleem en je bent er 
onmiddellijk door (maar officieel mogen we dat niet zeg-
gen... ). Soms kan het zelfs met twee 8’en, maar dan moet je 
al wat geluk hebben. 
 
Paasvakantie: 
Terwijl in het eerste semester de kerstvakantie zo mooi valt 
net voor de examens, zijn er na de paasvakantie in het tweede 
semester nog 5 weken les! Dat betekent natuurlijk dat je eerst 
naar het WINA-galabal gaat (de laatste vrijdag voor de paas-
vakantie meestal) en dan een (klein) beetje vakantie neemt. 
Mispak je echter niet aan het feit dat je maar 3 weken blok 
hebt... En dan is het angstig wachten op de resultaten en ho-
pen, bidden of zeker zijn van een eerste zit. Veel geluk ermee, 

 
 

Robsan (nog steeds na al die jaren) 
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GAME_Zone 

 Na vele nachten 
van piekeren zijn we er 
dan toch uitgekomen 
welk spel we zullen be-
handelen voor jullie. Het 
is het schitterende en 
derde deel van de Elder 
Scrolls reeks: Morrowind. 
Er is slechts één voor-
waarde om dit spel te 
spelen: tijd. De wereld 
van Morrowind is zo uitgestrekt en er zijn zoveel verschillende 
missies en personages terug te vinden dat je al rap zo’n 150 
tot 200 uur bezig bent om het spel uit te spelen. 
 
 Je kunt zoals altijd je soort personage kiezen, dat zich 
nadien zal aanpassen naar gelang je daden in de wereld. Zo 
kun je bvb. een tovenaar zijn of een echte held, maar voor 
hetzelfde geld speel je gewoon voor dief. Er zijn ongelooflijk 
veel quests te vervullen en alles doe je gewoon in de volgorde 
die je het best zint. Dit volledig niet-lineair zijn vergt misschien 

wel wat gewenning, maar eenmaal 
ondergedompeld in de magische we-
reld, blijf je gewoon spelen. 
 
 Het eerste wat onmiddellijk op-
valt is de grote mate van detail in zo-
wat alles. Zelfs de hemel verandert 
van dag naar nacht, het water ziet er 
ongelooflijk realistisch uit en al loop je 
nog uren aan een stuk rond, je krijgt 
nooit het gevoel van: “Tjiens, die boom 
heb ik nog tegengekomen…” En wat 
nog het meest verbazingwekkend van 
al is, is dat dit game op 1 enkel schijfje 
geperst staat. Hoedje af voor de ma-

Morrowind 
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kers die trouwens het hele 
spel op hun eigen engine la-
ten draaien. 
 
 De bezitters van een 
deftig geluidssysteem worden 
nog eens extra in de watten 
gelegd. De omgevings-
effecten zijn om van te kwij-
len, loop maar eens een grot 
binnen, of duik in het water. 
De muziek valt ook goed mee 
en het enige waaraan nog 
een beetje kon gesleuteld worden was voice acting, die soms 
nogal repetetief was. Maar storend zouden we het zeker niet 
durven noemen. 
  
 Zoals reeds 
vermeld is de wereld 
van Morrowind on-
gelooflijk uitgebreid. 
En dan zijn daar ook 
nog de ongelooflijke 
vele mods beschik-
baar voor dit spel, 
omdat de Constructi-
on Set, die gebruikt 
werd voor de creatie van dit spel, mee op de CDrom staat. De 
spelmogelijkheden zijn legio dus vervelen zal dit spel nooit 
doen. Al betaal je daar natuurlijk wel een grote prijs voor: de 
systeemvereisten zijn niet van de minsten. Nu ja, laten we dit 
spel dan maar een pionier noemen, iemand moet de weg naar 
nieuwe standaarden aanleggen. 
 
 Eindrapport voor dit buitengewone spel: 9.5/10 Kopen 
dus, op voorwaarde dat je het kunt draaien. 

by J & wEEdpEckEr 
 
http://www.elderscrolls.com/ 
http://www.ubi.com/UK/Games/morrowind/ 
http://mindhook.com/morrowindabodes/ 

Morrowind 
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Uit de gazette 

Wederom vereist ook deze rubriek jullie aller medewerking. 
Kom je grappige artikels tegen in de krant, scan ze in en stuur 

ze door (scriptor@wina.rug.ac.be voor de tragere mensen 
onder jullie) of smijt ze in de bus in de kleine kelder. Eeuwige 
roem, eindeloze vreugde en tomeloze adoratie van het andere 
geslacht zullen de uwe zijn, indien u een contributie geeft aan 
deze rubriek. 
Ohja: mensen die vorig jaar Strakskes gelezen hebben: nie 
zagen, ik gebruik dezelfde stukjes, omdat ik anders niet ge-
noeg nieuwe heb tijdens het jaar... 

Uit de gazette 
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uit de gazette 

ZEVERS 
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Ewel mersie, zie... 
Ok, eigenlijk zijn er slechts zeer weinig mensen in deze ru-
briek geïnteresseerd, maar om toch wat medewerking te krij-
genen die mensjes daar vriendelijk voor te bedanken, dient 
mijn voorlaatste bladzijde. Wil je dus ook een eervolle vermel-
ding in dit clubblad, laat dan zeker niet na om je WUDjes, Glij-
baantjes, moppen, kruiswoordraadsels, e.d. door te sturen 

naar het bekendste wina-e-mail-adres: scrip-
tor@wina.rug.ac.be. 
Volgende mensen wens ik voor de verandering eens te be-
danken in plaats van hen psychologisch te vernederen: 

• alle praesidiumleden die op tijd waren met hun stukje, zijn-
de: Liesbeth, Sofie, Henk, Peter en Jan. De rest wens ik 
dan ook een vreselijke zonneallergie toe zodat ze volgend 
jaar niet kunnen genieten van de zomer en noodgedwon-
gen moeten binnenzitten en uit verveling hun stukje al 2 
weken te vroeg zullen opsturen. (voor de rest zie ik ze wel 
graag hoor... ahum... ) 

• Bouvier voor heel wat brol in mijn mailbox. 

• T. voor het grootste deel van de WUDjes. 

• Thomas (G. dus) voor zijn vele beloften waarvan ik er geen 
enkele heb zien waar worden. 

• BV voor zijn stukje over Gent (dat ik nog steeds niet heb, 
dus deze bedanking is voorwaardelijk. Indien aan die voor-
waarde niet voldaan is, zal hij het geweten hebben op de 
volgende cantus). 

• Kinneke Baba (studentenvereniging voor Geraards-
bergenaars te Brussel) voor het kruiswoordraadsel. 

• google, en met name de Image Search, die het illustreren 
van de Strakskes toch iets makkelijker maakt. 

• iedereen die ik per accident of opzettelijk vergeten te ver-
melden ben (y’all know who you are…). 

Ewel mersie, zie... 
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[nvwEEdpEckEr: een nieuw jaar, een nieuwe reeks op de achterkant van de 
Strakskes: ontbijtgranen die de tand des tijds niet overleefd hebben…] 
 
 

Breakfast Cerials that 

didn’t survive the 50’s #1 


