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“It sounds like you need to reformat your drive, reinstall 
all your software, replace your motherboard en rewire 
your power supply. Not at all. I’m glad to help.” 
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EDITORIAALKEN 
Zodra de roes is uitgeslapen, komen de zorgen in versterkte mate terug. 

(Erasmus, Geciteerd door A. v.d. Glind,  
Erasmus, Europeaan, humanist, christen, blz. 29) 

 
Gegroet beste lezertjes van allerlei slag, 
 

 Hevige buikkrampen, barstende koppijn en spetterpoep 
verblijden gedurende enkele dagen mijn vreedzaam bestaan als 
scriptor, welk beter moment kan ik dus uitkiezen om in alle rust en 
kalmte mijn voorwoordje te schrijven? 

 
 Beter vroeg dan laat, zeg maar, want ik wordt liever nu 

geveld door een of ander geniepig buikgriepvirus dan volgende 
week tijdens onze sublieme skireis of de week erna tijdens ons nog 
subliemer galabal. [nvwEEdpEckEr: ben trouwens met de gewone 
griep vertrokken op skireis, altijd sjans hee...] 

 
 Het tweede semester werd in ieder geval al goed ingezet 

met een – weliswaar onaangekondigd – gratis vat in de Sjakosj op 
de eerste clubavond. Ook onze cupidofuif kende een ongelooflijk 
succes en al schoot de boel wel nogal wat laat in gang, we hebben 
toch wat schoon vrouwvolk zien passeren en heel wat koppeltjes 
arm in arm naar buiten zien gaan. [zie verder in dit Strakske] 

 
 Ook de massacantus in Leuven hebben we eer aange-

daan door er met zo’n 20 WiNA-leden naartoe te trekken, verge-
zeld door Hans van het FK en nog een hele hoop cantussers van 
GBK en Chemica. Ook daarvan brengen we in dit Strakske uitge-
breid verslag uit. Laten we enkel hopen dat ze ons daar volgend 
jaar nog binnenlaten. ;-) 

Editoriaalken: vliegende spetter 
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Go check it out on: 

 

http://www.mpl.be 
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scriptor 

 Verder staan er dit semester nog een heleboel spetteren-
de activiteiten op het programma, waarvan er helaas, wegens 
overname van ons metercafé, de Cantus, enkele nogal onzeker 
geworden zijn. Zo is een “spaghetti-avond” voorlopig uitgesteld tot 
we een andere locatie gevonden hebben. Het vrij podium daaren-
tegen hebben we gelukkig kunnen verplaatsen naar de Sjakosj 
(dank u Stef!). 

 
 Ik ben trouwens eens zeer erg benieuwd naar wat ze er 

eigenlijk allemaal van aan het bakken zijn in de Cantus. “Oosterse 
Taverne Papaya 244”? Geen studentencafé meer (de schachten-
temmer zijn stok weggesmeten en ons schild in twee gebroken), de 
prijs van een vat gelijkstellen aan dat van 180 pintjes? Good luck, 
maar ’t zal dan zonder ons zijn. 

 
 Afin, niet getreurd, voor het eerst in mijn leven als student 

in Gent, zal de volgende WiNA cantus niet in de Cantus doorgaan, 
doch wel in de Overpoort. Tot zover het voordeel van een kot, zo 
dichtbij dat ik van de cantussen naar huis kon kruipen. ;-) 

 
 Maar studentikoos als we zijn, laten we het allemaal niet 

aan ons hart komen en zullen we ons, ongeacht de omstandighe-
den en zoals het een goede student beaamt, onze plan trekken en 
ons weer eens beestig amuseren tot aan de volgende blokperiode! 

 
Besmettelijke virale groeten van uw toegenegen WiNA scriptor, 

 
<T!M> aka wEEdpEckEr 

Editoriaalken: vliegende spetter 
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 Efficiënt planmatig studeren (1e maal leerstof voor 10 maart 2003 met klem-
toon op partiële examens; 2e maal: 10/03/2003 - 10/05/2003; 3e maal 
10/05/2003 tot einde examens 1e zit). 

 
 Specifieke voorbereiding examens 1e semester. 
 
 Deskundige en strikt individuele begeleiding met aandacht voor de capaciteiten 

en problemen van elke student(e) wiskunde, informatica en natuurkunde. 
 
 Aanleren van een efficiënte studiemethode gekoppeld aan een effectieve stu-

diediscipline. 
 
 Ter beschikking stellen van de laatste vernieuwingen in de verschillende mate-

ries, lesnota’s en samenvatting, tuyau’s, studeerschema’s, ... 
 
 Examenroutine aanleren door uitleg, overhoringen, specifieke oefeningen, mul-

tiple choice vragen en examentips! 
 
 Concrete examenvoorbereiding aan de hand van proefexamens, gebaseerd op 

examenvragen van voorbije jaren. 
 
 Verhoogd zelfvertrouwen door bijbrengen van grotere weerbaarheid en monde-

linge slagvaardigheid. 
 
 Zeer complete kantooruitrusting: aparte lokalen, borden, naslagwerken, com-

puterapparatuur, ... 
 
 Degelijke kwalitatieve begeleiding aan studentvriendelijke prijzen! 

STUDIEBEGELEIDING VOOR STUDENTEN  
WISKUNDE, INFORMATICA EN NATUURKUNDE 

DE KRACHTLIJNEN VAN MEMODI ZIJN: 

 www.memodi-studiekantoor.be 

VOOR INLICHTINGEN 
MEMODI 

 
Gebr. Vandeveldestraat 24      9000 Gent 

09 223 17 00       09 225 14 60 
Maandag tot vrijdag van 10u tot 13u en van 14u tot 22u 

Zaterdag van 10u tot 13u en van 14u tot 17u 

MEMODI nabij justitiepaleis 
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Laat mij beginnen met volgende memorabele datum op te 
rakelen: 
 
 14 maart 2003, 
 
 een dag die voor meer dan 250 personen een al-
maar weerkerende herinnering in hun beste dromen is. 
Sfeervolle abdijkelders, swingende paleisdanseressen, 
hilarische Lieven Scheire, stijlvolle champagnebar, relaxe-
rende Chill-Outzone, gewoonweg te veel goeds om op te 
noemen. Er rest deze aanwezigen nu nog één ding: 
“Mondelinge reclame!” Zodat een grotere interesse vol-
gend jaar ervoor zorgt dat de lat nog hoger kan gelegd 
worden, alhoewel beter allicht onmogelijk is. 
[nvwEEdpEckEr: dat is bedoeld om ons moed in te spreken of-
wa?] 

 
 Maar … , hiervoor hebben we mensen nodig! Nog 
een maand met afsluitende WINA-activiteiten zoals de film-
week, de ontgroening, het gratis brouwerijbezoek, … en de 
2

de
 semesterexamens staan alweer te bonken tegen de 

voordeur. Inderdaad, een academiejaar is als een oorlog 
en houdt niet op na een 1

ste
 veldslag, een mogelijk 2

de
 en 

3
de

 zijn jaarlijkse zekerheden. Vergeet dus niet te studeren 
tijdens het Paasverlof! Over studies wil ik het echter niet 
hebben, wel de verkiezingen voor het WINA-praesidium 
van het academiejaar 2003-2003 binnen een maand. 
 
 Ben je dus student Wiskunde, Natuurkunde of Infor-
matica en socialer aangelegd dan de gemiddelde gefrituur-
de zeemossel? Wil je ook op organisatorisch vlak uw gren-
zen verleggen en leren werken in teamverband, besef dan 
dat dit niet lukt door passief uw studies af te werken. Daar-
om, wie tijd heeft en zich aangesproken voelt denk er eens 
over na om op te komen bij de volgende verkiezingen. 

PRAESES woordje van de praeses 
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praeses 

Eens babbelen met een huidig praesidiumlid kan voor een dui-
delijker beeld zorgen of het al dan niet haalbaar is. 
 
 Maar ook aan de stemgerechtigden (alle studenten Wis-
kunde, Natuurkunde of Informatica) heb ik iets te vertellen. Ga 
stemmen (!) en stem  voor de personen die bewezen hebben 
dat ze zich met hart en ziel reeds hebben ingezet en terug zul-
len en willen inzetten. De persoon die zonder tegenstribbelen 
altijd klaarstaat om eender welke praediumtaak op zich te ne-
men is de ideale kandidaat. Ken je hem/haar niet, doe dan ook 
hier navraag bij het huidig praesidium zodat zij jouw horizon 
kunnen verbreden. Campagnes zijn nu eenmaal noodzakelijk 
maar kunnen misleidend zijn. 
 
 Maar eerst rest ons nog een maand van puur genot waarin we 
ons studeertempo gestadig zullen opdrijven. 

Groetjes, 

 BV 
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- het Galabal een ongelooflijk succes was? 
- er ongelooflijk veel Leffe gedronken is? 
- de chill-outroom een groot succes had? 
- we woensdag 1 april een totaal marginaal fuif geven? 
- dit geen aprilgrap is? 
- 12 uren cantussen op Maes geen sinecure is? 
- het ons vorige maandag toch gelukt is? 
- microsoft visual studio .NET ongelooflijk lastig doet op win2k 
systemen? 
- ik hierbij dus nogmaals alle actieve leden oproep om eens in 
hun pen te kruipen en eens iets door te sturen om mijn 64 pagi-
na’s te vullen? 
- Ukkafukka niet lukt met een stuk in je botten? 
- Jelmen dit persoonlijk kan beamen? 
- stokbrood hard kan aankomen? 
- de Cantus eindelijk weer open is? 
- we nu wel € 1.50 moeten dokken voor een pintje? 
- het eten er naar het schijnt wel op vooruit gegaan is? 
- ze zelfs enkele exotische specialiteiten hebben? 
- we onze cantussen echter hebben moeten verleggen naar 
den Exotic? 
- we ondertussen toch wel zelf al 2 succesvolle cantussen daar 
achter de rug hebben en enkele andere bezocht? 
- de kroegentocht van hoegaarden nogal abrupt geëindigd is in 
de Sjakosj? 
- die mannen van De Nacht van het Examen een bende oplich-
ters zijn? 
- ik namelijk om 1.30u naar die afterparty ging en niet binnenge-
raakte wegens de massa volk die stond te drummen? 
- ik om 2.30u terug ben gekeerd en toen geen cinematicket en 
hoegaarden meer kreeg in ruil voor mijn deelnameticket? 
- ik dus eigenlijk enkel een stubru-stylo rijker en 3 uur armer 
ben? 
- er op mijn kotfuif veel volk was? 
- dat het allemaal heel tof was? 
- tot ik de volgende ochtend de plas kots op en rond mijn wc-pot 
ontdekte? 
- mijn onderbuurvrouw ook niet content was met de kots op 
haar raam en vensterbank? 
- Grein namelijk uit mijn raam heeft zitten kotsen? 
- ik de WUDjes toch weer helemaal alleen geschreven heb? 

Wist u dat… ? 

Wist u dat… ? 
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Jazeker, binnen enkele weken is het weer zover, de 
verkiezingen voor het nieuwe praesidium van volgend jaar. Het 
lijkt misschien onbelangrijk, naar de kelder in S9 gaan of ergens 
op de Plateau, en daar wat kruisjes zetten in hokjes, en toch… 

 
  Wie er volgend jaar in het praesidium zit, wordt 

door jullie beslist. In tegenstelling tot de vorige 2 jaren, waarin 
de campagne-koorts iedereen in zijn greep had, is beslist om dit 
jaar de campagne enkel te beperken tot de dinsdagavond in de 
Sjakosj voor de verkiezingen. Dit om de verkiezingen zo eerlijk 
mogelijk te laten verlopen en er voor te zorgen dat jullie niet 
kiezen voor de persoon die het meeste geld heeft uitgegeven 
om gratis dingen uit te delen, maar wel voor de persoon die het 
meest bekwaam is voor de betreffende functie. 

 
  Want wat is er immers belangrijker dan ervoor te 

zorgen dat het praesidium volgend jaar vlot kan werken, om 
jullie, de leden, de best mogelijke service te verlenen? Een vlot 
lopende cursusdienst, een bekwame cultuur die weet waar-
heen, sportpraesessen die niet op hun lui gat blijven zitten, … 

 
  Weet je echt niet voor wie te kiezen, kom dan eens 

af naar een clubavond en praat wat met de huidige leden van 
het praesidium en de kandidaten zelf, geloof het of niet, maar 
wij bijten (nog) niet. Alle mensen binnen het praesidium hebben 
minstens al 1 jaar ervaring en weten wat het betekent om je 
een gans jaar in te zetten en meestal kennen zij de kandidaten 
ook goed genoeg om in te schatten of ze de gekozen functie 
zullen aankunnen of niet. 

 
  Ben je tenslotte zelf niet bang voor een uitdaging, 

denk je dat je sterk genoeg in je schoenen staat om in het be-
stuur van de WiNA terecht te komen en je een jaartje belange-
loos in te zetten? Dan ben jij misschien wel geschikt om één 
van de vrije praesidiumplaatsen in te vullen. Kom zeker af naar 
de verkiezingsvergadering (op dinsdag 29/04) en laat wat van 
je horen. De rest zien we op woe 08 en do 09/05 om te stem-
men! 

 

 <T!M> aka wEEdpEckEr 

verkiezingen 
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BTW: voor de trage mensen: Van Dale: ironie: 1 het uiten van gedachten, meningen, het doen van mede-
delingen e.d. op zo’n manier dat duidelijk is dat het te verstaan gegeven niet in ál zijn aspecten serieus 
hoeft te worden opgevat; 1 a inkleding van de gedachte waarbij men het tegendeel zegt van wat men eig. 
te verstaan wil geven, m.n. een spottend of schamper prijzen van hetgeen men wezenlijk afkeurt 
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galabalverslag 

Verslag van het galabal 

 
 14 maart, een datum waar we met z’n allen lang naar 
uitgekeken hebben, want dan zou het jaarlijkse WINA-galabal 
plaatsvinden! En dit jaar was er toch wel iets speciaals aan de 
gang. WINA bestond immers 10 jaar en dat werd gevierd met 
een lustrumeditie van het galabal. Daarom ruilden we dit jaar de 
feestzaal in Merelbeke voor de sprookjesachtige crypten onder 
het Sint-Pietersplein. Een uitstekende keuze zou later blijken… 
 
 Reeds maanden op voorhand ging het galabalcomite van 
start met de voorbereidingen voor het galabal. De laatste we-
ken stak iedereen van het praesidium een handje toe om er 
uiteindelijk voor te zorgen dat er geen levende ziel meer te vin-
den was in Gent die niet wist dat het 14 maart galabal van 
WINA was. 
 
 En dan was het eindelijk zo ver. Naar goede gewoonte 
brachten veel dames nog even een bezoekje aan de kapper, 
waarna ze voor enkele uren de badkamer opeisten. Meneer in 
kwestie kreeg ook nog een kwartiertje om zich babyglad te 
scheren (uitgezonderd Thomas Van Parijs, want die heeft daar 
natuurlijk helemaal geen kwartier voor nodig) en tegen 19u zat 
iedereen al te genieten van een lekkere Kirr Royal. Na de aperi-
tief werden we begeleid naar de eetzaal, waar stand-up-

Het eten was dit jaar lekkerder dan ooit... 
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comedian Lieven Scheire ons al opwachtte. Mannen, vrouwen, 
vreemdelingen, WINA-mensen, informatici, ze werden er alle-
maal eens goed doorgesleurd en alhoewel ik hier en daar al 
eens een bedenkelijk gezicht opmerkte denk ik toch dat hier 
maar een woord van toepassing is: hilarisch!!!! 
 
 Van al dat lachen hadden we al wat honger en nog meer 
dorst gekregen, maar we werden op onze wenken bediend en 
konden enkele minuutjes later genieten van een lekker voorge-
recht en een fris glaasje witte wijn. Ondertussen werd er aan 
elke tafel wat gekeuveld over koetjes en kalfjes en voor we het 
wisten hadden we ook het hoofdgerecht verorberd. 
[nvwEEdpEckEr: pas toen we de eetzaal verlieten bleek waarom we zo 
rap bediend werden: er werd in diezelfde zaal nog een privé-feestje 
gegeven dus moesten wij rap weg. Mij niet gelaten natuurlijk, hoe rap-

per ik kan eten, hoe beter ;-) ] Tijd voor velen om eens een be-
zoekje te brengen aan de tafel van mama en papa, want er wa-
ren dit jaar heel wat ouders een kijkje komen nemen. Ook 
mochten we weer professor Impens en zijn echtgenote verwel-
komen en voor de eerste keer was ook professor Sarlet van de 
partij. We hopen dat het hen gesmaakt heeft en dat het een 
fijne avond was. [nvwEEdpEckEr: en dat ze volgend jaar terugkomen 

natuurlijk…] 

 
 Ondertussen hadden 
de obers het dessert al op-
gediend en vervulde het 
heerlijk aroma van koffie de 
prachtige eetzaal. Het was 
al 22u geworden en het eer-
ste deel van de avond zat 
erop. Tijd om naar de feest-
zaal te verhuizen! 
 
 Daar begon dan ook 
onmiddellijk de gratis Leffe-
receptie om het 10-jarig be-
staan van WINA in schoon-
heid te vieren. Kan me in-
beelden dat het Leffe na 

Verslag van het galabal 

galabal 

Leffe-receptie… mmmm, gratis! 
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galabal 

Verslag van het galabal 

Leffe alsmaar mooier en mooier werd… 
En geleidelijk aan stroomde het volk 
toe. Hoog tijd dus voor Bart en Muriël 
om de dansavond in te zetten met de 
openingsdans. Op Nothing else matters 
van Metallica mocht Bartje showen wat 
hij al die maanden geleerd had in zijn 
danslessen en kon hij aan de lijve on-
dervinden hoe glad die dansvloer wel 
niet was. Vraag me toch nog altijd af of 
er geen mensen zijn die die dansvloer 
van dichterbij gezien hebben dan hun 
lief was. Op de tonen van Paul Michiels 
trad het praesidium hen bij en dat was 
de inzet voor een avondje shaken. Hier 
en daar hoorde ik het al, het werd ge-
fluisterd, de vraag rees, ja hoor: “Waar 
blijven de Swingpaleisdanseressen???” Geen nood, om 12 uur 
waren ze daar en ze zouden nog twee keer terugkomen om de 
pannen van het dak te dansen, wat dit jaar wel een zeer moeilij-
ke opgave was aangezien we in een kelder zaten, nietwaar? 

 
 Voor de 
rest is het moeilijk 
om verslag uit te 
brengen van de 
rest van de avond 
en dat heeft twee 
redenen. Ten eer-
ste kan je maar 
op een plek tege-
lijk zijn en kan ik 
dus enkel vertel-
len wat ik zelf 
gezien heb en ten 
tweede was het 
zo plezant en 
volgde het ene 
glaasje het ande-
re op waardoor 

de herinnering iets vager geworden is. Maar ik denk dat er één 
overheersend gevoel is: het was zaaaaaaalig!!!!!!!!!!!!! 

Een gratis fles champagne 
(jaja, echten) voor elk aan-

wezig praesidium 

Om een of andere reden heb ik enkel goeie foto’s 
van de achterkant van deze meiden gevonden… 

Een beetje uitleg Steven? 
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 Vele ou-
ders en profes-
sor Sarlet zijn 
nog even blij-
ven napraten bij 
een lekker 
glaasje en kon-
den het geheel 
wel appreci-
ëren. Ik heb ook 
veel ereleden 

gezien en ik denk dat ze zich zeer goed geamuseerd hebben. 
Zeker Bene, want die was weg en na een uurtje weer terug! 
Akkoord, een beetje (!) beneveld, maar toch! [nvwEEdpEckEr: 

dan heb je Klaas niet gezien ;-) ] Het allerleukste vond ik het be-
zoekje van Nick en Ilse die voor de gelegenheid een babysit 
opgetrommeld hadden! En voor de rest natuurlijk nog veel le-
den, schachten, oud-praesidiumleden, Tom en Ninia 
[nvwEEdpEckEr: leve de Cantus! Allez ja, nu nie meer dus…], vrien-
den en vriendinnen en een hoopje biologen die ook eens een 
echt galabal wilden meemaken. Allemaal samen hebben we er 
een serieuze lap op gegeven en af en toe konden we ook eens 
uitrusten in de comfortabele zeteltjes in de chill-outroom genie-

Verslag van het galabal 

galabal 

Prijsvraag van de week: waarom glimlacht Robbie 
zo gelukzalig? Antwoord mailen naar uw scriptor. 

De chill-outroom. 
Need I say more? 
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galabal 

Verslag van het galabal 

tend van een glaasje cham-
pagne. [nvwEEdpEckEr: of 

een glas Leffe of Duvel! Zie 
links…] 

 
 Maar aan alle mooie 
liedjes en mooie feestjes 
komt een eind. Geleidelijk 
aan ging iedereen een dutje 
doen en rond een uur of zes 
hebben we er dan ook een 

punt achter gezet. [nvwEEdpEckEr: allez ja, sommigen, anderen 

daarentegen trokken naar het Hemelsbreed Verschil om daar nog een 

Duvel-ontbijt te nuttigen…] Maar de commentaren in het gastboek 
en op het forum van de biologie mogen ons overtuigen: het ga-
labal was geslaagd!!! Een dikke proficiat aan iedereen die voor 
deze zaal gekozen heeft en die bijgedragen heeft tot deze ge-
slaagde avond. Dankzij hen en dankzij de aanwezigheid van 
vele vriendjes en vriendinnetjes was het alvast voor mij één van 
de mooiste avonden uit mijn studententijd. [nvwEEdpEckEr: jaja, 

en het laatste bal als student, kom volgend jaar maar als erelid veel 

champagne drinken om onze kas te spijzen ;-) ] En wij hopen voor u 
hetzelfde! Merci! 

- Klaartje - 

Meer foto’s ► 
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galabal 

Niet opgeven Roald! ;-) 

Andy omringd 
door biologisch 
geteelde vrouwen.  

En de VBK-vrouwen 
doen weer dat waar ze 
zo goed in zijn... 

En volk dat er was, 
maar volk!  
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galabal 

Verslag van het galabal 

Ze zijn misschien geen 
swingpaleisdanseresjes 
maar ze hebben toch 
wat afgedanst. 

De grafische vormgever 
van het galabal met zijn 
Duvel: Dante. 

Trouw de WiNA-
traditie behoudend, in 
de volgende formule 
gegoten: 
 

Galabal = Duvel 

Waarom Pascal 
zo gelukzalig 
glimlacht kunnen 
we allemaal wel 
raden zeker? 
Pascal, stop met 
staren! 
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Jawel, ook voor het Galabal een rubriekje “Koppeltjes gekiekt”. 
Zijn we goed of wat? (De andere koppeltjes zijn getrokken op 
de cupidofuif, zie verder ergens in dit Strakske.) 

Galabalkoppeltjes gekiekt 

Koppeltjes gekiekt 
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galabal 

Galabalkoppeltjes gekiekt 
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My mother taught me TO APPRECIATE A JOB WELL DONE. 
"If you're going to kill each other, do it outside. I just finished 
cleaning."  

My mother taught me RELIGION. "You better pray that will co-
me out of the carpet."  

My mother taught me about TIME TRAVEL. "If you don't 
straighten up, I'm going to knock you into the middle of next 
week!"  

My mother taught me LOGIC. "Because I said so, that's why."  

My mother taught me MORE LOGIC. "If you fall out of that 
swing and break your neck, you're not going to the store with 
me."  

My mother taught me FORESIGHT. "Make sure you wear clean 
underwear, in case you're in an accident."  

My mother taught me IRONY. "Keep crying, and I'll give you 
something to cry about."  

My mother taught me about the science of OSMOSIS. "Shut 
your mouth and eat your supper."  

My mother taught me about CONTORTIONISM . "Will you look 
at that dirt on the back of your neck!"  

My mother taught me about PATIENCE. "You'll sit there until all 
that spinach is gone."  

My mother taught me about WEATHER. "This room of yours 
looks as if a tornado went through it."  

My mother taught me about HYPOCRISY. "If I told you once, 
I've told you a million times. Don't exaggerate!"  

What my mother taught me 

moedertjelief 
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moeder 

What my mother taught me 

My mother taught me the CIRCLE OF LIFE. "I brought you into 
this world, and I can take you out."  

My mother taught me about BEHAVIOR MODIFICATION . 
"Stop acting like your father!"  

My mother taught me about ENVY. "There are millions of less 
fortunate children in this world who don't have wonderful pa-
rents like you do."  

My mother taught me about ANTICIPATION. " Just wait until we 
get home."  

My mother taught me about RECEIVING. "You are going to get 
it when you get home!"  

My mother taught me MEDICAL SCIENCE. "If you don't stop 
crossing your eyes, They are going to freeze that way."  

My mother taught me ESP . "Put your sweater on; don't you 
think I know when you are cold?"  

My mother taught me HUMOR. "When that lawn mower cuts off 
your toes, don't come running to me."  

My mother taught me HOW TO BECOME AN ADULT. "If you 
don't eat your vegetables, you'll never grow up."  

My mother taught me GENETICS. "You're just like your father."  

My mother taught me about my ROOTS. " Shut that door be-
hind you. Do you think you were born in a barn?"  

My mother taught me WISDOM. "When you get to be my age, 
you'll understand."  

And my favorite : my mother taught me about JUSTICE. "One 
day you'll have kids, and I hope they turn out just like you!"  
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Hello allemaal, 
  
  Het jaar 2002 zit erop, dus dacht ik 
het nieuwe jaar eens in te zetten met in de 
eerste plaats natuurlijk veel gelukswen-
sen, 3 dikke kussen aan alle meiskes, 
veel hoera-geroep (zoek daar zelf maar 
een reden voor, want volgens mij is 
nieuwjaar nog altijd een dag gelijk al an-
der) en last but not least een nieuw 
teksteke, speciaal voor ulle, voor in 't Strakske!!!! We zullen al 
da nieuwjaarsgedoe maar achter wege laten, maar der moest 
toch ene keer in gans dees eerste Strakske van het nieuwe jaar 
iets over gezegd worden eh. En omdat tijd voor natuurkundigen 
relatief kan zijn, vond ik het nu een gepast moment. Veel beter 
zou natuurlijk zijn om blij aan te kondigen dat het 2e semester 
gestart is, maar ook dat had ge zelf al wel door. Ge merkt het al 
wel, ik probeer hier gewoon wa positiviteit de wereld in te stu-
ren. Mag toch wel dacht ik, in deze periode waar oorlogen, olie-
crisissen en knallend vuurwerk voor de deur staan. Veel trek ik 
er mij voor de moment nog ni van aan, en waarom zou ik?! Zo-
lang er geen biercrisis doorheen ons landje wandelt, zolang er 
sfeer is in het Gentse studentenleven, zolang wij ons beter mo-
gen voelen dan de burgies (en terecht!), en zolang ik nog geen 
bierbuik krijg, zodat mijn ouders zich zorgen zouden kunnen 
maken, denk ik er niet aan om anti-depressiva te slikken, zelf-
moord te plegen, of gewoon wa minder bier te drinken. 
  
 Enfin ja, we vliegen er dus weer volkomen in. Na die 
zware periode van veel te veel examens en nog veel meer van 
dat 100%-puur-blokgenot zoals alleen echte studenten het er-
varen, kreeg ik de eer van onze (ff naar een gepast woord zoe-
ken) scriptor (een gepast adjectief vinden, dat bovendien nog 
deftig is, is ni altijd even gemakkelijk) om nogmaals een stukske 
te schrijven voor in 't Strakske. Ik zal er mij maar bij neerleggen, 
wat ik dus ondertussen al gedaan heb. Alhoewel ik de examens 
goed doorstaan leek te hebben, kreeg ik weer te maken met 
mijn jaarlijkse oorontsteking met nog 't één en 't ander derbij, 
waardoor ik al heel wat activiteiten heb moeten missen. Met 
activiteiten bedoel ik in de eerste plaats van die zaken die door 
de wina georganiseerd worden, maar natuurlijk (da zal dan in 

de grijns van grein 

de grijns van grein 
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de laatste plaats zijn) ook die vele "boeiende" lessen. Ik moet 
de proffen toch ook het gevoel geven dat ik ze ni vergeet. Veel 
interessant over die eerste weekskes van het nieuwe semester 
heb ik dus nog ni te vertellen, maar wat zoud ge dan eigelijk 
ook van mij verwacht hebben? Over de blokperiode vallen ook 
al geen boekdelen te schrijven, hetgeen de proffen op mijn exa-
menformulieren ook wel gemerkt zullen hebben. Al bij al vielen 
die exaampkes nog goe mee... toch die 3 vakken waar ik won-
der boven wonder voor geslaagd ben. Bovendien nog wa volk 
leren bijkennen. Zoals men in nood zijn vrienden leert kennen, 
zo leren wij tijdens de exames onze mede-studenten kennen. 
Geef toe, da zijn nog es schoon tijden éh! 
  
 Ik zal toch maar es proberen wa wereldschokkend 
nieuws te vertellen. Makkelijk is anders! Gelukkig zijn er toch 
nog van die personen die zich af en toe geneigd voelen om 
eens raar, lomp, dom of gewoon grappig voor te doen, zodat ik 
daar dan iets kan over schrijven. Zoals ne goeie kameraad uit 
1e kan natuurkunde, die het absoluut nodig vond om een gratis 
vat te geven. Ik raad hem aan, hoewel hij natuurlijk altijd vrij is 
om nog eens een vat te geven, in 't vervolg eerst eens goed na 
te denken voor hij een weddenschap aangaat. Als ge van plan 
zijt om 5 A's te halen, moet ge ni zeggen: "Als ik er voor statis-
tiek door ben, geef ik een vat!" In ieder geval vind ik het gepast 
om hiervoor een dankwoordje uit te spreken aan onze prof sta-
tistiek. Moest ze mij er nu ook nog doorgelaten hebben, dan 
zou ik haar zelfs ne (gratis) leffe aanbieden op het galabal. Na-
tuurlijk ook nog eens een bedankingske aan de Pol zelf, voor 
da vat. Hopelijk heeft em dat al gegeven tegen dat dat hier ge-
lezen wordt! Over andere van die rare dingen die hij uitsteekt 
ga ik mij ni verder uitwijden. Ik zou ni graag aangeklaagd wor-
den wegens laster. Maar het is toch geweldig om u bijna dage-
lijks kreupel te kunnen lachen. 
  
 Allé, ik ga het hier ni meer te lang trekken, want 'k ga es 
naar de les gaan vertrekken. Op maandagen is dat allemaal 
nog zo geen probleem, dus zal ik uit sympathie voor mijn mede-
studenten mijne kop ook maar laten zien. Hopelijk zijn er weer 
wa boeiende momenten te beleven, zoals proffen die over hun 
snelheidsovertredingen een woordje kwijt willen. En als het 
moet kan ik nog wel een spelleke schaken tijdens de les. Ik zou 
zeggen, houdt ulle allemaal goe, drinkt er nog es ene op het 
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nieuwe jaar en ziet da 'k ulle allemaal zie op 't galabal, de enige 
serieuze (denk ik toch, maar bij de wina kunt ge u aan veel ver-
wachten) gebeurtenis van de komende maanden! 

  
greetzzz, 

 grein 
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cupidofuif 

 De cupidofuif... Je weet wel die fuif met valentijn, zo'n 
commerciële feestdag maar daar trekt niemand zich nog iets 
van aan. Na weeken eenzaam te studeren klinkt een cupidofuif 
toch nog beter? En zie, tegen twaalf uur was de zaal goed ge-
vuld. - waarom de deuren nog steeds om negen uur openen als 
het volk pas vanaf elf opdaagt is mij een raadsel -  
 
 Om cupido te helpen of te laten zien dat je al bezet bent, 
werden datingarmbandjes verkocht: rood, geel en blauw... 
glowtime kleurt je dag (nacht). Misschien hebben ze effect ge-
had, voor de anderen was er nog altijd bier. 
 
 Over de muziek ga ik niet veel zeveren, da's allemaal 
persoonlijk, maar als je de ambiance als referentie neemt zou ik 
zeggen dat het oké was. Ik had wel verwacht dat er op een cu-
pidofuif meer slows gedraaid werden, gelukkig hebben ze dat 
dus niet gedaan! En voor al degenen die denken dat hun me-
ning daarover beter is of dat dit stukske te kort is, dat ze d'r zelf 
een schrijven, als ik mijn literair talent wou ontplooien dan had 
ik wel iet anders gekozen. 

tot op de volgende fuif 

Koen 

amoureuze capsones bij wina 
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Wat zou een cupidofuif zijn als er geen koppeltjes waren. Uw 
scriptor was dan ook de hele avond alert en geen twee ineen-
gestrengelde tongen konden aan hun wals beginnen of ze za-
gen plots een felle lichtflits. Enkel de foto van Edouard en Sami-
ra is blijkbaar niet gelukt. Sorry jongens! 

koppeltjes gekiekt 
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cupido 

Zoals jullie kunnen zien hadden de afwezigen weer ongelijk. Als 
je volgend jaar nog steeds wanhopig op zoek bent, de WiNA 
cupidofuif brengt de oplossing! 
 

<T!M> aka wEEdpEckEr 
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Jommekes moppentrommel 

Moppen zijn zoals u ziet nog steeds welkom op: 
 scriptor@wina.rug.ac.be 
 

 

 

From: Charlotte Willaert  

To: scriptor@wina.rug.ac.be  

Sent: Wednesday, December 11, 2002 3:32 PM 

Subject: De kikker 

 

Een man heeft een penis van 40cm. Hij gaat naar de dokter 

en doet zijn beklag: Dokter, wat moet ik doen? Alle vrouwen 

zijn bang van mij. Kan jij dat ding niet wat verkorten? De 

dokter kan daar niet onmiddellijk iets aan doen maar geeft 

hem het adres van een heks die ergens in het bos woont.  

Hij dus naar die heks. Hij doet zijn verhaal,de heks be-

grijpt en zegt: Ga naar de vijver aan het eind van het bos, 

daar woont een kikker. Vraag hem of hij met jou wil trouwen 

en als hij NEE zegt, zal jouw penis met 5 cm verkorten.  

Hij dus naar die vijver, vindt inderdaad die kikker en 

vraagt: Wil jij met mij trouwen? NEE, zegt die kikker... en 

plop... 35cm. Wil jij met mij trouwen, vraagt hij nog 

eens.NEE, zegt die kikker... en plop... 30cm. Dat gaat goed 

denkt die man en vraagt nog eens: Wil jij met mij trouwen? 

Maar NEE, zegt die kikker... en plop... 25cm. Die man 

denkt: 25cm dat kan gaan, maar 20 cm dat is het ideaal. Dus 

nog één keer. 

Wil jij met mij trouwen? 'Ben jij doof of wat' vraagt die 

kikker, ik heb gezegd NEE... NEE, NEE, NEE en nog eens NEE. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

 

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

To: "Tim De Roeck" 

Sent: Thursday, December 12, 2002 10:49 AM 

Subject: Eerlijk duurt het langst ! 

 

Onlangs vertelde een vriend van me volgend verhaal: 

 

Een jaar na onze verloving staat volgende maand ons huwe-

lijk op het programma. Mijn toekomstige schoonmoeder is, 

behalve een zeer  aantrekkelijke vrouw, een lekker stuk, 

organisatorisch genie. Zij zorgt in haar eentje voor de 

hele organisatie van ons  huwelijksfeest: kerk, muziek, 

fotograaf, bloemen, diner, enz... Kort geleden riep zij mij 

bij haar om onze lijst met genodigden nog eens te overlopen 

daar deze veel te lang was, vooral mijn familie.... 

 

Samen met haar heb ik dan de lijst herbekeken en het aantal 

genodigden tot ca. 150 gereduceerd. En toen viel mijn mond 

open van verbazing: zij zei dat ze mij een sexy kerel vond 

en wel eens zin had in beestig wilde sex met mij, nog voor 

Jommekes moppentrommel 
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dat ik met haar dochter zou trouwen. Zij stond op en stapte 

sensueel naar de slaapkamer maar fluisterde mij nog toe dat 

ik de uitgang wel zou vinden mocht ik het niet aandurven. 

 

Ik bleef enkele minuten lang met een bonzend hart als aan 

de grond genageld staan. Toen nam ik mijn besluit en rende 

naar de deur. Eens buiten gekomen zag ik mijn toekomstige 

schoonvader glimlachend naast mijn auto staan. Vaag herin-

ner ik mij nog hoe hij vertelde dat zij zeker wilden zijn 

dat hun dochter met een eerlijke en fatsoenlijke man zou 

trouwen, en dat ik de test met glans doorstaan had. Hij gaf 

mij een schouderklop en omarmde mij stevig terwijl ik nog 

aan het bekomen was van de emotie. 

 

Moraal van het verhaal: 

Je kan je condooms beter in je wagen bewaren dan in je 

broekzak... 

 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

 

From: Geert Rampelberg  

To: scriptor@wina.rug.ac.be  

Sent: Tuesday, February 18, 2003 2:05 PM 

Subject: 3 vragen voor bush 

 

 

George Bush was benieuwd of hij nog een beetje poplair was 

onder de amerikaanse jeugd en bezocht een school. Hij hield 

een korte toespraak  en vroeg de kinderen of ze misschien 

vragen aan hem wilden stellen...  

 

Bob stak zijn hand op en zei: "Ik heb 3 vragen voor u."  

1) Hoe heeft u de verkiezingen kunnen winnen, ook al had u 

minder stemmen?  

2) Waarom wilt u Irak aanvallen zonder geldige regels?  

3) Denkt u, net als ik, dat de bom op Hiroshima de grootste 

terroristische daad van de vorige eeuw is?  

Op dat moment gaat de bel en de kinderen rennen de klas 

uit.  

 

 

Na een  kwartier zit ieder weer op zijn plek en Bush stelt 

de kinderen opnieuw voor om hem wat vragen te stellen. Nu 

steekt Joe zijn hand op en zegt: "Ik heb 5 vragen voor u."  

1) Hoe heeft u de verkiezingen kunnen winnen, ook al had u 

minder stemmen?  

2) Waarom wilt u Irak aanvallen zonder geldige regels?  

3) Denkt u, net als ik, dat de bom op Hiroshima de grootste  

terroristische daad van de vorige eeuw is?  

4) Waarom ging de bel 20 minuten te vroeg?  

5) Waar is Bob?  

Jommekes moppentrommel 

Jommeke 



34 

 Heel laat kregen we bericht van Hoegaarden dat ze een 
kroegentocht hielden in Gent. Het duurde dan ook een tijdje eer 
onze cultuur in gang kon schieten en iedereen verwittigen. Niet 
lang genoeg op voorhand blijkbaar en helaas kwamen dus en-
kel de “regulars” opdagen in de Vagant. 
 
 Het principe was doodsimpel: voor 10 euro kregen we 
een mooi T-shirt met daarop 10 witte kotjes. Het eerste kotje 
werd gekleurd in de Vagant waar we onze eerste Hoegaarden 
met veel smaak binnenkapten. Na een uur te hebben gewacht 
op nog mogelijke achterkomers vertrokken we richting de Irish 
Rover. 
 
 Daar aangekomen troffen we Deborah met haar Ierse 
vriend (waar anders zou die zitten dan in de Irish Rover). We 
werden vergast op een hartelijk welkom door een groepje feest-
vierders met toeters en groene hoedjes op hun hoofd. Toen ze 
ook met confetti in de vorm van klavertjes vier begonnen te 
smijten, begon het ons te dagen: het was St. Patrick’s Day 
(17/03). Aangezien we ook nog in Patrick Foley’s zouden pas-
seren beloofde het dus een leuke avond te worden. 
 
 Maar goed, eerst nog eens langsgaan in de St. Hubert, 
een klein cafeetje waarvan we ons nog altijd afvragen waarom 
we daar alleen zaten. Misschien lag het iets te ver buiten de 
cirkel van kroegen. Soit, gezellig onze 3de Hoegaarden opge-
dronken en toen kregen we zo langzaamaan honger. 
 
 Ook hier bood ons T-shirt de oplossing, daar we in de Mc 
Donalds een gratis Hoegaarden en een gratis hamburger kre-
gen. Helaas sneed onze tijd-plaats curve op dat moment net 
met die van de Noctua. En zij waren misschien ook maar met 
een goeie 10 man op stap, maar hadden elk 2 of 3 T-shirts aan 
waardoor het wel even wachten was op onze maagvuller. Op 
dat moment kwamen we trouwens op het lumineuze idee om 
die 2 extra T-shirts die we nog hadden, ook te gebruiken, daar 
ze toch al betaald waren. 
 
 Met goed gevulde magen en het blikje Hoegaarden nog 
in de hand trokken we naar ‘t Kroegje, waar ons een aangena-
me verrassing wachtte: het café zat namelijk bomvol, en wel 

Hoegaarden trakteerde 
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met vrouwelijk volk! “Confabula” zo vertelden ons de voos blau-
we met nog vozer blauwe lintjes die ze droegen. Schacht Pieter 
werd plots aangeklampt door een meute porren die allemaal 
wilden dat hij iets op hun T-shirt schreef. Volgens de laatste 
berichten bleek het een weddingschap te zijn. Helaas voor hem 
bleven ze niet lang en liepen ze allemaal achter hun vlaggen-
zwaaier naar buiten. De ongezelligheid die plots in het met TL-
buizen verlichte café heerste, zette sommigen onder ons ertoe 
aan om geld in de photoplay te steken, anderen werden door 
een zatlap uitgenodigd om een spelletje Engelse pool te spelen.  
En natuurlijk zijn we gewonnen. Uiteindelijk zijn we het er maar 
rap afgetrapt want zo gezellig was het niet. 
 
 Patrick Foley’s was de volgende halte op onze tocht. 
Voor de mensen die er nog nooit geweest zijn: het café is zo’n 
5 are groot. Stel je dan nog eens voor dat die volledig vol zitten 
met feestende Ieren en zatte Belgen met groene hoedjes en 
pruiken. Dikken ambiance dus. Na een Hoegaarden of twee 
(ahja, die extra T-shirts) hadden we plaats om te zitten. Vlak 
voor de verveling toesloeg kwam daar onze vriend Hans van ‘t 
FK binnenvallen met in zijn kielzog Joa en Vanessa van de 
Chemica. 
 
 Hans was zo snugger geweest om zijn Guido-gids mee te 
nemen, maar de bon voor Guiness hield hij wijselijk voor zich-
zelf. Dan maar een bon voor 1/2 liter Kilkenny’s + 1/4 liter gratis 
gebruikt. Zwaren toebak. Het werd later en later en sommigen 
onder ons dachten aan ons T-shirt dus verlieten we met enigs-
zins gemengde gevoelens de Foley’s om richting Vooruit te 
wandelen. 
 
 In the Cover toegekomen troffen we een vermoeide café-
baas aan die eigenlijk wou sluiten, maar dat was buiten ons 
gerekend. We dronken nog een gratis Hoegaarden en begon-
nen spontaan te cantussen, tot grote ergernis van die patron. 
Ook Confabula was net aan het vertrekken (ondertussen wel al 
afgezwakt tot 10 man) en zo gezellig was het niet, dus kuisten 
we ons schup af, om daarna in de Sjakosj nog gezellig Duvel-
tjes te drinken. Het was een schone avond, volgend jaar op-
nieuw! 
 

<T!M> aka wEEdpEckEr 
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Uit de gazette 

Ok, ik weet het, ‘t is al een tijdje geleden, maar hier zijn we te-
rug met de rubriek “Uit de Gazette”. Extra grote portie omdat 
het alweer lang geleden is. Grappige krantenartikels kun je al-
tijd dumpen in de kelder van S9, daar hangt een doos Strakske 
(waar ik gedurende mijn 2 jaar lange carrière wel al zeker 2 
keer iets in gevonden heb). Digitale artikels zijn nog meer wel-
kom, dan moet ik ze zelf niet meer scannen. Alles via het meer 
dan bekende adres: scriptor@wina.rug.ac.be danku! 

Uit de gazette 
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Jawel, in Amsterdam zijn ze erin ge-
slaagd om een wijkkrant uit te bren-
gen die “de Pijpkrant heet” 

gazette 

Uit de gazette 



39 Uit de gazette 

gazette 



40 

Naar het schijnt nog steeds de populairste rubriek van het 
Strakske: humor van eigen bodem. Versprekingen mag je altijd 
doorsturen naar scriptor@wina.rug.ac.be, eeuwige roem (van 
het type van voorbijgaande aard) zal voor altijd de uwe zijn. 
 
prof. Guido Van den Berghe: 
- "Ik heb nu deze relatie, wat kunnen we er mee doen?" 
- "Ge kunt het spel ook omgekeerd gebruiken." 
 
prof. E. D'Hollander: 
- "Laat ons ne keer beginnen bij euhm ... het begin." 
- "Je moet een tabel niet voorstellen door een tabel." 
- "Er zijn PC-klassen gedefinieerd voor de oefeningensessies." 
- "Ik kom waar ik niet kan komen." 
- "Ik ga vanuit hier vertrekken." 
 
prof. Hans de Meyer: 
- "Wil je dat ik het klassiek doe?" 
- "Ik denk dat we het al in de cursus gedaan hebben." 
- "Elke pot heeft evenveel kans om getrokken te worden." 
- "Personen van dezelfde leeftijd, zo ongeveer van hetzelfde 
geslacht." 
- "En we krijgen dan onze schatter zal dan zijn." 
- (Over Paradox van Bertrand) ”... zei Bernard Bis, die een beet-
je schizofreen is." 
 
prof. Coolsaet: 
- "Het kan ons geen bal interesseren." 
- "Nu moeten we eens in gedachten bedenken." 
- "Ge kunt dan een stamboom maken, vb StamTree." 
- "Ik ga het ding van variabele lengte plaatsen in het gat waarin 
het ding het best past." 
- “Ik zou een beetje langer les kunnen geven. Daar hebben jul-
lie geen bezwaar tegen? Ja, maar ik wel of ik mis mijn trein.” 
- “Ik ga u uitleggen wat die beveiligingsrestricties zijn en ook 
hoe je ze kan omzeilen.” 
- “Het is niet echt goed als een applet je harde schijf wil wissen, 
dus kan dat ook niet. Dat is wel soms onhandig.” 
- “Nu heb ik nog een 4de voorbeeld waarvan ik me niet herinner 
wat het anders deed dan het vorige voorbeeld.” 
- “Nu ga ik effe straf doen.” 

roetsj, naar beneden 

glijbaantjes 
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- “Jah, euh, nu ben ik mijn draad aan het verliezen...” 
- “Ik heb vb een tellerke in mijn databank die bijhoudt: Ja hup, 
nog een student die Coolsaet geen goeie prof vindt.” 
- “Het internet is ontstaan bij wiskundigen en natuurkundigen; 
naïeve mensen...” 
 
BV: 
- "Hoe noemen zo'n dingen die je moet rondsturen? Ah ja, uit-
nodigingen, 't is juist." 
- “Muriël, zwijg eens, Peter is beter.” (ipv bezig) 
- “Als hij blond is en blonde borsten heeft, dan mag hij …” 
 
Liesbeth: 
- “Ziede mijn gat? Nee, niet dat groot gat, mijn klein gat!” 
 
Muriël: 
- (tot Julien Abeel) “In Tom zie ik zo niet direct een homo, maar 
in u eigenlijk wel nog.” 
 
Ken: 
- (gaat naar een Mister Vlaanderen feestje) “Ik zie een jeannet, 
‘k zie nog een jeannet, ‘k zeg ja, ‘t is feest.” 
- “Ik ben vooral goed in mannen op de grond trekken.” (jakkes!) 
(Tot Jelmen die nogal beschonken was): “Jelmen, je bent toch 
zeker dat je in ‘t wc staat te pissen?” 
(waarop) Jelmen: 
- “Als ik doorsjas en mijn voeten worden nat, dan weet ik dat ik 
met mijn zatte kloten in ‘t bad sta.” 
 
En tenslotte wil ik jullie deze vrije versie van Bouvier niet ont-
houden: 
(Variatie op “Het zwartbruine bier”) 
“Het kan wel zijn dat Thomas Sofie bemint, 
dat bewijst nog maar eens de liefde is blind.” (Ei gij, ei gij, ei gij 
bekoorlijk doedeldoedeldei...) 
 
Btw: het ging hier wel over Sofie van ‘t VLAK, dus don’t worry 
Piglet. ‘t Was trouwens een leutige cantus, helaas wel zeer kort. 

glijbaan 
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Comprehending Engineers - Take One 
 
       Two engineering students were walking across campus 
when one said, "Where did you get such a great bike?" The 
second engineer replied, "Well, I was walking along yesterday 
minding my own business when a beautiful woman rode up on 
this bike. She threw the bike to the ground, took off all her clo-
thes and said, "Take what you want." "The second engineer 
nodded approvingly, "Good choice; the clothes probably would-
n't have fit." 
 
Comprehending Engineers - Take Two 
 
       To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the 
glass is half empty.  To the engineer, the glass is twice as big 
as it needs to be. 
 
Comprehending Engineers - Take Three 
 
       A pastor, a doctor and an engineer were waiting one mor-
ning for a particularly slow group of golfers. The engineer fu-
med, "What's with these guys?  We must have been waiting for 
15 minutes!" The doctor chimed in, "I don't know, but I've never 
seen such ineptitude! "The pastor said, "Hey, here comes the 
greens keeper.  Let's have a word with him." (dramatic pause) 
"Hi Fred. Say, what's with that group ahead of us? They're ra-
ther slow, aren't they?" The greens keeper replied, "Oh, yes, 
that's a group of blind firefighters. They lost their sight saving 
our clubhouse from a fire last year, so we always let them play 
for free anytime." The group was silent for a moment. The pas-
tor said, "That's so sad.  I think I will say a special prayer for 
them tonight." The doctor said, "Good idea.  And I'm going to 
contact my ophthalmologist buddy and see if there's anything 
he can do for them." The engineer said, "Why can't these guys 
play at night?" 
 
Comprehending Engineers - Take Four 
 
       There was an engineer who had an exceptional gift for 
fixing all things mechanical.  After serving his company loyally 
for over 30 years, he happily retired.  Several years later the 

VTK heeft sifilis, wat ... 

die burgies toch 



43 

company contacted him regarding a seemingly impossible pro-
blem they were having with one of their multimillion dollar ma-
chines. They had tried everything and everyone else to get the 
machine to work but to no avail. In desperation, they called on 
the retired engineer who had solved so many of their problems 
in the past. The engineer reluctantly took the challenge.  He 
spent a day studying the huge machine.  At the end of the day, 
he marked a small "x" in chalk on a particular component of the 
machine and stated, "This is where your problem is". The part 
was replaced and the machine worked perfectly again. The 
company received a bill for $50,000 from the engineer for his 
service.  They demanded an itemized accounting of his char-
ges. The engineer responded briefly: 
One chalk mark      $1 
Knowing where to put it  $49,999 
It was paid in full and the engineer retired again in peace. 
 
Comprehending Engineers - Take Five 
 
Q: What is the difference between Mechanical Engineers and 
Civil Engineers? 
 
A: Mechanical Engineers build weapons, Civil Engineers build 
targets. 
 
Comprehending Engineers - Take Six 
 
       Three engineering students were gathered together discus-
sing the possible designers of the human body.  One said, "It 
was a mechanical engineer.  Just look at all the joints." Another 
said, "No, it was an electrical engineer. The nervous system 
has many thousands of electrical connections." The last said, 
"Actually it was a civil engineer. Who else would run a toxic 
waste pipeline through a recreational area?" 
 
Comprehending Engineers - Take Seven 
 
       "Normal people ... believe that if it ain't broke, don't fix it. 
Engineers believe that if it ain't broke, it doesn't have enough 
features yet." 
 
Scott Adams, The Dilbert Principle 

burgie 

... verdomd vervelend is 
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Comprehending Engineers - Take Eight 
 
 An architect, an artist and an engineer were discussing 
whether it was better to spend time with the wife or a mistress. 
The architect said he enjoyed time with his wife, building a solid 
foundation for an enduring relationship. The artist said he enjoy-
ed time with his mistress, because of the passion and mystery 
he found there. 
 The engineer said, "I like both." 
 "Both?" Engineer: "Yeah.  If you have a wife and a mis-
tress, they will each assume you are spending time with the 
other woman, and you can go to the lab and get some work 
done." 
 
Comprehending Engineers - Take Nine 
 
 An engineer was crossing a road one day when a frog 
called out to him and said, "If you kiss me, I'll turn into a beau-
tiful princess". He bent over, picked up the frog and put it in his 
pocket. The frog spoke up again and said, "If you kiss me and 
turn me back into a beautiful princess, I will stay with you for 
one week." The engineer took the frog out of his pocket, smiled 
at it and returned it to the pocket. The frog then cried out, "If you 
kiss me and turn me back into a princess, I'll stay with you and 
do ANYTHING you want." Again the engineer took the frog out, 
smiled at it and put it back into his pocket. Finally, the frog as-
ked, "What is the matter? I've told you I'm a beautiful princess, 
that I'll stay with you for a week and do anything you want. Why 
won't you kiss me?" The engineer said, "Look I'm an engineer. I 
don't have time for a girlfriend, but a talking frog, now that's 
cool." 
 

NIEUW: DIGISTRAKSKE! 
Inderdaag, het Strakske is nu ook verkrijg-
baar in digitale smaak. Surfen naar http://
wina.rug.ac.be, doorklikken naar actief en 
Strakske en daar is het Strakske in zijn volle 
glorie en kleur te bewonderen. 

burgies 

die burgies toch... 
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cd-bespreking: 
 
de hoes zegt genoeg 
zeker? :-) 
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 Alsof  het gisteren was, herinner ik me het nogal verwar-
rende telefoontje vorig jaar op skireis van T. die belde naar on-
ze pro-senior Pascal om te vragen hoeveel kaarten ze moesten 
bestellen voor de massacantus in Leuven. Massacantus in Leu-
ven? Waarom ook niet. Een kleine delegatie werd voorop ge-
stuurd om de boel te verkennen en kwam opgetogen en blij te-
rug: het was leuk geweest, volgend jaar zeker opnieuw. 
 
 Dit jaar bleek na enige rondvraag dat er zoveel WiNA-
mensen geïnteresseerd waren dat de verplaatsing enige orga-
nisatie zou vergen, wouden we tenminste niet zoals vorig jaar 
eindigen in het station van Leuven om daar nog 4 uur te moe-
ten wachten op de volgende trein. Aangezien de biologie en 
chemica ook al enige interesse had laten blijken en je Hans van 
het FK geen twee keer moet vragen om te gaan cantussen, 
werd door het FK een bus ingehuurd en zo vertrokken we dins-
dag 18 februari om 18.30 richting Heverlee (waar de weten-
schappelijke afdeling van KUL gevestigd is, zoals bij ons de 
Sterre zeg maar). 
 
 Eerste stopplaats: de spar aan de Heuvelpoort om een 
voorraadje drank in te slaan, we zouden tenslotte een dik uur 
op de bus moeten zitten. ;-) Een vage herinnering aan de “Night 
of the Proms” kwam boven en Free en ik begonnen promt aan 
een boeren-contest om Klaartje haar zenuwen nogmaals op de 
proef te stellen. Reactie van andere mannelijke zwijnen kon 
natuurlijk niet uitblijven. 
 
 Eens toegekomen in Heverlee, bleek het nog geen sine-
cure te zijn om onze weg te vinden tussen de verschillende ge-
bouwen en wegen, maar onze buschauffeur leverde excellent 
werk en liet ons rond 20 voor acht uitstappen, waarop zo’n 35 
verschillende brandslangen enkele bomen gelukkig maakten. 
 
 De tent vinden was geen probleem, wat ons echter wel 
een beetje zorgen baarde, was het feit dat die tent zo goed als 
leeg was. Het was verdorie tien voor acht! Waar bleven die 
commilitones? Geen Gentse toestanden waar we al van 6 uur 
staan te drummen aan de deuren om binnen te geraken en 
goeie plaatsen te garanderen. Blijkbaar waren zelfs niet alle 
kaarten van op voorhand uitverkocht, “rare jongens, die Leuve-

Massacantus in leuven 

Prosit Leuven 
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naars”! 
 
 De organisatie trok eventjes ogen toen de Gentse dele-
gatie, zo’n 50 man in kiel en lint, de tent binnentrad. Maar we 
wisten al van vorig jaar dat een kiel een weinig gezien attribuut 
is in de Leuvense cantuswereld. FK-Gent bezette zo’n 10% van 
de zaal en in afwachting dat de cantus zou beginnen, besloten 
we zelf maar al wat te zingen, want op tijd komen zat er blijk-
baar niet in voor de rest. 
 
 Met een kleine 3 kwartier vertraging werd het Io Vivat 
aangehoffen en kon de pret beginnen. Sommigen waren onge-
looflijk opgetogen over het feit dat het Stella was i.p.v. Hoegaar-
den, ik heb daar echter mijn eigen gedacht over. Maar goed, 
enkele salamanders werden gedronken, wij uit Gent volgden de 
codex nog iets strikter dan in Leuven en zorgden er voor dat de 
Leuvenaars zich ons bezoek nog lang zullen herinneren. ;-) 
 
 Over het verdere verloop is eigenlijk weinig te vertellen, 
behalve dat Julien wakker geworden is naast 5 bierkannen op 
zijn kot, en dat Björn van de Bacchus ergens in de Overpoort 
gesignaleerd is met een winkelwagentje uit Leuven. De bus-
chauffeur zelf was niet al te content met de brokjes op de bus 
en een WiNA-collega uit Leuven zal ook niet al te content ge-
weest zijn als hij doorhad dat hij de bus naar Gent opgekropen 
was en niet die naar Leuven centrum. Verder hebben we trou-
wens niets meer van hem vernomen, voor zover er nog mensen 
zijn die zijn aanwezigheid herinneren. [nvwEEdpEckEr: ok, aange-

zien ik geen zin heb mijn stukje te herschrijven, ga ik er gewoon nog 
een nvwEEdpEckEr aan toevoegen. We hebben die kerel ondertussen 
dus toch nog teruggezien en hij was toch nog halfbewust op het kot 
van zijn zus hier in Gent terechtgekomen.] 

 
 Conclusie: het was weer eens beestig en Leuven hou u 
vast, want volgend jaar komen we waarschijnlijk met 2 bussen 
af!!! Prosit Leuven! 
 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

cantus 

massacantus in leuven 
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Verkeer(de)logica 

Zelfs op onze eigen Sterre is het van dattum ;-) 
(Uitgang aan S9) 
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Stenensoep 

 Onlangs zat ik met Jelmen in de Sjakosj, toen hij mij, wel-
iswaar lichtelijk beneveld, een mooi verhaaltje vertelde. Omdat 
niet iedereen met Jelmen in de Sjakosj kan zitten en ik het zon-
de zou vinden moesten jullie zo’n mooi verhaaltje missen, smijt 
ik het hier in ’t Strakske. 
 
 
 
  Er was eens (hoe kun je nu anders dan met deze ope-
ningszin beginnen?) een arme oude man. Hij ging naar de ko-
ning op audiëntie omdat hij verging van de honger en nergens 
aan eten raakte. “Sire,” zo vroeg hij, “heeft u misschien wat 
soep voor een oude man?” 
 
 
 
  Maar de koning was een oude vrek en veel medelijden 
had hij niet met de oude man. Dus gaf hij hem geen soep. 
“Sire,” vroeg de oude man weer, “geeft u mij dan wat groenten 
en een ketel met water, dan maak ik zelf de soep wel.” Maar 
wederom was het noppes voor de oude man. Want ondanks 
het feit dat de koning over grote voorraadschuren vol met 
groenten en andere etenswaren beschikte, was hij niet van plan 
om er ook maar iets van af te staan aan bedelaars. 
 
 
 
  “Goed,” zei de oude man, “Ik heb hier nog een kei in mijn 
zak zitten, geeft u mij dan tenminste een ketel water, zodat ik 
stenensoep kan maken.” Nu had de koning in zijn leven al veel 
rare dingen meegemaakt, maar van stenensoep had hij nog 
nooit gehoord. Dus gaf hij de oude man een ketel en vroeg hem 
om in het haardvuur van zijn troonzaal stenensoep te maken. 
 
 
 
  De oude man bracht het water aan de kook en smeet zijn 
steen erin. Na een half uurtje koken, nam hij een lepel en proef-
de van de soep. “Mmmm, heerlijk,” zei hij, “dit is de beste ste-

amoureuze capsones bij wina 
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nensoep die ik in jaren gegeten heb!” riep de oude man verrukt. 
“Laat mij ook eens proeven?” vroeg de koning. “Graag sire,” zei 
de oude man, “maar deze soep is niet goed genoeg voor een 
koning. Als u er nu een ajuintje zou bijdoen, zou het nog veel 
beter smaken.” En prompt stuurde de koning een lakei om een 
ajuin. 
 
 
 
  De oude man pelde en versneed de ajuin en gooide die 
in de soep. Na het geheel even te laten koken, proefde hij weer 
van de soep. “Héérlijk! Maar voor u Sire, mag er eigenlijk nog 
een worteltje bij. Dan zou de soep pas echt verrukkelijk zijn.” En 
wederom liet de koning een wortel halen. De oude man schilde 
de wortel, sneed die in blokjes en gooide die bij het water. 
 
 
 
  Toen het geheel nog eventjes had staan koken, proefde 
de man weer. Ook nu weer was de reactie van de oude man 
dezelfde, maar deze keer vroeg hij de koning om een prei. Ook 
de prei verdween in de soep, en daarna nog een selder en wat 
erwten. Toen alles klaar was, proefde de man opnieuw en zei: 
“Dit, Sire, is de beste stenensoep die u ooit zult eten.” En de 
koning proefde van de soep en beaamde wat de man zei. Sa-
men aten ze de hele ketel soep leeg en zo kreeg de oude man 
uiteindelijk toch zijn maag vol lekkere soep. 
 
 
 
  De moraal van het verhaal? Die wist Jelmen ook niet 
meer, “maar ’t is toch een goed verhaaltjen hé!” 
 
 
 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

stenensoep 

verhaal 
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tekst op doos: “Umbrella Corporation”, “Suggestion Box” (Remember? Resident Evil?) 
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Deze mooie Haïku’s werden mij opgestuurd door Mikael Tack. 
Waarvoor dank. Zelf last van poëtische uitspattingen? Mail het 
door naar scriptor@wina.rug.ac.be. 

 

Voetbalster 
 

Toen ik nog jong was 
Wilde ik voetballer zijn 

Bij Real Madrid 
 

Ik trainde, zwoegde 
Hopend, dat ik de top werd 

Doodmoe vol hoop 
 

Ik kwam bij een club 
De trainer zei: “Jij bent goed.” 

Ik was gelukkig 
 

Nu zit ik op de bank 
Kijkend naar die topspelers 

Kijkend naar TV. 
 
 

Relaties 
 

Wanneer ik je zag 
Ging mijn hartje sneller slaan 

Omwille van jou. 
 

Na een korte tijd 
Zag je me, en lachte 
Van pure blijdschap 

 
Dan, maanden later 

Zeiden we dat het uit was 
Verdriet kwam boven 

 
Maar als ik je zie 

Denk ik nog steeds aan toen 
Aan jou en mij 

Poëzie 

Rijmen en dichten, zonder... 
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Dit gedichtje bereikte de redactie *kuch* pas op de valreep, dus 
om het nog in dit Strakske te kunnen krijgen hebben we er ge-
woon een sponsor uitgesmeten. ;-) (BTW: don’t worry Thogelt, ‘t 
was maar een moptjen!) 

 
 
 
 
 

In je ogen zie ik de droefheid 
Die je hart verscheurt 

In de stilte van je stem 
Hoor ik hoe 't gebeurt 
In je innige omhelzing 

Voel ik je trillen 
Ik wou dat ik je leed kon dragen 

Dat zou ik echt willen 
 

-Ilseke- 

poëzie 



54 

 Donderdagavond, 27 februari. Ik lig ijlend van de koorts 
in mijn bed en vraag Fien of ze een dokter wil opzoeken in de 
Gouden Gids en bellen om te laten komen. Een uur later wordt 
mijn vrees werkelijkheid: diagnose: griep, 39,5° C koorts, ik ver-
keerde in de onmogelijkheid om de volgende dag op skireis te 
vertrekken. Ik mijn zusje gemobiliseerd en haar naar de apo-
theek van wacht gestuurd (merci Marjan!) om de voorgeschre-
ven medicijnen. 
 
 Volgende dag, 13u ‘s middags, huisdokter net laten 
langskomen, koorts gezakt tot 36,5° C. Goed genoeg zegt hij, 
maar blijf de eerste twee dagen binnen en drink geen alcohol. 
Noooooooo...... maar soit, een zuiveringskuur van 4 non-
alcoholische dagen zou wel geen kwaad kunnen dacht ik. 
 
 Dit waren de omstandigheden waarin ik vrijdagavond op 
skireis vertrok. De busreis verliep gesmeerd, ook al moesten we 
in Leuven alle bagage uit de bus halen en er weer insteken om-
dat er mensen van op onze bus moesten overstappen. Niet 
echt gezond in mijn conditie. Dan maar in de AC wegrestaurant 
een warme maaltijd gaan binnenspelen. 
 
 De achterste rij in de bus ligt zalig, toch op het soort bus-

sneeuw, bier en tetT’n ! 

wina skireis 
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sen dat wij hadden. Het duurde dan ook niet erg lang vooraleer 
ik lag te maffen, ware het niet dat Bouvier zijn bibliotheek mee 
had gesleurd en besloot om 3 uur ‘s nachts verder te lezen in 
Brusselmans. Maar goed, tegen de ochtend aan (het ontbijt 
werd ostentatief overgeslaan) arriveerden we in Les 2 Alpes. 
De bagage werd met een of andere bestelauto weggevoerd en 
we werden allemaal samengedreven naar café de Revue. 
 
 Een kleine verwelkoming door Skikot en aanprijzing van 
enkele lokale eetgelegenheden in de buurt later werden we aan 
ons lot overgelaten. Op de vraag wanneer we de sleutels kre-
gen van ons appartement: 17 u. Crap, dat betekende heel de 
dag warme theetjes drinken in de Revue. Maar gelukkig kregen 
we korting en kostten de basisconsumaties “slechts” 2 euro ipv 
2.30. Enkele gelukkigen stonden tegen 12 u al klaar op de lat-
ten, de rustigere mensen besloten om in de Get Stuffed een 
pizzaatje te eten, omdat we daar gratis drank kregen bij een 
pizza (speech van die ochtend). 
 Het verhaal van de kamers ga ik jullie besparen, feit is 
dat we de volgende dag weer heel ons boeltje mochten verhui-
zen om wat voordeliger te zitten. Onze kamer zag het nml niet 
echt zitten om aan de andere kant van het dorp te zitten terwijl 
de rest van WiNA allemaal samen in een gang zat. 
 
 De zondag moest pippo hier nog steeds binnen blijven, 
maar gelukkig sneeuwde het zo hard dat de meesten het zich 
ontzagen om te skiën en dus maar binnen bleven. Een rustige 
dag om de omgeving te verkennen, ons potje te koken en alles 
weer in de valiezen te laden om daarna naar onze uiteindelijke 
verblijfplaats te verhuizen. Mijn laatste dag van martelingen en 
dus kroop ik maar vroeg in bed om er rap vanaf te zijn. Meen ik 
mij te herinneren. De rest ging naar de gratis avondactiviteit: 
jeneverrodelen. Voor de mensen die zich afvragen wat de fuck 
dat is: het principe is: je klimt een bergje op, glijdt op een plas-
tiek zak naar beneden en drinkt een jenever. Wat het rodelen 
betreft weet ik niet, maar gejeneverd is er in elk geval wel: in 
tegenstelling tot vorig jaar was alles (alles, ja) op. Blijkbaar wa-
ren ze er niet echt op voorzien dat er 5 studentenverenigingen 
gingen aanwezig zijn. 
 
 Maandag kon dan eindelijk het echte werk beginnen. 
Ski’s gaan huren, enkele blauwe pistes naar beneden sjeezen, 

skireis 

sneeuw, bier en Tett’n ! 
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enkele kindjes omverskiën, ik begon weer in form te raken. Te-
gen de late namiddag deden we al enkele zwarte pistes, dus 
dat zat wel goed. Tegen ‘s avonds waren we dan ook serieus 
moegeskied en blij dat we wat gratis glühwein kregen. 
 
 Hoe een skireis er voor de rest uitziet: een beetje zoals 
hierboven maar dan met kleine variatie in de après-ki het uit-
gaan ‘s avonds. Zo was er de dinsdag een multimedia kwis die 
een van onze groepjes gewonnen heeft (jaja, de tafel van Bou-
vier). Daar konden die Antwerpenaren niet echt mee lachen, 
maar soit, kunnen wij eraan doen dat ze Antwerpenaren zijn? 
 
 De woensdag kregen we gratis Hoegaarden après-ski, of 
was dat nu ook de dinsdag. Ach, het is allemaal wat vaag hee. 
Feit is dat er ook nog een Bacardi Breezer avond was, die he-
laas in tegenstelling tot vorig jaar niet inhield dat je veel gratis 
Breezers kreeg maar slechts eentje. Goed, mij niet gelaten, ik 
drink toch geen limonade. 
 De grootste van de andere aanwezige studentenclubs 
was toch wel Dionysos Antwerpen, die de eerste dag al opviel 
in de Revue door als een bende luidruchtige hollanders binnen 
te vallen en de boel op stelten te zetten, en dit om 10 u ‘s och-
tends. Zij waren ook op het idee gekomen om een cantus te 
organiseren, met dit verschil dat ze in tegenstelling tot ons, dit 

sneeuw, bier en tetT’n ! 

skireis 
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al van vooraf aan skikot hadden gemeld en zo een zaal hadden 
kunnen bemachtigen. Naar het schijnt was die cantus demax, 
dus dat moeten we onthouden als we eens in A’pen zijn. 
 
 De laatste avond was het natuurlijk dikken ambiance in 
onze uitvalsbasis, de Revue. Er is veel gedronken, gedansd en 
verleid, en iedereen vloog er nog voor de laatste keer goed in. 
Om de volgende dag alweer om 10.30u op de latten te kruipen 
(ik weet het, wij waren goed zot) en voor de laatste keer van 
helemaal boven tot helemaal beneden te skiën. Zoals je wel 
kunt denken: het was allemaal ongelooflijk vreselijk tof (al zal 
de virus-kamer van Bouvier misschien de skireis op een andere 
manier beleefd hebben dan wij :-), we hebben weer heel wat 
nieuwe mensen leren kennen (en de woensdag al een reünie 
gehad tijdens mijn kotfuif) en volgend jaar gaan we natuurlijk 
weer allemaal opnieuw mee! De afwezigen hadden ongelijk, en 
voor zo’n prijs kun je het echt niet laten. Allaaaaaahhhh! (don’t 
worry, ‘t is een insider) 
 
Een fotoverslag volgt in het volgend Strakske als iedereen zijn 
foto’s ontwikkeld en ingescand zijn. 
. 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

skireis 

sneeuw, bier en Tett’n ! 

Meer foto’s op http://wina.rug.ac.be 
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 Kent er iemand de sympathieke studentjes van de VBK? 
Nee? Tuurlijk wel. De VBK is die wetenschapskring met al die 
wijven (maar we blijven respectvol). Ah ja, die! [nvwEEdpEckEr: 

voor zij die slecht zijn in afkortingen: Vlaamse Biomedische Kring] 

 
 Welnu, tussen twee tempussen (of is het tempi?) had 
Julien, mijn collega, het lumineuze idee om een matchke voet-
bal te organiseren tegen de voorafgenoemde VBK. Hopend op 
een match tussen WINA en een in spannende sporttruitjes ge-
hulde VBK all-girls-squad zakten we af naar het voetbalterrein 
achter het UZ om een potje te sjotten. 
 
 U begrijpt, beste Strakske lezer, dat wij lichtelijk teleurge-
steld waren toen we ontdekten dat vooral het mannelijke deel 
van de blauw-paarse (yuk!) kring geïnteresseerd was in een bal 
in een net trappen. De enige meisjes aanwezig droegen jog-
gingpakken die drie maten te groot waren. [nvwEEdpEckEr: op 

het galabal was je anders wel geïnteresseerd in Liesbeth in joggingpak 

:-P ] Maar kom, niet getreurd. We waren hier om te voetballen 
nietwaar? 
 
 Toen we 0 – 2 achterstonden moesten we het veld verla-
ten omdat een paar mensen van Home Vesalius aanspraak 
maakten op het voetbalterrein. We hadden geen goesting in 
een territory gang war en dus verhuisden we naar het Henry 
Story speelplein om terug van 0 – 0 te beginnen. We kwamen 1 
– 0 voor dankzij een flaterende doelman en een goed gevolgde 
Bart Vermang. Dit was helaas ook de enige keer in de ganse 
wedstrijd dat BV de bal goed raakte. Hij was, naar eigen zeg-
gen, niet in vorm. 
 
 Het werd uiteindelijk 3 – 5 voor de VBK. We hebben de 
match moeten stilleggen tegen 20:00u want we zagen enkel 
nog af een toe een schim voorbijlopen, al dan niet met bal aan 
de voet. 
 
 Op woensdag 19 maart organiseert WINA een kickertoer-
nooi in Het Hemelsbreed Verschil. Voor een verslag daarvan 
moet je wachten tot het volgende Strakske want ik ben dit stuk-
je rijkelijk te laat (het is vandaag 18 maart) aan het typen.  
 

wijven trappen ballen 

minivoetbal VBK 
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 De week daarna is er een minivoetbaltoernooi op het veld 
van Home Vesalius. Ik weet niet wanneer dit Strakske verschijnt 
maar indien het voor 26 maart is zou ik zeggen: mailen naar 
sport@wina.rug.ac.be om je met je ploeg in te schrijven. 
[nvwEEdpEckEr: kga je moeten ontgooghelen, zo rap werk ik nu ook 
weer niet. En Reproduct ook nie... ] 
We vangen aan om 14:00u 
 
Tot slot nog de obligatoire quote: 
 
 Making an animal of yourself relieves the pain of being a man. 

- Manciata  
 

  

 Bouvier. 

 
[nvwEEdpEckEr: wanneer is het eigenlijk zwemtornooi van het FK? ] 

voetbal 

wijven trappen ballen 

mailto:sport@wina.rug.ac.be
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 Maandag jongstleden liep ik naar de brievenbus, haalde 
er mijn gratis editie van de Standaard uit en ging met de krant 
onder de arm mijn 10-granen brood halen bij de bakker (een 
mens moet iets doen om er intellectueel uit te zien en in een 
studentenstad als Gent is dat nog niet zo simpel). Ik passeerde 
de frituur (waarvan ik de naam niet vermeld omdat ze dit jaar 
niet gesponsord hebben voor ons Galabal :-p ) toen ik daar 
Tom en Julien aantrof. Die vertelden me dat ik me moest haas-
ten, want dat de 12 uren cantus al om 12 uur begon. 
 
 Nu heb ik persoonlijk niets tegen een ad-pistumpje, maar 
ik wou toch wel de volle 12 uur meedoen, dus haaste mij ik te-
rug naar mijn kot, smeet een pizza in de oven en smeerde mijn 
boterhammetjes. De pizza verdween net als de stuutjes in alu-
folie en in kiel en lint trok ik op het middaguur richting Over-
poort. Je zou ervan verbaasd zijn hoeveel mensen nog nooit 
een student in klassieke klederdracht hebben gezien. 
 
 Met enige vertraging en een vat Maes (onder de belofte 
dat een vat Jupiler onderweg was) begonnen we aan de eerste 
tempus. Klaartje had om ons wat bezig te houden (want 12 uur 
is uiteindelijk toch wel verdomd lang) een ganzenbord gemaakt 
met enkele leuke opdrachtjes op. De leukste was de Nikki-
opdracht. Telkens iemand het woord “Nikki” zei, moest de per-
soon op dat vakje een slok pakken. Hilariteit alom toen Nikki op 
zijn eigen vakje belandde. 
 
 Enkele schachten durfden de uitdaging ook aan en dat 
kwam handig uit, want rond een uur of 3 kregen we het sublie-
me idee om tafels en stoelen naar buiten te laten sleuren en op 
de fietsparking van studentenresto de octopus te beginnen can-
tussen. Het duurde welgeteld 7 minuten vooraleer een kuis-
vrouw ons kwam zeggen dat we daar weg moesten, maar on-
der luid protest droop ze weer af. Een kwartier later kwam ze 
ons melden dat we een half uurtje de tijd kregen om ons ding te 
doen. Die hebben we dan ook rustig genomen. 
 
 Wat mij nog het ergst van al verbaasde, was de grote 
hoeveelheid studenten die passeerde en precies nog nooit een 
cantus gezien hadden. Hallo? Hoeveel keer denk je in je leven 
student te zijn? Ik vind dat je toch minstens alles één keer moet 

Cantussen, het klokje rond 

12 uren cantus 
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proberen, en cantussen 2 keer, want de eerste keer kan het 
nogal verwarren overkomen. Soit, dat het voor Leon niet de 
eerste keer was, werd wel duidelijk toen hij in de stralende zon 
een Irma Laplace mocht doen ;-). Van zenuwachtigheid dat er 
misschien knappe meisjes in de buurt waren stootte hij nog een 
volledige kan bier om, excuseer, ‘t was Maes, geen bier. 
 
 Ergens in de late namiddag, toen we lotje getrokken had-
den en een rollenspel speelden en ik druk bezig was om ieder-
een stil te krijgen in mijn functie van senior, stuikte de Chemica 
toe. Die hadden van het warme weer namelijk nogal veel dorst 
gekregen en konden dus wel een pintje gebruiken. En aange-
zien het wat nieuw volk was, werden ze met open armen ont-
haald. 
 
 Uiteindelijk werd het 6 uur en zaten we in de helft. Onge-
veer toch. Vanaf dan begon de rest van het volk stilletjes aan 
toe te komen en konden we er echt goed invliegen. En de 
meesten van de volledige 12 uren cantussers waren nog fris 
genoeg om alle nummers direct in te zetten. Foto’s zijn er he-
laas nog niet, dus daarvoor moet ik jullie doorverwijzen naar de 
website. Om de sfeer er helemaal in te brengen, viel de studen-
tenfanfare binnen tegen acht uur. Een hele tijd (vraag mij niet 
meer hoelang, dat deed er trouwens niet toe, en geloof me, 12 
uren cantussen en constant op je horloge zitten kijken is niet 
goed) hielden zij de zaal in hun greep en Free en Steven waag-
den zich zelfs aan enkele exotische dansen. Gelukkig niet in 
een string en bikini. 
 
 Een van de latere tempussen die avond werd geleid of 
beter geleden door Hansj en zijn Nederlandse homovriend. 
Voor degenen die Hansj niet kennen, dat is onze nieuwe FK-
voorzitter voor volgend academiejaar. Hij heeft nog niet bewe-
zen wat hij wel kan, wel wat hij niet kan: een WiNA cantus lei-
den. Nadat hij zich iets te druk maakte en onze hamer kapot-
sloeg (een der schachten raakte zelfs gewond) hebben we hem 
zachtjes buitengewerkt. De rest van de avond verliep vreed-
zaam en toen alles bij ons gedaan was, zijn we nog afgezakt 
naar de cantus van het HILOK, waar onze vriend Hansj net bui-
tengekegeld werd. Kortom: het was een schitterende dag! 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

cantus 

Cantussen, het klokje rond 
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Zoals altijd mag ik ook nu weer wat mensen bedanken. Ook zin 
om voor eeuwig uw naam in ‘t Strakske vermeld te zien (jaja, 
ons archief reikt jaren ver)? Stuur uw bijdrage naar scrip-
tor@wina.rug.ac.be en geniet van eindeloze roem, aanbidding 
der vrouwelijke studenten alom en ontzag van anderen. 
 
Bij deze zijn bedankt: 
 
- schacht Koen voor een verslag van de cupidofuif. 
- Milkman voor de pagina’s uit het “kindervoorleesboekje” 
- Klaartje voor haar verslag van het Galabal 
- Steven en Pierre voor de foto’s van ‘t Galabal 
- Grein voor zijn terugkerende column 
- Kurt, Steven en Bouvier voor enkele artikels (volgende keer 
volgt de rest, Kurt, ik heb ze pas deze week teruggevonden) 
- Ken, Mieke, Jan en Ilse voor de Glijbaantjes (don’t shoot me 
als er nog zijn, maar mijn email-archief is wat overhoop geraakt) 
- de weinige praesidiumleden die erin geslaagd zijn iets publi-
ceerbaars te fabriceren 
- Mikael en Ilse voor de gedichtjes 
- Hans voor de lollen over burgies 
- Grein, Charlotte en mijn nonkel voor Jommekes moppentrom-
mel 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

Ewel mersie, zie... 

Ewel Mersie, Zie... 
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