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EDITORIAALKEN
Ik zat altijd in het café, volgens mijn vrouw.
Maar het café is nu eenmaal leuker dan mijn vrouw.
U zult zeggen: Gôh, dan hebben wij hetzelfde café.

(Youp van 't Hek, uit: Spelen met je leven,
in: Coen Verbraak, Over het vak, blz. 30)

Beste lezertjes,
Het doek is gevallen, de winnaars bekend. Na jullie 2 jaar
van Strakskes voorzien te hebben, laat ik mijn geesteskindje
achter mij, een beetje een onzekere toekomst tegemoet, maar
Bouvier kennende, zal hij dat minstens even goed doen als ik,
en hopelijk voor jullie nog beter.
Mijn vierde jaar binnen de WiNA zal ik beginnen als
schachtentemmer, een functie die de meesten onder jullie redelijk onbekend is en meestal uitgevoerd wordt in weinig verlichte
achterzaaltjes waar het bier rijkelijk vloeit en de kelen schor
gezongen worden. Dat wil zeggen dat jullie mijn naam dus veel
minder zullen zien opduiken in het Strakske, maar wetende hoe
moeilijk het is om iets geschreven te krijgen van de mensen, zal
ik Bouvier toch ook af en toe eens verblijden met het een en
ander.
Ondertussen zullen velen van jullie reeds paniekerig door
maagdelijke cursussen aan het bladeren zijn, of in de rij voor
het copy-center staan wachten om oefeningen van een ander te
kopiëren. De slechtsten onder ons moeten nog een volledige
cursus zien te kopiëren of zijn op zoek naar een of ander leer-

Editoriaalken: afscheidslied
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Go check it out on:
http://www.mpl.be
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scriptor
boek, met andere woorden: een stressy omgeving, gespannen
mensen en ontvlambare situaties zorgen ervoor dat we ons de
komende weken niet zullen vervelen. En als het dan eindelijk
allemaal achter de rug is, kunnen we na Werchter en voor de
proclamatie ons nog een laatste keer volledig laten gaan op de
Zwanezang, waar we afscheid nemen van onze laatste jaars.
Voor de rest, rest ons niet veel WiNA-gebeuren meer.
Enkel nog een vacantus voor de zwaar verslaafden onder ons,
die zonder de vakantie niet levend zouden doorkomen. Maar in
september staan we weer paraat, met een vat op de infodag
voor de eerstejaars, een gratis bbq en veel meer van dat
goeds. Aan zij die naar de licenties informatica vertrekken: laat
u niet doen door de burgies, maar heb er ook niet teveel medelijden mee, ze kunnen er wel aan doen :-P.
Tot slot wil ik eventjes alle mensen bedanken die op mij
gestemd hebben. Al degene die op Elvis gestemd hebben, kan
ik het vergeven, want niemand van hen kan in volle overtuiging
op hem gestemd hebben (hij deed trouwens enkel mee om mij
wat te ambeteren). Ook wil ik alle mensen bedanken die de
voorbije twee jaar mij gesteund hebben in mijn levenswerkjes,
door wudjes, glijbaantjes, tekstjes, moppen en dies meer door
te mailen. Een speciale vermelding waard zijn Bouvier en
Geert, zij hebben respectievelijk in hun schachtenjaar veel geschreven voor mij, veel dank daarvoor.
En nu voor het eerst en het laatst misbruik maken van dit
Strakske (het moest toch ooit eens gebeuren): er is een nieuwe
club opgericht voor kustbewoners die studeren te Gent:
“de Zèèkapitings”. Alle informatie zal na de examens
terug te vinden zijn op het net: http://www.rabidwebdesign.com/
zeekapitings . De eerste activiteit zal een strandcantus worden
waar je eigen drank meebrengt, en wel om de simpele reden
dat een beginnende club geen geld heeft. Wel hebben we al 2
vaten om weg te geven in ons stamcafé: “De Pallieter” ;-)
Voila, ik ga het nooit meer doen, en wel om de simpele
reden dat ik het nooit meer ga kunnen doen :-P
affectionele groeten van uw ex-scriptor,

<T!M> aka wEEdpEckEr
Editoriaalken: afscheidslied
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STUDIEBEGELEIDING VOOR STUDENTEN
WISKUNDE, INFORMATICA EN NATUURKUNDE

DE KRACHTLIJNEN VAN MEMODI ZIJN:


Efficiënt planmatig studeren (1e maal leerstof voor 10 maart 2003 met klemtoon 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 studiediscipline.



Ter beschikking stellen van de laatste vernieuwingen in de verschillende materies, lesnota’s en samenvatting, tuyau’s, studeerschema’s, ...



Examenroutine aanleren door uitleg, overhoringen, specifieke oefeningen, multiple 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 mondelinge slagvaardigheid.



Zeer complete kantooruitrusting: aparte lokalen, borden, naslagwerken, computerapparatuur, ...



Degelijke kwalitatieve begeleiding aan studentvriendelijke prijzen!

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
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MEMODI nabij justitiepaleis

www.memodi-studiekantoor.be

woordje van de praeses
PRAESES

“sterren komen, sterren gaan
alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
ze vraagt: kun jij nog dromen?”
(Gorki-Mia)
Drie kilogram vet, veel mensenkennis en meerdere
leuke of interessante ervaringen is de eindbalans van een
heerlijk jaartje praesesschap met drastische gevolgen,
zoals enkele maanden vol sport en een meer cynische blik
op mijn omgeving, gemaskeerd door een allesrelativerende glimlach. De laatste drie jaren heb ik met
plezier veel energie in Wina gestoken, zonder spijt. Doch,
nu is het moment gekomen dat ik (even) “afscheid ga nemen van” en meer “ga genieten van” deze studentenkring
met homoallures.
Cantussen van begin tot eind meezuipen en ambiance maken; mijn culturele inhoud opfrissen met de betere
boeken, theaters, musicals en optredens; elke week tijd
vrijhouden om even te gaan sjotten en snookeren zodat
het topgevoel van destijds in de benen en armen terugkomt; romantische avondjes met massageolie, rode wijn,
lekker eten, zachte muziek, goede films, … ; allemaal dingen die met rood aangestipt staan in mijn toekomst! En om

woordje van de praeses
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praeses

de proffen die meelezen even zand in de ogen te strooien: ook
mijn studeertijd zal vermeerderen(!), zoveel mogelijk (’t is een
begin) lessen meemaken en deze ’s avonds bestuderen wordt
een dagelijkse bezigheid. Behalve op maandag (Romantiek),
dinsdag (Cultuur), woensdag (Sport), donderdag (Pauze) en
vrijdag (wordt veel gebrost, risico te hoog dat ik alleen in de les
zou zitten). Eén ding is zeker: ik zal volgend jaar opeens veel
vrije tijd overhebben, welke al dan niet opgevuld kan worden
met studiemomenten.
Wina, een vernieuwde galabaltraditie, een prachtig contract met Interbrew, een superhandig cursuslokaaltje, een
goede PC met daarop onze server, een veilige bankrekening en
nog veel meer kleine en grote verwezenlijkingen uit deze 3 jaren laat ik jou na. Het beste moet nog komen.
Praeses ex.
Erelid in.

BV
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Woordje van de praeses

9

Woordje van de praeses
[nvwEEdpEckEr: Euh, watte? Nog een woordje van de praeses? Ahja,
van de nieuwe tjiens… We moeten onze Thomas toch de kans geven
om zichzelf eens voor te stellen aan alle oude leden?]

Jeeps,
Ik zit hier knusjes op de trein naar Leuven tegenover een
wat oudere maar niet onknappe dame die ijverig lijkt te studeren.
Straks houden we de verkiezingsfuif, maar vandaag ondernemen
we nog met enkele van de trouwste WiNA-leden een studiereis
naar Interbrew.
De uitslag van de praesidiumverkiezingen wordt pas over
enkele uren bekend gemaakt, maar wegens een ongelukkige
deadline voor dit Strakske (nl. één uur na de fuif) schrijf ik nu alvast mijn eerste ‘Woordje van de Praeses’. … als om de een of
andere reden de titel van dit stukje na vanavond niet meer toepasselijk zou blijken, wens ik mijn geëerde concurrent en voorganger als Schachtentemmer Benny proficiat en mag dit vodje
papier verdwijnen in het archief der nooit gepubliceerde Strakskeartikels.
In het andere geval: dank voor het vertrouwen, beste kiezers (de anderen vergeef ik grootmoedig). Zoals elke verse
praeses zit ik al vol enthousiasme te popelen om aan het volgende jaar te beginnen (na de nodige examen- en tweede-zitperikelen). Ook de commilitones die hopen op een praesidiumpostje in 2003-’04 zitten alvast gretig plannen te maken.
Plannen lijken er trouwens al genoeg te zijn: succesverhalen als het Galabal, Wacky Weekend, Vrij Podium enz… moeten
zeker weer worden herhaald. De fuiven moeten -via een doordachte
promotiecampagneweer
regelrechte
massaevenementen worden en onze cantussen… tja.. .die moet je eens
meemaken om te beseffen dat die bijna niet meer beter kunnen.
Maar ook jullie willen we volgend jaar niet vergeten: de
studenten die de lessen wel aangenamer maken door zich in’t
Strakske te verdiepen, maar die zich niet geroepen voelen om
hun avonden achter een stevige pint in’t Sjakosj door te brengen
(moet je echter echt eens proberen… het zou je kunnen bevallen). WiNA is er nog steeds voor alle studenten Wiskunde, Informatica en Natuurkunde en die zouden we juist allemaal willen
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Nieuwe binnen, oude buiten

Praeses
kunnen helpen én entertainen.
(De oudere dame heeft ondertussen plaats gemaakt voor
een knap, blond, zestienjarig meisje). [nvwEEdpEckEr: 16, komaan]
Daarom zou ik WiNA (samen met de kersverse sportpraesides) ook op sportief gebied weer eens grondig willen oppeppen
(met oa. vaste ploegen om aan het IFK te kunnen deelnemen).
Ook de nieuwe cultuurpraeses (de hyperkinetische en immer welbespraakte Ken) barst ook al van de nieuwe ideeën om allerlei
meer cultureel verantwoorde uitstappen te organiseren.
Op studiegebied moeten jullie verwend worden door onze
efficiënte cursusdienst. We hebben helaas wel nog steeds mensen nodig om deze belangrijke taak in het praesidium te vervullen. Ook de posten Quaestor en PR (zowel intern als externjobbeurs) zijn nog niet ingevuld. Geïnteresseerde (en gemotiveerde) studenten kunnen dus melen naar vacature@wina.ugent.be
(of gewoon een praesidiumlid aanspreken natuurlijk).
Ik geloof dat m’n verkiezingstoespraakje ondertussen lang
genoeg aan het worden is. Voor de lezers die houden van een
korte samenvatting: Ik sta klaar om, samen met mijn nieuw praesidium, van 2003-’04 een machtig, bruisend jaar te maken voor
WiNA: voor de commilitones, de ereleden, de andere oude zakken en voor alle andere leden die een momentje afleiding nodig
hebben van hun cursussen of andere bezigheden.
Ondertussen
rens van de brouweken
en

doemen in de verte de torij van Stella al op… bierbak(helaas lege) vaten zover het
oog reikt… bijna tijd om aan
een boeiende namiddag te beginnen… tot straks op de fuif en
een goede blok en vruchtbare
examens toegewenst,

T.
Praeses WiNA 2003-‘04

Nieuwe binnen, oude buiten
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The Physicists’ Bill of Rights
Dit kreeg ik door van Wouter, ex-praesidiumlid en assistent aan
de vakgroep “Vaste-Stoffysica”. De informatici zijn waarschijnlijk
niet zo heel bekend met enkele termen, maar de wisjes en natjes onder jullie schijnen dit heel grappig te moeten vinden ;-).
We hold these postulates to be intuitively obvious, that all physicists are born equal, to a first approximation, and are endowed
by their creator with certain discrete privileges, among them a
mean rest life, n degrees of freedom, and the following rights
which are invariant under all linear transformations:
1.

To approximate all problems to ideal cases.

2.
To use order of magnitude calculations whenever deemed necessary (i.e. whenever one can get away with it).
3.
To use the rigorous method of “squinting” for solving problems more complex than the addition of positive real integers.
4.
To dissmiss all functions which diverge as “nasty” and
“unphysical”.
5.
To invoke the uncertainty principle when confronted by
confused mathematicians, chemists, engineers, psychologists,
dramatists, und andere schweinhund.
6.
When pressed by non-physicists for an explanaition of (4)
to mumble in a sneering tone of voice something about physically naive mathematicians.
7.
To equate two sides of an equation which are dimensionally inconsistent, with a suitable comment to the effect of,
“Well, we are interested in the order of magnitude anyway”.
8.
To the extensive use of “bastard notations” where conventional mathematics will not work.
9.

To invent fictious forces to delude the general public.

10. To justify shaky reasoning on the basis that it gives the
right answer.
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Wiskundig berekende humor

humor
11. To cleverly choose convenient initial conditions, using the
principle of general triviality.
12. To use plausible arguments in place of proofs, and
thenceforth refer to these arguments as proofs.
13. To take on faith any principle which seems right, but cannot be proved.

Wiskundig berekende humor
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ontgroening
Ze zijn er eindelijk van af. Van de 20 ettertjes die de doop
hadden overleefd en nog steeds de rol van schacht vervulden,
kwamen er nog 16 opdagen op de ontgroening, de laatste stap
die hen scheidde van een volwaardig lidmaatschap van de
WiNA.
Bij m'n aankomst aan den Twieoo,
waar de cantus bij wijze van afwisseling
doorging, werd ik opgewacht door een klein
groepje demonstranten. Aanvankelijk ijverden ze voor het aanleggen van oversteekplaatsen voor padden in de Overpoort, maar voor de gelegenheid hadden deze fanatieke schachten verkiezingsslogans ter
mijner ere op hun spandoeken geschilderd (wat ik overigens
best charmerend vond). Het groepje betogers verdween al
gauw in de richting van het Citadelpark, achtervolgd door Bouvier die ze nog met de vlag probeerde bij te benen.
De cantus begon klassiek: na het Io Vivat, het Gaudeamus Igitur en ons eigenste clublied, kregen de schachten
een boodschappenlijstje mee waarvan ze zoveel mogelijk
moesten proberen te verzamelen. Doelwitten waren oa. verkeersborden, bowlingballen, een schild of vlag van een andere
club, teennagels, enz…
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Ontbruining is iets anders

groen
De schachten
waren nog maar goed
en wel verdwenen,
het eerste liedje was
nog maar net ingezet,
of Tom en Thomas
kwamen al naar binnen
gemarcheerd
met een immens verkeersbord, waar ze
voor het gemak de
helft van de straat hadden laten aanhangen
(een act die ze trouwens een half uurtje later
nog eens herhaalden).
Zo zonder schachten kabbelde de
cantus rustig voort... Wel, rustig... De afscheuring van de WiNA (die zich tegenwoordig wel eens de Waese Club noemt) kwam
eens grondig lawaai (lees: ambiance) maken. De drie schachten met huisarrest (er
moet toch iemand ons bier inschenken) zullen dit, als spiegels van Benny, David en
Nicky, ook geweten hebben. Na de nodige
strafjes verdwenen ze dan ook
alle drie richting toilet om zich
pas tien minuten later, zichtbaar
opgelucht, weer te vertonen.
Ook het voltallige SK kregen we
over de vloer om onze schachten de kans te geven zich te bewijzen in een estafetje. De WiNA
-schachten haalden het nipt,
maar hadden -het moet gezegd
zijn- nadien allemaal wel verdacht natte haren en bovenlijven. Ondertussen was een ander groepje schachten rustig de
deur van den Twieoo aan het
dichtmetselen met de 25 gevraagde kasseistenen.

Ontbruining is iets anders
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GROEN
De
ontgroening zelf was
een rustige, ontroerende plechtigheid.
De
schachten zwoeren op het schild
trouw aan de
WiNA en dan
mochten ze eindelijk hun lintje
over de rechterschouder
laten
hangen. Ik kon, een lintje lichter, van een welverdiende rust
gaan genieten aan de zijde van de Senior.
De rust was echter van korte duur toen we nog bezoek
kregen van een groepje autochtonen die (nadat we ze vriendelijk vroegen om de cantus te verlaten) beweerden iedereen gerust op hun muil te kunnen slaan. Der Pappenheimer werd dus
ingezet onder politiebegeleiding. Sofie kreeg net geen bekeuring voor het ongeoorloofd dragen van mistlichten en ik verzekerde de aanwezige agenten dat zowel verkeersborden als
straatbekleding naar hun oorspronkelijke plaats zouden worden
teruggebracht.
Na het oplikken van
de restanten dessert die
nog door de corona vlogen
(enkele peters en meters
hadden inderdaad een
volledige maaltijd laten
oprukken) werd het rustig
gedeelte ingezet. In de
corona
zaten
zestien
WiNA-commilitones meer
dan waarmee we het jaar
waren begonnen.
Bleek dat T. toevallig last had van zijn
regels… kan altijd gebeuren hé!
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Ontbruining is iets anders

T.

groen
PS. Hierbij wil ik me verontschuldigen voor een aantal
ongemakken die we kunnen veroorzaakt hebben tijdens deze
turbulente nacht. Julien van de Gouden Saté zou wel eens een
lichte lumbago kunnen hebben opgelopen bij het legen van zijn
vuilbak (kasseien zijn nu eenmaal zwaarder dan frieten). Ook
de nachtrust van de bewoners van Home Vermeylen
kan even onderbroken zijn
geweest toen een tiental aangeschoten schachten probeerde om zowel de WiNAvlag als twee enorme verkeersborden door het trapgat
naar de tweede verdieping te
krijgen. Mij oprechte excuses
hiervoor... het zal niet meer
gebeuren, of althans niet meer door deze schachten.

Deze kerels waren zo zat dat ze niet door hadden dat
we ze restjes methyleen-bier aan het geven waren. Tja,
ge moet iets doen met de overschot van het bier hee...

Ontbruining is iets anders
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Extreme PC-tuning
Sommigen houden het bij het herspuiten van hun case, anderen installeren tl-buisjes in een doorzichtige behuizing van hun
pc en echte wacko’s installeren een vloeistofkoeling met fluorescerende vloeistof en blacklights. Maar deze kerel slaat toch
wel alles, look and see for yourself...
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Surfen met een beatle...

tuning

de CD-rom drive

Surfen met een beatle...
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de grijns van grein
Yoooooooooooooow (op een manier zoals alleen Tom Vlaminck da kan
zeggen) allemaal,
met een fles niet-alcoholische drank
naast me, zit ik hier zo ergens in het midden van de nacht weer willekeurig wat
toetskes op mijn toetsenbord lastig te vallen. Laat ons zeggen dat het een laatste
eerbetoon wordt aan onze zeer geliefde scriptor. Het mag gezegd worden, hij heeft da goe gedaan! En mede dankzij zijn
monsterlijke uiterlijk, ben ik ervan overtuigd dat hij het volgend
jaar als schachtentemmer minstens even goe zal doen. Het
worst-case-scenario laat ik hier achterwege, want ik ben der vrij
zeker van dat hij wel voor die functie verkozen zal worden.
U hoorde (of beter: las) het goed, ik zit hier dus ne keer
zonder alcohol. Na 2 keer ontgroend te zijn in 2 dagen, vind ik
dat mijne lever ook ne keer een dagske rust verdiend. 't Is trouwens 1 mei voor iedereen éh! Enfin, gedaan dus met mij uit te
lachen, mij allerlei opdrachtjes te laten uitvoeren en met mijn
voeten te rammelen. Aangezien ik ook geen lief heb dat mij iets
zou kunnen te bevelen hebben, ben ik dus na een jaarke afzien
weer een vrij man! Dat 'afzien' valt echter van geen kanten te
vergelijken met al de leuke ervaringen van het schacht zijn. Dus
in de eerste plaats aan Nele, Katrijn, Liesbeth en Pol, maar natuurlijk ook aan nog zovelen anderen... ge kunt ulle nog altijd
volgend jaar laten dopen. Denk gewoon: hoe meer zielen, hoe
meer vreugd! [nvwEEdpEckEr: en hoe meer kindjes mij beter mogen
leren kennen, muhahaha… ]

Toegegeven is da jaarke veel te rap voorbij gegaan, hoewel ik daar binnen enkele weken anders zal over denken als ik
aan 't blokken ben (ja, zelfs ik doe dat). En ik zal er al echt spijt
van krijgen dat ik dat ooit gezegd heb, als ik in augustus en
september nog altijd bezig ben met mijzelf (bijna) dagelijks
hoofdpijn toe te brengen. Niet dat ik dat nu niet doe, maar iedereen zijn manier éh. Vrouwen hebben da vooral 's avonds,
ikke vooral 's morgens als ik wakker word en de voorbeeldige
student eerder tijdens de lessen. Studeren, seks, alcohol, veel
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de grijns van grein

grein
verschil is er blijkbaar ni tussen. 'Gelukkig' moet ge voor alcohol
altijd betalen, waardoor dat dus het enige van de drie is dat nog
iets opbrengt aan ons landje! [nvwEEdpEckEr: in jouw geval moet
je voor seks ook betalen…] Moest iedereen veel meer bier drinken, zouden de belastingen zelfs verlaagd kunnen worden zonder meer staatsschuld op te bouwen. Met dit gezegd te hebben
verwacht ik dus op de laatste clubavond extra veel volk in 't Sjakosj! Of het moest zijn dat ge dit Strakske later in uw handen
krijgt. Een uitvlucht om volgend jaar geen enkele keer langs te
komen hebt ge echter niet.
Om het eens over iets anders te hebben, zal ik nog eens
één van die straffe verhalen uit mijn duim zien te zuigen die ik
over 't laatst naar 't schijnt zou hebben meegemaakt. Ik heb me
dat zelf horen vertellen toen ik per ongeluk weer eens in den
Overpoort was terecht gekomen. Tegen wie ik dat nu ook weer
verteld heb, is mij nog steeds een raadsel, dus als ge dees al
eens gehoord hebt, don't shoot me. Het kan evengoe de Stef
van 't Sjakosj geweest zijn, waarna hij mij nog enkel gratis pintjes gaf in de hoop dat ik dan met mijn zatte kl*ten zou vergeten
wat ik zojuist verteld had. De opmerkzame lezer heeft ondertussen waarschijnlijk al lang door dat ik geen enkel verhaal kan
vertellen waarin woorden als bier, Overpoort en zatte kl*ten niet
thuis horen. Laten we het dan ook stellen dat ik nooit reporter
zal worden bij één of ander tijdschrift. Uitgezonderd de Pmagazine misschien, hoewel zelfs daar het niveau van verhaalkes neerpennen duidelijk stukken hoger ligt dan het beste dat
ge ooit van mij moogt verwachten. Te bedenken dat ik eventueel zelfs nog wel wou opkomen voor scriptor, moest niemand
anders da willen doen. Ik zou zo zeggen, dank u Bouvier om mij
dat te verhinderen! Het feit dat ik daarentegen waarschijnlijk
volgend jaar de sportactiviteiten samen met de Werner zal organiseren zal ik dan maar als een zege in plaats van een vloek
beschouwen. Hopelijk kan ik rekenen op wat sympathie van ulle
kant, zodat ik dan niet alleen achter nen bal zal moeten crossen
of toerkes lopen op den 12-urenloop. Kwestie van toch al een
beetje reclame te maken, want het info-strakske van volgend
jaar zullen slechts weinigen onder ulle in handen krijgen. Tenzij
ge ook dan veel te veel goesting hebt om te komen naar dé
populairste WiNA-activiteit, de introductiedag.
(Eigenlijk, Weedpecker, da Strakske komt toch uit na de

de grijns van grein
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Grein
verkiezingen eh? Anders gaan de mensen nog denken dat ik
mijn rubriekske zou misbruiken om campagne te voeren voor
de verkiezingen. Niet dat er veel campagne te voeren valt als
ge slechts met twee opkomt en er twee moeten verkozen worden.) [nvwEEdpEckEr: don’t worry, ik ben diejen ezel die donderdagnacht na de verkiezingsfuif nog de resultaten mag importeren in dit
Strakske en de volgende morgen vroeg mag opstaan om het in pdfformaat tot bij Reproduct te dragen, zodat jullie dit boekje maandag
allemaal in je pollen geschoven krijgt. Het leven kan schoon zijn…
maar nu niet.]

Hoewel ik er tegen op zie om deze laatste twee weekskes van plezier, met onder andere nog een fuifke en een brouwerijbezoek, af te sluiten, kijk ik al met veel genoegen uit naar
volgend jaar. Als commilito de doop kunnen meemaken, een
"nauwere" samenwerking met 't VBK (de Vlaamse Biomedische
Kring, voor wie da nog ni doorhad) waar het aantal knappe meiden zelfs al bijna nadert tot het aantal pinten dat er op de gemiddelde WiNA-cantus achterover gekapt wordt, niet te vergeten weer enkele nieuwe gratis vaten, en nog 't één en 't ander...
kortom, ik ga mij amuseren!!! [nvwEEdpEckEr: schande over zij die
dat niet doen…]

Omdat ik weet dat ge stillekesaan wilt ophouden met
dees hier te lezen, zal ik ulle nu maar gerust laten. 'k Zou gewoon nog willen zeggen, amuseert ulle nog heel efkes en blokt
ze daarna tot da ge derbij neervalt! Of tot dat ge nood hebt aan
een frisse pint! Voorts nog een goei vakanse daarna, en dan zie
ik ulle allemaal wel volgend jaar weer éh. [nvwEEdpEckEr: hopelijk ziet Bouvier je stukskes ook terug volgend jaar, merci Geert, ondanks het feit dat je niet kunt schrijven deed je het toch maar telkens
opnieuw ;-) ]

greetzzz,

grein
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Nieuwe pictogrammen
The US government has a new website, http://www.ready.gov
The funny thing is that these pictures are so ambiguous they could
mean anything! Here are a few interpretations.
If you have set yourself on
fire, do not run.
If you spot terrorism,
blow your antiterrorism whistle. If
you are Vin Diesel,
yell really loud.
If you spot a terrorist arrow,
pin it against the wall with
your shoulder.
If your building collapses, give yourself a blowjob while
waiting to be rescued.
If you are sprayed with an
unknown substance, stand
and think about it instead
of seeing a doctor.
Use your flashlight to lift
the walls right off of you!
The proper way to eliminate smallpox is to wash with
soap, water and at least
one (1) armless hand.

Anti-terrorisme is leuk
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terrorism

Michael Jackson is a terrorist. If you spot this
smooth
criminal
with
dead, dead eyes, run the
fuck away.
Hurricanes, animal corpses and the biohazard
symbol have a lot in
common. Think about it.
Be on the lookout for terrorists with pinkeye and
leprosy. Also, they tend to
rub their hands together
manically.
If a door is closed, karate chop it open.
Try to absorb as much of
the radiation as possible
with your groin region.
After 5 minutes and 12
seconds, however, you
may become sterile
After exposure to radiation it is important to
consider that you may have mutated to gigantic dimensions: watch your head.
If you've become a radiation mutant with a deformed hand, remember to
close the window. No one
wants to see that shit.
If you hear the Backstreet
Boys, Michael Bolton or
Yanni on the radio, cower in the corner or
run like hell.
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terrorism

If your lungs and stomach
start talking, stand with
your arms akimbo until
they stop.
If you are trapped under
falling debris, conserve
oxygen by not farting.
If you lose a contact lens
during a chemical attack,
do not stop to look for it.
A one-inch thick piece of
plywood should be sufficient protection against
radiation.
If you’re a fat ass don’t use
the elevators, get some
exercise on the stares.
If you smell so terrible you
can’t breathe , try to
strangle yourself to rid the
world of you.
The city Austin (Texas) is
highly radioactive, do not
go there.
It is wise to keep your illegal explosives close to radioactive material.
Voila, met dank aan Katrijn die deze hilarische pareltjes doorstuurde naar mij. (laatste
4 heb ik evenwel zelf van de site geplukt en
verzonnen).

Anti-terrorisme is leuk
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Glijbaantjes
Hoplaba, voor het laatst in mijn carrière als scriptor mag ik nog
een krabben en scharten om wat glijbaantjes bijeen te krijgen.
Aan de mensen die gedurende de volgende jaren hun broek
nog menig uur zullen verslijten op de comfortabele bankjes van
de auditora: zoveel moeite is het niet om een grappige verspreking op de achterkant van je cursusblok te schrijven en door te
mailen naar de scriptor, hopelijk zijn jullie volgend jaar iets interactiever (of heet dat wishfull thinking?).
WEP Bart De Bruyn:
- “ik zie dat mijn borden leeg zijn, we zullen nu pauze geven"
- "mag ik u verlaten ...euhm... de zaal te verlaten."
- "jullie zijn zeer oneindige velden"
prof. K. De Bosschere:
- "Meestal denkt u: ''t Ligt aan mij' Waarom? Omdat 't in 99,9%
van de gevallen aan u ligt."
prof. K. Coolsaet:
- "Het internet liep over de ganse wereld, maar nog niet overal"
- "Mens, 'k kan nu op geen namen van headers komen... Nu ja,
al die headers dus."
- "Sorry, 300 da bestaat ni."
- "Ik heb ooit eens iemand bijna buitengezet omdat ie aan 't
babbelen was, maar ik was zo beschaamd, dus heb ik 't ni gedaan.” (typt verkeerd) “Zie nu, 'k ben m'n kluts kwijt.” (typt weer
verkeerd) ”Ziet dak m'n kluts kwijt ben. 't Is allemaal jullie (richt
zich tot de babbelaars) schuld."
- “Niet iedereen noemt even lang…”
- “Denk eens wat verder dan je neus lang is.”
- “Dat is een beetje natte vingerwerk.”
- “Als ge het quick and dirty wilt, doen we het zo…”
- "Ge steekt er een student in, ge haalt hem er terug uit en dan
kijkt ge of hij er nog insteekt."
- "Laat ons het omgekeerd doen."
- "Ik ga het met een voorbeeldje doen."
prof. L. Boullart:
- (op slide): "relatief aanvoudig"
- "het signaal verloopt volgens deze gloeiende lijn... euhm …
glooiende lijn liever."
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glijbaan
prof. G. Vanden Berghe:
- “Enkele opmerkingen die mij doorgespeeld waren en waar ik
graag op wil inspelen.”
prof. C. Thas:
- "Tja, mijn rechte is een beetje krom"
Jonathan:
- (starend naar een condoom) "Wat moet ik hier nu insteken?"
Koen:
- “I become one with the ball.”
waarop Bouvier:
- “Ziet da ge op tijd twee met de bal wordt.”
En dan eindelijk, het onomstotelijke bewijs dat Jan Hollez een
homo is (ons doorgestuurd door een anonieme informante met
blond krulletjeshaar, wiens naam we wegens veiligheidsredenen niet zullen vernoemen):
Bossy: “Ge moest ze meevragen naar u kot.”
Jan: “Waren het snelle?”
Bossy: ” 't Waren kerels!!”
Jan: “ ‘k Weet het.”
<quote mail>
De studentjes hadden net een project mogen indienen (tegen
de maandag en nu was het donderdag!) en er begonnen er natuurlijk al een aantal te zagen om de puntjes ...
Daarop antwoorde de prof (Van Daele): “Julllie hebben allemaal rond de 4 op 5”
2 streverkes kijken nogal vies en vooral een (Wim De*****),
waarop de prof vraagt, “wat is er?”
Wim antwoordt: “ik moest 5 hebben”
Prof: “en waarom zou ik je een 5 moeten gegeven hebben?”
Wim: “omdat ik de eerste was die ingediend heeft”
(en neen dit is echt geen grap of uit mijn mouw geschud.. kon
het zelf moeilijk geloven!!!)

roetsj naar beneden

27

Glijbaan
Hier nog een luchtiger:
Joyce in de les AI tegen Bruno: “Ik wil het vanavond doen.”
</quote>

Katrien vraagt of ze aan Robby’s borsthaar mag knippen.
Dit blijkt afgeschoren:
Cybu: “Wa, Robby, gij trimt? Gij Jeanet!!”
Een meisje belt vanuit het jongenskamp op vrijgezellenavond van Tony en Katrien:
- “Tony’s onderbroek is uit”
Katrien:
- “Een kleintje hé!”
Bossy:
- “Ik voel mij door iedereen in mijn gat gepakt…”
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Goei reKLaam

Reden om niet weg te zappen
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Jommekes moppentrommel
Moppen zijn zoals u ziet nog steeds welkom op:
scriptor@wina.rug.ac.be
From: "Peter De Bouvere" <peter@debouvere.be>
To: "Tim De Roeck" <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Thursday, March 27, 2003 4:09 PM
Subject: Vleermuis
A vampire bat came flapping in from the night, face
all covered in fresh blood and parked himself on the
roof of the cave to get some sleep.
Pretty soon all the other bats smelt the blood and
began hassling him about where he got it. He told
them to piss off and let him get some sleep, but
they persisted until he finally gave in.
OK, follow me, he said and flew out of the cave with
hundreds of bats behind him. Down through a valley
they went, across a river and into a huge forest.
Finally he slowed down and all the other bats excitedly milled around him tongues hanging out for
blood.
"Do you see that large oak tree over there?" he asked.
"YES, YES, YES!!!!" the bats all screamed in a frenzy.
"Good!" said
didn't!"

the

first

bat,

"Because

I

fucking

————————————————————————————————————————————————————
From: "Jozefien Moeyaert" <xxxxxx@hotmail.com>
To: weedpecker@wanadoo.be
Sent: Wednesday, April 09, 2003 7:02 AM
Subject: Sterfbed
D'r ligt een kerel op zijn sterfbed. En zijn vrouw
wijkt niet van zijn zijde. Ze zit naast zijn bed,
houdt zijn hand vast en tranen lopen langs haar wangen. Ze begint te bidden, waardoor hij wakker wordt.
Hij kijkt op met een vermoeide blik en zijn bleke
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Jommeke
lippen beginnen voorzichtig te bewegen. Hij fluistert: "Lieve Ans". Stil mijn liefste", zegt zij, "je
moet rusten, niet praten". Maar hij gaat door.
"Ans", zegt-ie met een vermoeide stem, "ik moet je
iets opbiechten". "D'r valt niets op te biechten"
antwoordt zij huilend, "alles is goed, ga nou maar
slapen".
"Nee, nee" zegt hij, "ik wil in vrede sterven, Ans.
Ik heb liggen ketsen met je zuster, je beste vriendin en met je moeder". "Dat weet ik", zegt zij,
"daarom heb ik je vergiftigd".
————————————————————————————————————————————————————
From: katrijn standaert
To: scriptor@wina.rug.ac.be
Sent: Thursday, April 17, 2003 9:14 PM
Subject: FW: frans en louis
Frans en Louis, twee patiënten van het gekkenhuis,
wandelen op een mooie ochtend samen langs de vijver
van het gesticht.Plots springt Louis, die niet kan
zwemmen, in het water en gaat onmiddellijk kopje onder. Frans bedenkt zich geen moment,springt hem achterna en slaagt er met veel moeite in om Louis op
het droge te brengen.
s Namiddags wordt Frans ontboden bij de directeur
van het gekkenhuis waar zich het volgende gesprek
ontspint:
Directeur:"Frans jongen, ik heb goed nieuws en
slecht nieuws : het goede nieuws is dat zowel de
hoofdgeneesheer als ikzelf van mening zijn dat iemand die zo een heldendaad heeft verricht,voldoende
bij zijn verstand is om niet langer in een inrichting te moeten verblijven. Het slechte nieuws is
dat jouw moed uiteindelijk tevergeefs is geweest
want Louis heeft zich opgehangen in de badkamer."
Frans:"Maar nee directeur; Louis heeft zich niet opgehangen! Ik heb hem daar gehangen om te drogen."

Jommekes moppentrommel
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Poëzie
[nvwEEdpEckEr: ongelooflijk maar waar, voor dit laatste Strakske heb
ik gewoon van 3 mensen gedichtjes gekregen! Wie had dat durven
hopen, dat mijn laatste dagen als WiNA-scriptor zo vreugdevol gingen
zijn? Om nog wa reclaam voor Bouvier te maken: jullie mogen al je
schrijfsels nog steeds doormailen voor volgend jaar! ]

De kus
We kijken elkaar in de ogen,
de vonken slaan weer over.
Gevoelens hebben me zelden bedrogen,
het lijkt wel of ik tover.
Tintelingen komen terug,
ze maken een nare duik,
via een rilling over m'n rug,
en dan als vlinders in mijn buik.
Ik voel het kriebelen,
mijn hart wil steeds sneller slaan.
Het is niet meer te houden,
nu laat het zich gaan.
Als een vurig vlammetje
prikkelend in mijn keel,
brandend van verlangen,
hou 'k van jou zoveel.
Met gesloten ogen,
voel ik je adem dicht bij m'n wang.
Onze lippen raken elkaar, een kus,
die toont hoezeer ik naar je verlang.

Grein
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Dichten en rijmen, zonder

POëZIE

Aan het meer
Ik zit aan het meer

Denkend over mijn leven
Helemaal alleen
Een traan in mijn oog
Denkend aan verdriet en leed
Een beetje triestig
Glimlachend denk ik
Dan aan de mooie dingen
Leuke momenten
Aan het meer denk ik
Hier is het leven zo goed
Glimlachend blijf ik
Pipo

er was eens...
zo beginnen sprookjes
ze kende mij beter dan wie ook
ik kon haar zonder woorden verstaan
er was eens...
alleen herinneringen blijven

Katrijn

zonneschijn
groen gras
bloeiende bomen
fluitende vogels
bonzend hart
ik leef…

Mijn gat toe te lijmen
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skireis
Hupse, zoals beloofd, om eventjes af te koelen tijdens de warme blokperiode: een foto-verslag van de skireis. Een tekstverslag was al in het vorig Strakske te lezen...

De rest van de kamer eigenlijk ook niet… ;-)

‘s morgens zag Nicky er
niet echt goed uit...

(onder:) Gratis Hoegaarden-après-ski. Wat mee
kun je wensen na een
dag hard... vallen?

“Ge gaat toch gene
foto trekken terwijl ik zo
stom zit te k!ijken he?”

Eentje dan omdat het moet: prachtig uitzicht van de massieve bergen rondom
ons op een hoogte van 3600 meter. Al zegt zo’n fotootje van 10,5 * 5 cm waarschijnlijk niet echt veel over het zalige gevoel als je op de hoogste top staat...
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Wina went snow

sneeuw

Kriss Kross is gonna make you:
“JUMP, JUMP”

Jelmen als
“drag queen”

“Kijk, bij ons het ballet doen we dat zoooo...”

Wina went snow
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sneeuw
De Drie Musketiers...

Klein
groepsfotooke

En zo zag onze
“eettafel” eruit
vanaf dinsdagavond…
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Wina went snow

sneeuw

“Kijk naar mij!”

Klaas met zijn
hippe fluo-gele
zonnebril...

De Drie Musketiers met
hun “Bar-moeder” Uka

Op je toote vallen, het
blauwe afbakeningspaaltje van de piste meesleuren in je val en wachten
tot de foto getrokken is
vooraleer je geholpen
wordt...

Wina went snow
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sneeuw
Zelfs Bossy
zag er ‘s morgens niet echt
frisjes uit,
maar wie
wel...

Kun je je gezicht niet in
de plooi houden, dan
strijk je het toch gewoon? Kan wel pijnlijk
zijn… ;-)

“Jaja, ‘t was een leuk
feestje gisteren, en nu
kruip ik weer in mijn
nest…”
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Wina went snow

Ontgroening part 2
“Ontgroening”, met brandend maagzuur dachten we terug aan de smakelijke taferelen van onze doop. Desalniettemin
waren er toch vele dappere schachten die deze ervaring niet
wouden missen. Al vlug kregen we duidelijkheid over de prachtige opdrachten die we moesten vervullen en de duidelijke mededeling dat we tijdens de eerste tempus niet gewenst waren.
(Dank u meester) Vooraleer ik buiten kwam werd er al een betonblok met bijhorend verkeersbord naar binnen gesleurd. Jan
begon zijn manicuur in vraag te stellen en besloot het potje nagels te verzamelen. Anderen begonnen dan weer een perfecte
locatie te zoeken voor wegwerkzaamheden, we moesten immers 25 kasseien zien te verzamelen.
De meest dorstigen onder ons (waaronder wouter) vonden zich dan weer geroepen om vergezeld van een pint, al hun
creativiteit te bundelen in een ode aan wina. Pieter en ik verkozen daarentegen het gezelschap van vrouwenen en gingen op
zoek naar een mooie collectie strings en bh’s. Verder had Pieter ook de opdracht om zijn boven lichaam te sieren met een
mooie verzameling lippenstiftkusjes. Deze laatste opdracht was
hem op het lijf geschreven en na het verkrachten van enkele
lipstiften was de klus dan ook geklaard, niet tegenstaande hij tot
diep in de Overpoort was gedoken om vrouwelijk schoon te
overtuigen. (And he loved it) [nvwEEdpEckEr: bah! Mietjes, is dat
nu een opdracht? Da’s een beloning, ’t zal bij mij gene waar zijn, hehe…] Na het bezoek van enkele vriendinnen, liefkes en exen

was het vervolgens ook gelukt om het soms al delicaat ondergoed te verzamelen.
Een andere opdracht was dan weer het verzamelen van
een praesidium voor een estafette. Dankzij de bereidwilligheid
van het SK-preasidium [nvwEEdpEckEr: waarom nie, van den eerste keer de grootste zwijns erbij halen ;-) ] en de dorst van mijn medeschachten was het gelukt om deze opdracht en zeker niet te
vergeten de “overwinning” binnen te halen. Verder zijn er nog
enkele opdrachten geweest die mij nu ontschieten mits het
veelvuldig alcohol verbruik van die avond, maar ik denk niet dat
iemand mij dit kwalijk zal nemen.
Have fun,

Leon

Geen smurfjes meer...
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verkiezingsuitslag
Goeienacht!
Schitterend, net teruggekomen van de verkiezingsfuif, en
waarmee mag ik mij weer bezighouden? Jawel, met de verkiezingsuitslagen in het Strakske te steken, zodat ik morgenvroeg
(binnen enkele uurtjes dus) dit boekje kan binnensteken bij Reproduct.
Zeg nu nog dat we niet gemotiveerd zijn bij WiNA! Bon,
voor alle idioten die nog altijd zitten te lezen ipv onmiddellijk de
cijfertjes in de tabel te bestuderen: stop het maar, want ik ben
toch niets zinnig aan het schrijven.
De leute mensen, dit is het allerlaatste dat ik nog moet
schrijven als scriptor en ik ben er trots op dat het weer zever is!
Tot volgend jaar!

<T!M> aka wEEdpEckEr
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And the winner is...

verkiezing

Praeses:

Voor

Benjamin “Benny” Meeus
Thomas “T.” Van Parys

21
158

Tegen

Vice-praeses:
Henk Norman
Frederick “Free” Staelens

110
69

Secretaris:
Liesbeth Van Raemdonck
Tom “Flyer” Genbrugge

102
76

Feest:
Thomas “Julien” Abeel &
Tom “Zwommie” De Vlaeminck

160

18

164

13

155

23

Sport:
Werner De Meester &
Geert Rampelberg
Webpraeses:
Jan Hollez
Schachtentemmer:
Tim “wEEdpEckEr” De Roeck
Elvis Willems

140
40

Pr-Extern:
Muriël Maebe

166

14

160

20

160

16

Cultuur:
Ken Decreus
Scriptor:
Peter “Bouvier” De Bouvere

And the winner is...
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Nieuwe msn in china

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn...
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Downloaden op sars.com

Nog meer seks!!!
Niet dat we gefrustreerd zijn ofzo hoor, helemaal niet, maar hier
zijn dus nog eens 10 goeie redenen om nog meer seks te hebben! Dank aan Kim.
1. Seks is een natuurlijke schoonheidsbehandeling. Wetenschappelijke
onderzoeken hebben uitgewezen dat wanneer vrouwen seksueel actief
zijn, ze meer van het hormoon oestrogeen aanmaken. Dit hormoon
zorgt dat je vachtje zal glanzen en 't maakt je huid gladder.
2. Zachte ontspannende vrijages verminderen de kans op problemen
als dermatitis, huiduitslag en blaasjes. Het geproduceerde zweet
maakt je poriën schoon en doet je huid glimmen.
3. Het bedrijven van de liefde kan alle overtollige calorieën verbranden,
die je tijdens dat romantische diner hebt verzameld.
4. Seks is een van de meest veilige sporten. Het rekt en strekt al je
spieren in je lichaam. Het is leuker dan 20 banen zwemmen en je hebt
er geen speciale gympies voor nodig!
5. Seks is een instant oplossing voor een milde depressie. Het laat
endorfine los in je bloedbaan, wat je weer een gelukkig gevoel geeft.
6. Hoe meer seks je hebt, hoe meer seks je aangeboden zal worden.
Een seksueel actief lichaam geeft grote hoeveelheden af van de chemische stof feromonen. Deze subtiele seksparfum maakt het tegenovergestelde geslacht seks-gek.
7. Seks is het meest veilige rustgevende middel ter wereld. Het is 10
keer meer effectief dan valium.
8. Kissing each day will keep the dentist away. Zoenen moedigt speeksel aan om etensresten van je tanden te verwijderen en de zuurtegraad van het zuur wat cariës veroorzaakt te verlagen. Dat voorkomt
weer een ophoping van tandplak.
9. Seks laat echt je hoofdpijn verdwijnen. Een vrijpartij kan zo de spanning losmaken die de vernauwing in bloedvaatjes van de hersenen
veroorzaakt.
10. Een hoop vrijen kan je verstopte neus vrij maken. Seks is een natuurlijke antihistamine. Het kan helpen astma en hooikoorts te overwinnen.

“Schapen neuken, scha-
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Kultuur met grote K
Het cultuuroverzichtje brengt ons terug naar het december vorig jaar, toen de eerste semester zowat op z'n einde liep.
We schrijven 2002, meer bepaald 19 december. Via via had ik
vernomen dat Tempi Misti, het Gents Studentenorkest, een gratis orkest speelde, en dit in de St. Niklaaskerk te Gent. Gezien
het programma vond ik het de moeite waard dit concert bij te
wonen: het vioolconcerto van Beethoven, met als solist Mikhaïl
Bezverkhny, eerste laureaat Koningin Elisabethwedstrijd 1976,
en daarnaast een eigen creatie. Deze creatie bleek gebaseerd
te zijn op de reeks van fibonnaci, iets wat me toch niet direct
duidelijk bleek uit deze uitvoering, maar soit. Daarna volgde het
vioolconcerto, dat ons terug meenam naar de romantiek, en de
moderne muziek achter zich liet. Het studentenorkest zette zijn
beste beentje voor, en samen met de solist slaagden ze erin
een mooie uitvoering van dit bekend stuk te brengen. De cadenza waren zelf geschreven door de solist, wat deze uitvoering zeker een meerwaarde gaf.
Daarna kroop ik enkele maanden in mijn nest voor een
winterslaap, om eind februari terug te komen met een concert
van Rouse, Beethoven en walton, dat op een zondag in de Bijloke plaatsvond. Jean Louis Steuerman bracht ons onder leiding van Marin Alsop Beethovens befaamde 5e pianoconcert,
"Emperor". Vanwaar die naam, denkt u? Wel, dat heeft te maken met twee verhalen, die mogelijk allebei apocrief zijn. Bij de
première van het pianoconcert in Frankrijk zou een soldaat zijn
opgesprongen onder de uitroep "Mais c'est l'Empereur!". Bij de
première van de symfonie in Frankrijk zou iemand "Vive l'Empereur!" hebben uitgeroepen. Enfin, als het niet waar is, is het
prachtig gevonden. Prachtig was tevens de uitvoering, die nog
lang bleef nazinderen bij het nuttigen van een Leffe in de receptiehal.
In maart volgde Hoegaarden's kroegentocht, waarvan het
verslag reeds in het vorig strakje [nvwEEdpEckEr: “STRAKSKE”
noemt onze bijbel, gij ketter! :-P ] stond. (waarvoor dank Tim :) )
Eind maart vond vervolgens Wina's jaarlijkse filmweek
plaats, dit jaar naar de 2e semester verschoven. Dit jaar kwamen meer alternatieve films aan bod, zoals La Haine, Das Experiment, en Being John Malkovich. Daarnaast waren er meer
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luchtige films, waaronder Charlie's Angels en Monsters Inc. The
Others beet de spits af.
Normaal was het de bedoeling alles te laten doorgaan in
auditorium A3 in de Sterre, maar zoal u misschien al wist was
er een slight change of plans, ten gevolge van een onverwachte
njet wat betreft het gebruik van de projector in eerdervernoemde zaal. Teneinde de filmweek te laten doorgaan, gingen we,
na maandagavond een projector gehuurd te hebben, op zoek
naar een nieuwe zaal, die we vonden in de buurt van de plateau, in studentenhuis de Brug. Een klein maar gezellig zaaltje
dat plaats bood aan zo'n 30 mensen, meer dan genoeg voor
een filmweek als de onze. Donderdagavond bleek er onverwacht veel belangstelling voor Das Experiment te zijn, omwille
van het feit dat op een andere, niet nader genoemde filmweek
dezelfde film was vertoont, maar de zaal te klein was gebleken
om iedereen een zitplaats te verschaffen. Dat komt ervan als ge
zoveel reclame maakt he :p
Bij deze zou ik graag nog eens iedereen bedanken die
geholpen heeft dit gebeuren desondanks nog te laten doorgaan, en natuurlijk iedereen die afgekomen is. Daarmee heb
geschreven wat ik moest schrijven, en zit m'n jaar als cultuurpraeses erop! [nvwEEdpEckEr: allez, ik hoor je tot hier zuchten van
verlichting dat je nooit meer iets zult moeten schrijven in ‘t Strakske… ;
-) ]

Slukes en tot nog eens,

Bossy

Kultuur met grote K
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Wist u Dat… ?
Ongelooflijk maar waar: de eerste wudjes van het voorjaar! Ok,
ze gaan vooral over de vrijgezellenavond van Tony en Katrien,
maar als ge ‘t beter kunt, doe het dan zelf. Letterlijk: doe het
ook zelf! Stuur WUDjes verdomme! Merci aan Sylvie.
-
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De jongens eigenlijk een tutu wouden huren voor Tony?
De juiste maat niet voorhanden was?
Zij dan elk een t-shirt kregen?
Den drank den Duvel is?
Het opschrift op de rug er niet is doorgekomen?
Dit “ een mongool met een ringbaardje” ging zijn?
Katrien aanvankelijk bevreesd was voor de avond?
Dat per glas verminderde?
De bovenbuurvrouw dit niet leuk vond?
De Dalai Lama kaal is?
Een roedeloper eigenlijk een fruitplukkende gastarbeider
is?
Het borsthaar aan het uitsterven is?
Katrien dat niet erg vond?
Jongens nog zwart gekruld haar hebben?
.... Maar nu niet zo veel meer?
Er zelfs echt baardhaar op Tony2 hangt?
En een ingekorte dread?
Dit een hele mooie jongen was?
Het baardhaar van een grote,ruige man kwam?
Dit eigenlijk een biologische toogzwam is?
En een biologische prof?
De vrijezellenavond Chinees geld opleverde?
Katrien sindsdien onophoudelijk rochelbuien heeft?
Zij een Abnormalia-jongen heel schattig vond?
Abnormalia ons onbekend is?
Abnormalia uw scriptor niet onbekend is?
Ik nml al eens gecantussed heb met enkele van die mannen?
Zij die jongen zijn lijf helemaal bepotelde?
Zij gelukkig een blinddoek aan had?
We in de Defoo geen drinken meer kregen?
We er dus heel beangstigend uitzagen?
Hij eigenlijk meer begon te lijken op Osama?
Wij Tony en Katrien alle liefde en geluk van de wereld
toewensen?

Wist u dat… ?

Lekkere portie seks?
Of zoals ze in den Twieoo zeggen: nu we toch uw aandacht
hebben…
Zonet kreeg ik een mail, voor het eerst in die twee jaren als
scriptor was het toch wel fanmail zeker? Ongelooflijk maar
waar. Gestreeld door zoveel complimenten kan ik niet anders
dan deze mail met jullie delen. Hier is ie dan:
*********
From: "Karen De Loor" <Karen.DeLoor@rug.ac.be>
To: <scriptor@wina.rug.ac.be>
Sent: Monday, May 05, 2003 3:29 PM
Subject: Strakske
Geachte,
ik vind uw clubblad zo tof geschreven dat ik een
fanclub wil oprichten: de Weedpeckerfanclub! Het
aantal leden staat momenteel op 1, maar niet getreurd: we kunnen misschien eens afspreken om een
businessplan op te stellen. Wat denk je, eens een
avondje brainstormen tijdens een lekkere portie
seks? mai me back.
Enorm veel kusjes op lekkere plaatsjes,
Karen
**********

Bon, ik weet wel dat mijn goddelijk lijf wel meerdere jonge meisjes het hoofd op hol brengt, of zelfs oudere meisjes, maar dat
iemand uit 2de lic. pedagogiek mij zo’n mailtje stuurt, dat vond
ik op zijn minst (om eens een understatement te gebruiken)
verdacht. Om te beginnen omdat mensen van ‘t VPPK niet direct een Strakske in handen kunnen krijgen. Maar goed, Karen,
die seks daar hebben we het nog wel eens over. Ik hoop dat ik,
nu ik scriptor af ben, nog evenveel tot je verbeelding spreek.
Vergeet niet een foto en je maten te sturen naar weedpecker@pandora.be (ahja, het scriptor adres komt vanaf nu bij
Bouvier toe). Of laat de volgende keer je pc niet onbeheerd
achter als je in een pc-lokaal van de unief zit. Mensen maken
daar misbruik van. Zeker (ex?)WiNA-leden.

<T!M> aka wEEdpEckEr
Slette me vette tette...
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Sport op het bord
Yow sportievelingen,
Woensdag 26 maart konden de voetballiefhebbers hun
hartje ophalen in het jaarlijks WINA minivoetbaltoernooi. Outdoor
deze keer, en wel aan de voetbalterreinen Henri Story aan het
UZ. Alles was geregeld: 4 terreinen en 8 goaltjes waren gereserveerd en 12 ploegen hadden zich ingeschreven. We konden met
frisse benen beginnen shotten. Niet dus…
De dag zelf stond daar namelijk de terreinbewaarder met
een fax te zwaaien van Stad Gent, zeggende dat die dag alle
terreinen naar leerlingen van de lagere Rijksscholen van Gent
gingen. Hij vond het, en ik citeer, “een spijtige zaak dat ons voetbaltoernooi niet kon doorgaan”. Hij vond het, me dunkt, nog spijtiger dat een cornervlag rectaal geïmplementeerd werd in zijn
lagere ingewanden. Die motherfucker! Die!! Mondelinge afspraken zijn dus zero waard…
Anyhow, niets aan te doen. We vonden uiteindelijk toch
één terrein aan Home Vesalius waar toch wat gevoetbald kon
worden. De ploeg van Yannick bleek na veel vijven en zessen
een maat te groot voor de rest van voetbalminnend WINA, maar
de overwinning smaakte bitterzoet. Mijn oprechte excuses aan
de winezen die een dag verlof genomen hadden, speciaal voor
het voetbaltoernooi. Thomas en ik waren het slachtoffer van de
pain-in-the-ass omstandigheden en we hebben er nog van gemaakt wat we konden. Toch bedankt om te komen.
Er moesten dringend en duchtig wat frustraties worden
afgereageerd. [nvwEEdpEckEr: no shiti… ] En welke sport is
daar uitermate geschikt voor? Squash uiteraard, en dat op
woensdag 24 april in Stadium Coupure.
Het ging ongeveer zo: de tegenstander slaat zijn balletje
tegen die muur en dan geven je hersenen bliksemsnel signalen
door aan je lichaam. Naar voor, smash, terug naar achter, backhand, afmaken. Waarop je lichaam reageert: wie ik? Zwans toch
niet!
Althans voor de raszuivere squash amateurs, bij de rest
was de synchronisatie van lichaam en geest iets meer op punt
gesteld. Er was een klein toernooitje waarin een zekere Oswald
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de vloer aanveegde met zijn tegenstand. Wie tegen hem moest
spelen was d’office 2 kilo kwijt en had alle hoeken van het terrein
minstens 17 keer van dichtbij gezien. Hij ging verdiend met de
hoofdprijs lopen zijnde een aantal bonnetjes en een bon voor
een broodje. Achteraf hingen we met z’n allen uitpuffen in de
cafetaria. Ondergetekende speelde voor kelner en dat ging als
volgt:
Bouvier: “Wat moet jij drinken Thomas?”
Thomas: “Aquarius Kiwi”
Bouvier: “Come again?”
Thomas: “En als ze dat niet hebben Aquarius Meloen.”
Bouvier: “Meloen?!”
Thomas: “Of rode pompelmoes…”
Bouvier: *klets*
Thomas: “Auw. Ok, Aquarius Orange dan maar.”
Bouvier: “Da’s al beter.”
Ik was blijkbaar nog niet vermoeid genoeg. Gelukkig was
Klaas met de wagen zodat we de ring niet met onze vélo moesten bedwingen maar gezellig keuvelend en tuffend richting
Papaya voerden. Later volgde nog een paar pinten en een pitta.
Dat wordt volgende week dus weer squashen om die calorieën
vriendelijk maar kordaat de deur te wijzen.
"Pain is inevitable; suffering is optional.”

Bouvier

Sloore up joen talloare
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Uit de gazette

En zeg nu nie dat ik de enigste ben die bij het zien
van dit artikel direct aan Nicky moest denken hee….
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‘t is weer Feest (geweest)
Over totaal marginale sangria...
Om onze contacten met andere
studentenclubs wat te verbeteren, besloten we om eens een fuifje te organizeren samen met de mensen van de
Chemica. Wij zaten al met da datum 2
april en locatie de Tequilla in ons hoofd
en toen we Arne,de
feestpraeses van de
Chemica erover aanspraken bleek dat zei
op woensdag 2 april al
een fuif hielden en dat
hij doorging in _jawel_
de Tequilla. Dat kwam
dus perfect uit en toen
hebben we de rest van
de organisatie samen geregeld. De Totaal Marginaal Fuif was geboren ;-)
Toen we daar bij het aanvangen
van de fuif toekwamen zagen we al
direct Arne rondlopen met zijn kousen
over zijn broek, evenals zijn onderbroek _met_ bruine streep.
Later bleek dat er wel nog meer chemistjes waren die er iets
van kennen om marginaal
rond te lopen! Ook een hoop
wineesjes deden hun best om
eens marginaal gekleed af te
komen. Maar persoonlijk vind
ik toch dat die mannen(en
toch zeker 1 vrouw) van de
chemica er het marginaalst
van al bijliepen. Betekent dit
nu dat wij minder durven? Of
gewoon dat we deftigere
mensen zijn? Of dat wij onze
Abeel met een spuitje verdoven- doopkledij al weggesmeten
de middelen. Al heb je wel ettelij- hadden?
ke spuitjes ervan nodig eer bier
verdovend is...
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feest
In ieder geval was het een fantastische fuif. Dankzij het
feit dat het een dubbel-fuif was, zat
de Tequilla goed vol en was er vollen bak ambiance. En weer hadden
we ons geamuseerd :-)
Maar natuurlijk vonden we 1
fuifje niet genoeg gefeest voor een
maand! We besloten jullie nog eens
goed te verwennen met spotgoedkope sangria! Op de clubavond van
dinsdag 22 april stonden we klaar
met een eurodeal: 1 sangria voor 1
euro. Als dat niet goedkoop is! De
zuipkaarten (8 sangria's kopen, eenWouter is duidelijk niet aan
tje
gratis) vlogen de deur uit. Er wazijn eerste sangriaatje toe ;-)
ren dus veel mensen die
maar goed voorbereid
wilden zijn!
De wineesjes zagen er weer goed tevreden uit :-) En das maar
goed ook! Anders hadden
Free en ik 2 uur fruit zitten snijden voor niets! Ge
ziet maar wat de feestjes
allemaal voor jullie over Niet iedereen dronk sangria natuurlijk...
hebben :-p De sangria
raakte helemaal op, dus de
avond zat erweer op. En
nogmaals een geslaagde
wina-avond...

Piglet

En dat Klaartje affectioneel wordt als ze zat is, is ook geen nieuws ;-)

… En morgen examens!!!
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Actueel gezever
"War continues in Iraq. They're calling it Operation Iraqi Freedom. They were going to call it Operation Iraqi Liberation until
they realized that spells 'OIL.'"
Jay Leno
"Yesterday, the president met with a group he calls the coalition
of the willing. Or, as the rest of the world calls them, Britain and
Spain."
Jon Stewart
"According to the New York Times, Saddam Hussein has
mined all his oil fields, planted bombs in all his major cities, he's
got bombs in the military installations, in the airports, and he's
mined all the government buildings. There's not much left for
us to do, really."
Jay Leno
"Good news for Iraq. There's a 50 percent chance that President Bush will confuse it with Iran."
Craig Kilborn
"President Bush spent last night calling world leaders to support the war with Iraq and it is sad when the most powerful man
on earth is yelling, 'I know you're there, pick up, pick up."
Craig Kilborn
"President Bush spent the day calling names he couldn't pronounce in countries he never knew existed."
Jay Leno
"President
Bush
found out something this week.
Between
the
countries of Camaroone,
Chile,
Angola and Syria,
Angola plays the
best music when
they put you on
hold."
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Craig Kilborn
"As you all know we're
about to start March Madness. That's NCAA college
basketball
tournament
when they start with 64
teams and you whittle them
down to just one, you know
kind of like our allies."
Jay Leno
"CNN said that after the
war, there is a plan to divide Iraq into three parts ...
regular, premium and unleaded."
Jay Leno
"Turkey has voted not to allow U.S. troops into their country
and Saddam Hussein said 'You can do that?'"
Jay Leno
"A lot of students around the country protested the war today.
The National Youth and Student Peace Coalition sponsored an
anti-war organization called 'Books Not Bombs.' President
Bush said, 'Why do you want to drop books on them?'"
Jay Leno
"My wife wanted to go somewhere expensive for the weekend.
So, I took her down the street to the local Texaco."
Jay Leno
"Experts say that if we go to war with Iraq, oil could reach as
much as $80 a barrel. Of course, after the war it will be free."
Jay Leno
"Saddam Hussein also challenged President Bush to a debate.
The Butcher of Baghdad vs. the Butcher of the English language."
Jay Leno
"President Bush announced tonight that he believes in demo-
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cracy and that democracy can exist in Iraq. They can have a
strong economy, they can have a good health care plan, and
they can have a free and fair voting. Iraq? We can't even get
this in Florida."
Jay Leno
"In an interview with Dan Rather, Saddam has challenged President Bush to a live, televised debate. I think this would be fair,
since English is a second language to both of them."
Jay Leno
"President Bush has said that he does not need approval from
the UN to wage war, and I'm thinking, well, hell, he didn't need
the approval of the American voters to become president, either."
David Letterman
"In a speech earlier today President Bush said if Iraq gets rid of
Saddam Hussein, he will help the Iraqi people with food, medicine, supplies, housing, education, ... anything that's needed.
Isn't that amazing? He finally comes up with a domestic agenda
and it's for Iraq. Maybe we could bring that here if it works out."
Jay Leno
"Secretary of State Colin Powell addressed the United Nations
Security Council, offering a compelling 90-minute presentation
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that not only furthered his case but reminded the world why
America is second to none in the field of PowerPoint."
Jay Leno
"You know why the French don't want to bomb Saddam Hussein? Because he hates America, he loves mistresses and
wears a beret. He is French, people."
Conan O'Brien
"The state of Texas executed its third prison inmate this week.
This week. In fact, they don't even have a last meal anymore,
now it's a buffet."
Jay Leno
"I read today that the president was interrupted 73 times by applause and 75 times by really big words."
Jay Leno
"This week officials from France, Russia and Germany accused
President Bush of having a fondness for war. Yeah, when asked about it, a spokesman for Bush said, 'It's a one syllable
word, of course he's fond of it.'"
Conan O'Brien

oliedom
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VRIJ PODIUM
Het versterkende materiaal, het eerste groepje
en het publiek stonden gereed. Thomas sprong met
de nodige schwung het podium op om The Blues
and Boogiewoogie Band aan te kondigen, de kop van
een vleermuis af te bijten en te stagediven. Nadat Thomas weggevoerd was door de zedenpolitie was het tijd voor
muziek, en wel op “Sjakosj On Stage: WiNA’s Vrij podium”
Het eerste groepje betrof een drietal
getalenteerde jongeheren die instrumentale blues en boogiewoogie muziek brachten. Ze noemden dan ook The
Blues and BoogieWoogie
Band, je moet er maar opkomen zeg ik altijd. Hysterische
pianoriffs vulden het café en
stilstaan was gewoon onmogelijk. Althans voor mij. De rest
had daar minder moeite mee,
maar die hadden dan ook geen
rasechte katoenplukker in zich
(figuurlijk mensen… figuurlijk).
Na deze uitermate geslaagde instrumentaal intro was het tijd
voor De Klepzeikers. Ow boy were they bad.
Maar dat was dan ook de bedoeling, want het betrof hier Bouvier
(ik dus) en schachten die op deze manier hun ontgroening tot een
goed einde moesten brengen. Met Jonathan aan de drums, mezelven aan de bas en Geert helaas aan de micro brachten wij het
nummer Hiep Hiep Hoera voor de WiNA. Nogmaals mijn excuses
hiervoor. Daarna volgde een stand-up comedy actje van Geert en
Jonathan. You don’t wanna know…
Nadat iedereen bekomen of afgevoerd was waren Bart en
Liesbeth aan de beurt. Ze brachten zeemzoete ballades en de koppeltjes slowden romantisch hun harten in evenwicht. Net als bij
Tine en Wouter trouwens. Na elk liedje volgde een daverend applaus. Wat een zangtalent mensen! Je moest erbij zijn om het te
geloven. De afwezigen hadden in tegenstelling tot bij het optreden
van de Klepzeikers ongelijk.
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bier
Rond deze tijd was er al serieus wat volk en die konden Blue
Apple Lane aan het werk zien. Helaas was hun zangeres niet op het appèl en maakten ze gebruik van een zanger uit de vervangingspool. Die was niet echt toonvast maar hij bracht er toch maar
mooi de ambiance erin. Stevige rock,
een volle pint en je maten in
de buurt. Meer moet dat niet
zijn.
Vettig haar, driedelige pakken en crunchy garage rock. Het begint met een S
en eindigt met tool Gang.
Zanger Brecht (bekend en
berucht van televisie) weet
hoe hij het publiek en zijn
bas moet bespelen. Ze brachten hun bekend materiaal als
“Mad Joe”, “Sex” en
“Stupid Summer Song”.
Op www.stoolgang.tk kan
je de lyrics nog een nalezen.
Aan alle mooie liedjes komt een eind, gelukkig ook aan de
slechte. En WiNA’s Vrij Podium zat er op. De drie ton versterkers
en gitaren moesten weer huiswaarts, maar het publiek nog lang
niet. De nacht was nog jong gelijk dat ze dat zeggen…

Bouvier

Of zonder...
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… Is Nooit grappig
Je kent ze wel, die zinnetjes die eindigen op “… is nooit grappig.”
Via e-mail is de hype begonnen. Zelfs in Uitlaat (HUMO) verschenen die dingen. Toen Bouvier en ik op msn-messenger zaten te
chatten, kwamen we plots op enkele mooie nooit-grappigs. Toen
hebben we een paar keer onze hersenen gepijnigd, en dit is het
resultaat (ohja, Fien haar hersens doen ook een beetje pijn):
zeggen dat SARS wel zal overwaaien, is nooit grappig
een homo die rond de pot draait, is nooit grappig
een electricien die onder spanning staat, is nooit grappig
een blinde die een zichtrekening opent, is nooit grappig
Laurent die te vroeg Claire Coomt, is nooit grappig
een diamantiar met nierstenen is nooit grappig
een koorddanser die niet tegen een stootje kan, is nooit grappig
een chef kok die iemand een peer stooft, is nooit grappig
een beroepsvisser die het hoofd niet boven water kan houden, is
nooit grappig
een kantklosser die de draad kwijt is, is nooit grappig
een buitenlandse wiskundige die moet integreren, is nooit grappig
een schaatser die het ijs breekt, is nooit grappig
een rolstoelpatiënt die zich laat meeslepen, is nooit grappig
iemand die op de rand van het faillissement staat een duwtje in de
rug geven, is nooit grappig
een skiër met een LAT-relatie is nooit grappig
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nooit
een kuisvrouw in het stof doen bijten, is nooit grappig
een ober die ergens niet mee gediend is, is nooit grappig
een naaktmodel dat kort van stof is, is nooit grappig
een schrijver die trek aan zijn pen heeft, is nooit grappig
een analfabeet die een uitgelezen kans ziet, is nooit grappig
een bungeejumper die het aan zijn rekker heeft, is nooit grappig
een waarzegger zonder toekomstperspectief is nooit grappig
een bierbrouwer die er een soepje van maakt, is nooit grappig
zwarte piet in de zak zetten, is nooit grappig
een prostituee die net op straat gezet is, is nooit grappig
een uroloog voor lul zetten, is nooit grappig
een darmpatiënt te kakken zetten, is nooit grappig
een toneelcriticus die het decor afbreekt, is nooit grappig
een verhuizer van het kastje naar de muur sturen, is nooit grappig
een loodgieter die denkt het warm water uitgevonden te hebben, is
nooit grappig
een doodgraver die in de grond zakt van schaamte is nooit grappig
een meubelmaker die zijn gevoelens niet onder stoelen of banken
steekt, is nooit grappig
een juwelier met een hart van goud is nooit grappig
een electricien die rap geshockeerd is, is nooit grappig
een beul die het hoofd verliest bij zijn werk is nooit grappig
een speerwerper die je iets naar het hoofd slingert, is nooit grappig
een steenkapper die zich ergens het hoofd over breekt, is nooit
grappig
een pyromaan die in vuur en vlam staat, is nooit grappig
een chirurg die iemand op het hart trapt, is nooit grappig
een stripteuse die de naakte waarheid verkondigt, is nooit grappig
een verkeersslachtoffer met het hart op de tong is nooit grappig
een friturist die oliedom is, is nooit grappig
een bakker die het te bruin bakt, is nooit grappig
een slager in hart en nieren is nooit grappig
een nudist in zijn hemd zetten, is nooit grappig
een chirurg die zout in de wonde strooit, is nooit grappig
een hondentrainer die zich in zijn gat gebeten voelt, is nooit grappig
een kapper die hoge toppen scheert, is nooit grappig
een Palestijn met een opgeblazen gevoel is nooit grappig
een Weight Watcher die er vet mee is, is nooit grappig
een tennisser die de bal misslaat, is nooit grappig
een sopraan met veel noten op haar zang is nooit grappig
een viagraslikker voor paal zetten, is nooit grappig
een deejay die doordraait, is nooit grappig
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een marathonloper die door het lint gaat, is nooit grappig
een bijziende die het al van ver zag aankomen, is nooit grappig
een weerman die van de regen in de drop belandt, is nooit grappig
een dansleraar die rap op zijn tenen getrapt is, is nooit grappig
een kustbewoner in het zand doen bijten, is nooit grappig
een timmerman die niet stopt met zagen, is nooit grappig
een wegenarbeider die een mooie baan heeft, is nooit grappig
een erwtenkweker die op de dop staat, is nooit grappig
een psycholoog voor de gek houden, is nooit grappig
een kok doen koken van woede is nooit grappig
een cowboy op zijn paard krijgen, is nooit grappig
een eskimo in de kou laten staan, is nooit grappig
een dwerg een lening op korte termijn voorstellen, is nooit grappig
een dierenarts die het beest uithangt, is nooit grappig
een kleptomaan die de show steelt, is nooit grappig
een loodgieter met een druiper, is nooit grappig
een houthakker die er het bijltje bij neerlegt, is nooit grappig
een gepensioneerde conducteur die zijn trein mist, is nooit grappig
een dove die zijn eigen oren niet geloofd, is nooit grappig
een molenaar in de maling nemen, is nooit grappig
een astroloog sterretjes laten zien, is nooit grappig
een astronaut zeggen dat hij naar de maan kan lopen, is nooit grappig
een eunich een kloot afdraaien, is nooit grappig
een kreupele die geen been heeft om op te staan, is nooit grappig
een buitenwipper die je vriendin binnendraait, is nooit grappig
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BROUWERIJBezoek
Schitterend, net terug vanuit Leuven en in plaats van aan te
zetten naar ons fuif (waar nu waarschijnlijk alvast ongelooflijk veel
volk en ambiance is) zit ik nog op mijn kot de laatste plicht van het
jaar te vervullen. Maar goed, het voordeel is dat wij van WiNA tenminste weten dat we goed zot zijn.
Het brouwerijbezoek. Wel, ik zou heel kort kunnen zijn, maar
ik ga toch proberen om een klein beetje te schetsen wat we zo
meegemaakt hebben. Tegen 1.10u troffen we elkaar in het station
in Gent om te trein te nemen naar Leuven. Ik veronderstel dat jullie
wel al allemaal eens een trein genomen hebben, dus spring ik direct naar het punt waarop we toekwamen in Leuven. Een stralende
zon wachtte ons op en de verleiding om een terrasje te doen nog
voor we de brouwerij gingen opzoeken, was bijna niet te weerstaan. Maar het gedacht
aan een ganse brouwerij
vol met bier deed ons
voortzetten en te voet trokken we richting een groot
gebouw met “Stella Artois”
op de gevel.
Na eerst een kwartier rond het terrein te hebben gelopen vonden we
een receptie, waar ze ons
wisten te vertellen dat we geheel verkeerd waren gelopen en het
best terugkeerden in de richting van waaruit we net kwamen. De
blakende zon verhoogde de dorst en zo geraakten we met heel
veel moeite pas in het hoofdgebouw. Een gids wachtte ons op in
“den Thuis”, het “stamcafé” in de brouwerij zelf. Maar in plaats van
een frisse pint kregen we enkel
een filmpje voorgeschoteld.
De rondleiding bracht
ons naar de verschillende brouwerszalen, waar het gehele
brouwersproces ons uitgelegd
werd (meer info: kom volgend
jaar zelf eens af naar het brouwerijbezoek of vraag meer uit-
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“En zo maken we dus bier”

bier
leg aan Hans van het FK). We zagen de speciaal door interbrew
ontwikkelde filter die gemaakt werd in samenwerking met de unief
van Louvain la Neuve en die nu
door meer dan 60 brouwerijen
wereldwijd gebruikt wordt, we
zagen de gistingstanks, de
koeltanks, de bottelarij, kortom,
vanaf de grondstoffen, tot het
eindproduct dat in 170.000 flesjes per uur de brouwerij verlaat.
Daarna was het dan uiteindelijk tijd voor een frisse
“Stella” (het woord pint kenden ze daar blijkbaar niet, of onze barman werd toch goed genoeg betaald om het niet uit te spreken).
Terwijl we onze eerste pint smakelijk naar binnen goten, kregen we
uitleg over hoe je de glazen dient te reinigen, hoe schuin je je glas
moet houden tijdens het tappen, hoe je in serie moet tappen, kortom een volledige tap-cursus. Er werd ongelooflijk veel zelf geprobeerd en (schande! Verspilling!) alle niet-perfect getapte pinten verdwenen gewoon in de afvoer van de pompbak. Verschrikkelijk, onze harten braken gewoon, althans in het begin. Op den duur vonden we een pint die er al meer dan 5 minuten stond niet meer
“vers” genoeg en gingen we gewoon opnieuw wat oefenen in het
tappen. Op het einde volgde nog
een “examen” en iedereen kreeg
een tap-diploma. ‘t Is te zeggen, ze
hadden er geen meer, maar vanaf
dat ze gedrukt waren, gingen ze
die opsturen. Altijd handig dus
voor zij die in de zomer een centje
bij willen verdienen op café.
Conclusie: zoals altijd hadden de afwezigen ongelijk! Jammer dat jullie dit hebben moeten
missen, hopelijk hebben we volgend jaar wat meer volk om deze
interessante uitstap mee te maken want het loonde echt wel de
moeite. Zo en nu ben ik naar de fuif! De leute.

<T!M> aka wEEdpEckEr
“Ah, tof, wij drinken zo…”
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Ewel mersie, zie...
Voor de laatste keer mag ik nog eens mensen bedanken voor
hun medewerking aan dit laatste fijn clubblad van een nog veel
fijner jaar. Iedereen die ooit heeft meegeholpen om een of ander stukje in het Strakske te verwezenlijken, of aan het helpen
geholpen heeft, wil ik nogmaals hartelijk bedanken, ik had het
alleen nooit allemaal kunnen doen. Allez, ik had het wel kunnen
doen, maar ‘t ging mij nog eens zoveel meer werk gekost hebben, dus aan iedereen bedankt om mij meer tijd met mijn lief te
kunnen laten doorbrengen. ;-)
Volgende mensen worden bedankt voor het huidige Strakske
dat je in je handen houdt:
- Grein voor zijn column en een gedichtje
- pipo en Katrijn voor hun gedichtjes
- Thomas VP voor een mooi ontgroeningsstukje en zijn woordje
van de nieuwe praeses
- Piglet voor de verslagjes van feest
- Kurt en Sylvie voor hun krantenartikeltjes
- Katrijn, Fien en Bouvier voor Jommeke’s moppentrommel
- Jan Verstuyft voor de zever over Bush
- Mieke, Bouvier, Joke, Liesbeth, Ilse en Ken voor de glijbaantjes (want die zijn moeilijk te verkrijgen! Heel erg bedankt hiervoor!)
- Inge Houbrechts voor de “extreme tuning” foto’s en andere
zevermails
- Wouter voor zijn gedoe van wiskundigen en natuurkundigen
- Hans van ‘t FK voor de voorpagina-foto
- Bossy voor het te berde brengen van onwaarschijnlijk geacht
schrijverstalent om zijn stukje te maken ;-)
- Bouvier om nog net op tijd zijn sport-verslagjes te maken en
de nooit-grappig’s
- Kim voor de seks
- jullie, mijn trouwe lezertjes, die zelfs nu de examens zo dicht
genaderd zijn, toch nog verslaafd als geen ander het Strakske
tot de allerlaatste bladzijde lezen, zelfs het dankwoordje lezen
(daarvoor moet je eigenlijk al goed gestoord zijn, maar kom :-P)
Zoals men zegt: u was een fijn publiek, tot later.

<T!M> aka wEEdpEckEr
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Ewel Mersie, Zie...
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Breakfast Cerials that
didn’t survive the 70’s
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