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Wanneer? Wat? Waar? 

8 oktober Gent Ontgroent 
(evenement van Stad 
Gent) 

Heel Gent 

8 oktober Opendeurdag GUSB 
(sportcentrum) 

GUSB 
(watersportbaan) 

9 oktober Openingsfuif Twieoo 

13 oktober Oefencantus Den Exotic 

22 oktober 12-uren-loop Kunstlaan 

Voor een up-to-date kalender ga naar http://wina.ugent.be. 

Kalender 
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editoriaalken 
Mijn lief zei gisteravond tegen mij: “Je bent een pervert!” 

Waarop ik: “Pervert? Da’s een groot woord voor een meisje van negen!” 
- Emo Philips 

Welkom beste eerste-kanners, 
 
 en mag ik je eerst en vooral proficiat wensen met je keuze voor de 
studierichting informatica of wiskunde-natuurkunde enerzijds en met je 
keuze om lid te worden van de over de hele lijn fantastische studentenver-
eniging WiNA. “Een studentenvereniging? Jakkes! Een bende bissende 
zuiplappen van mijn kl*ten zijn dat!” hoor ik de slecht geïnformeerde stu-
dent al denken. Niet dus! Want wie denk je dat voor de verspreiding van 
die oersaaie maar broodnodige cursussen zorgt? Of op wiens kosten denk 
je dat je straks gratis gaat barbecuen? WiNA dus. 
 
 En uiteraard ben jij, mijn beste eerste-kannertje, lid geworden van 
WiNA. Ah ja, natuurlijk. Je moet anders wel deftig op je kop gestuikt zijn. 
Want het lidgeld (10 €) is op zich al minder dan de korting die leden op 
cursussen krijgen. En wat dacht je van deze: na de introductie is er een 
gratis vat in onze fakbar, S0 genaamd. Je moet geen Stephen Hawking 
zijn om te door te hebben dat lid worden van WiNA een stap in de goede 
richting is. Nog geen lid geworden? Grijp één van die ongure types met 
een breed zwart-geel lint bij de kraag en eis je lidkaart. 
 
 Als cursussen en barbecuen de enige dingen zijn waar we ons dit 
jaar bezig mee gaan houden, laat mij dan een gezwel groeien ter grootte 
van de cursus Analyse I. De WiNA agenda bulkt van de sportieve, culture-
le en studentikoze activiteiten. Dit wordt allemaal in goede banen geleid 
door een gemotiveerd praesidium, het bestuur van de vereniging. Verder 
in dit infostrakske stellen ze zichzelf even voor. 
 
 De mensen die de film ad-fundum al gezien hebben vragen zich 
waarschijnlijk wel af hoe het zit met dopen, ontgroenen, schachten, can-
tussen, enz… Dit is allemaal prominent aanwezig in het Winees clubleven. 
Vooral de WiNA doop is een onvergetelijke ervaring. Je moet grappige 
opdrachtjes doen en je wordt wat vuilgemaakt, maar vraag aan een wille-
keurige gedoopte of ze er spijt van hebben en je hebt 98% kans dat ze het 
als één van de meest memorabele momenten uit leven beschouwen. Het 
is niet verplicht, maar het is toch aangeraden om eens naar de voordoop 
te komen zodat de schachtentemmer zijn schachtjes (eerstejaars) eens 

Welkom kersverse Winees! 
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Editoriaalken 
van dichtbij te zien krijgt. Zo kan je ook dadelijk zien of gedoopt worden 
iets voor jou is. 
 
 Maar WiNA wordt niet alleen alom geprezen voor onze beroemde, 
beruchte, verantwoordelijke doop. Ook de cantussen worden drukbezocht. 
Cantussen? Kom zeker naar onze oefencantus en laat je verbazen door 
de nog steeds levende traditie van de zang– en drankavonden waarvan 
menig student al eens kruipend de zaal verliet. 
 
 Ben je echter geheelonthouder (op alcoholisch vlak) dan zal je ook 
ruimschoots aan je trekken komen bij WiNA. Regelmatig staan er sport- 
en cultuuractiviteiten op je te wachten. Sportieve types moeten zich zeker 
tot de sportpraesides Geert & Werner wenden om zich aan te sluiten bij 
één van de sportploegen. Onze zwaar-verfijnde medemensen kunnen dan 
weer terecht bij onze opper cultuur goeroe Ken voor een theater-, muse-
um- of concertbezoek. 
 
 Of hou je meer van een goede fuif? Of het antwoord nu ja of nee is 
dat maakt niets uit. Een absolute aanrader is onze openingsfuif waar je 
een peter of meter toegewezen krijgt. Die kan je door het jaar lastigvallen 
met vragen over studies, uitgaan, Gent… Liefst niet te vroeg in de mor-
gen… 
 
 Ik zal jullie arme hersentjes nu maar met rust laten, daar ze door 
het jaar nog genoeg gepijnigd zullen worden. Laat je gerust meedrijven op 
de stroom die het begin van je universitaire carrière is. Maar vergeet niet 
op tijd bij te sturen, zodat je niet weggespoeld wordt (lees: ga naar de les 
en doe af en toe ook eens cursus open). 
 

Peter aka Bouvier 

Welkom kersverse Winees! 
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Woordje van de praeses 

El Presidente neemt het woord 

-Gaudeamus igitur 
Juvenes dum sumus 
Post jucundem juventutem 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.- 
 

-Laat ons daarom nu vol blijheid wezen 
Zo lang we jong zijn 

Na een jeugd vol plezier 
Komt immers de ouderdom vol zorgen 

Tot de aarde ons terug zal nemen.- 
 
 
Beste eerste-kanners (en anderen die dit boekje per ongeluk in handen 
zouden hebben gekregen), 
 
 Een nieuw academiejaar, een nieuwe geluid...  
Verse cursussen liggen al klaar, de proffen overlopen hun eerste lessen 
nog eens, de auditoria zijn opgeblonken, de café's houden nog snel eens 
grote schoonmaak,... en een nieuwe lading, knapperige, verse studentjes 
komt toe, klaar om het in Gent waar te maken. 
 
 Die nieuwe studenten zijn jullie: de eerste-kanners die nu (soms 
zelfs voor het eerst) in Gent zijn aanbeland en besloten hebben om Wis-
kunde, Natuurkunde of Informatica te gaan studeren. 
 
 Ik ben Thomas (onder stukjes tekst vaak simpelweg afgekort tot 'T.') 
en Praeses van de WiNA. Over mezelf wil ik nu niet veel vertellen, behal-
ve dan dat ik reeds Industrieel Ingenieur Informatica ben en de komende 
jaren een poging onderneem om ook het diploma Licentiaat Informatica in 
de wacht te slepen. 
 
 Des te meer wil ik het hebben over de WiNA, waarmee ik al ettelijke 
jaren lief en leed deel. WiNA is de studentenkring voor alle Wiskundigen, 
Natuurkundigen en Informatici aan de Gentse Universiteit. Wij zijn een 
authentieke studentenvereniging: het soort vereniging waar je moeder je 
voor heeft gewaarschuwd de dag dat je op die trein naar Gent stapte. Wij 
zijn tevens het soort vereniging waarover je oudere broers, zussen, neven 
of nichten (en je vader) graag, vol nostalgie, sterke verhalen vertellen. Met 
welke vooroordelen over studentenverenigingen je ook zit opgezadeld: 
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neem het van mij aan dat ze je verblijf 
in Gent een stuk aangenamer maken 
en dat een lidkaart van de WiNA dan 
ook het eerste is dat je je zou moeten 
aanschaffen op deze introductiedag. 
 
 Als kring (let op het nuancever-
schil met 'club') werken we in de WiNA 
op twee vlakken: studies en entertain-
ment. We houden ons dus bezig met 
het helpen van onze studenten bij hun 
studies. De cursusdienst van WiNA is 
al van in september bezig met het 
voor jullie verzamelen en kopiëren van 
cu rsussen en  examenvragen 
[nvbouvier: die van de vorige jaren welteverstaan. Zó hard gaan we jullie nu ook 
weer niet helpen]. We onderhouden een website met nuttige informatie én 
op onze eerste fuif worden jullie gekoppeld aan een lieve peter of meter 
die met plezier zijn nota's en cursussen van vorig jaar met jullie wilt delen. 
Ook organiseren we een eigen jobbeurs om studenten en geïnteresseerde 
bedrijven met elkaar in contact te brengen (al is dat nu waarschijnlijk niet 
jullie eerste bekommering). Als je interesses op een ander vlak liggen, zal 
die peter of meter je natuurlijk met hetzelfde plezier introduceren in zijn of 
haar favoriete cafés. Hiermee komen we bij de andere kant van WiNA: het 
entertainment. Wil je het studeren een beetje leefbaar houden, dan is uit-
gaan een onontbeerlijk gegeven. 
 
 Te veel jonge studenten komen naar Gent met de instelling dat ze 
hier enkel zijn om te studeren. De vrienden en het sociale leven thuis, in 
het weekend, zouden wel voldoende zijn. Uiteraard zijn we hier allemaal 
om te studeren, en uiteraard willen we allemaal over een aantal jaren trots 
een diploma in ontvangst kunnen nemen. Vergeet echter niet dat je hele 
leven zich minstens de komende vier jaar hier afspeelt! Het is daarom be-
langrijk om hier snel een hele nieuwe vriendenkring op te bouwen 
[nvbouvier: zet die oude vriendenkring bij het grof huisvuil!]. En waar vind je 
meer gelijkgestemde zielen dan in je eigen studentenvereniging? 
 
 Voor de studenten die naar Gent zijn gekomen met de instelling om 
eens goed het zwijn uit te hangen het komende jaar heb ik natuurlijk ook 
een woordje over: doe toch geregeld eens een boek open. Weekends zijn 

Woordje van de praeses 

El Presidente neemt het woord 
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ideale studiemomenten als het er in de week niet van is gekomen. De zin-
sneden 'Komt u eens terug in september', 'Ge kunt uw studies zelf beta-
len', en 'U hebt een pracht van een levercyrose' krijgt niemand graag te 
horen. 
 
 De ploeg die het komende jaar de WiNA draaiende houdt is het Wi-
NA-praesidium. Ons praesidium bestaat uit 16 studenten die zich in de 
volgende tekstjes allemaal zelf eens voorstellen. Iedereen heeft zijn eigen 
specialiteiten en verantwoordelijkheden, zodat we jullie een waaier van 
activiteiten kunnen aanbieden. Zo zijn er de sportactiviteiten, de culturele 
uitstapjes, de fuiven (met als hoogtepunt een heus Galabal in het tweede 
semester), de kroegentochten en de cantussen (toch wel het hart van het 
studentenleven). Over cantussen, dopen en ontgroenen doen de wildste 
verhalen de ronde. Om het even eenvoudig te houden: ze zijn allemaal 
waar! De schachtentemmer (ja, inderdaad, eerstejaars worden nog steeds 
gemeenzaam 'schachten' genoemd) zal jullie op tijd en stond alle nodige 
inlichtingen hieromtrent verschaffen. 
 
 Vandaag, op deze introductiedag, wil ik jullie alvast allemaal uitnodi-
gen in onze splinternieuwe Faculteits-bar (ongelukkiglijk afgekort tot 
'fakbar'), de 'S0' [nvbouvier: lees: den ès nul], gelegen op de campus 'De 

Sterre' in het gebouw S5. Daar ver-
wennen we jullie al met een gratis 
vat (bier dus) en kunnen jullie rustig 
kennismaken met elkaar en met de 
praesidiumleden. Dergelijk gezellig 
samenzijn (weliswaar niet steeds 
met gratis, maar wel met goedkope-
re drank) wordt elke dinsdag her-
haald op de clubavonden in café 'De 
Sjakosj' in de Overpoort. 
 

Ut vivat, crescat, floreat WiNA, 
 

Thomas aka T. 
 
 
 
 

Woordje van de praeses 

El Presidente neemt het woord 
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Vice praeses: Henk Norman 
 
Beste leden en ander gespuis die dit boekske zit te 
lezen, 
  
Indien de praeses zich te zat drinkt, zichzelf voor 
een rijdende bus gooit en bijgevolg in coma ge-
raakt, vrees niet! Gelukkig bestaat er zoiets als de 
vice praeses, ik zijnde. Een kleine introductie is 
misschien gewenst: ik zit in mijn laatste jaar infor-
matica. Genoeg geïntroduceerd, nu effe een paar 
axioma's voorschotelen: WINA is dé club waar je je 

moet bij aansluiten. Ons overaanbod aan activiteiten stelt iedereen tevre-
den, en wees niet bang als je niemand kent, we zijn veel te sociaal om u 
te laten wegkwijnen in een hoekje... Ook zou ik jullie allen graag verwelko-
men in het bruisende Gent, bekend om de duizenden cafeetjes en miljoe-
nen liters bier per jaar (gevolg: zie foto). Voor de kotzitters onder jullie: 
indien er een kotfuif wordt georganiseerd, en je denkt dat je populariteit 
niet hoog genoeg reikt om het gewenste aantal bezoekers over de vloer te 
krijgen [nvbouvier: we spreken uit ervaring?], laat gerust iets weten aan ons, 
en we overvallen je kot met drank en leute. 
 
 Denk je rapper een glas bier ad fundum te kunnen leegkappen dan 
de meeste studenten, vergeet je dan niet naar onze cantussen te komen, 
want we moeten onze reputatie in estafette hoog houden. Voor de men-
sen die niet zo logisch kunnen redeneren: de estafette hier vermeld wordt 
meestal gestreden tussen 2 clubs waarbij men per club één voor één een 
glas schuimend bier morseloos laat verdrinken in uw keelgat. De winnaar 
van de estafette is uiteraard de eerste club waarbij alle glazen leeg zijn. 
Bon, wegens gebrek aan intelligente zever, voel ik me hier genoodzaakt 
een eind te maken aan mijn pleidooi. Ik hoop jullie allen wel eens ergens 
tegen te komen op één of andere activiteit (liefst op alle activiteiten ;) ) 
  

 Tot in den draai en de groeten aan de professoren, 
 

Henk 
 
  
 

HET praesidium 

Het praesidium 2003-2004 
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Secretaris (& Quaestor):  
Liesbeth Van Raemdonck 
 
Hoi, hoi!! 
 
Ik ben Liesbeth en ik zit in 1ste Lic. Informatica.  
Na een jaartje cursusdienst ben ik nu voor de 
tweede keer op rij secretaris van de WINA. Dat 
betekent dat ik elke week een verslag schrijf 
van de praesidiumvergadering. Die kan je dan 
vinden op http://wina.ugent.be onder praesidi-
um > verslagen. Voor de rest moet ik de com-
municatie met het FK (Faculteiten Konvent) 
regelen en dan nog wat kleine dingen. Ah, en 

niet te vergeten: Aangezien we dit jaar niemand hebben gevonden die 
penningmeester wil zijn, zullen Thomas VP en ik die taak op ons nemen. 
Dat houdt in dat wij over het geld beschikken en alle inkomsten en uitga-
ven noteren. Voor de rest ben ik 21 en heb ik 2 broertjes en een katje 
[nvbouvier: er is hier een bepaald woord strategisch vermeden]. Maar da kan 
ulder waarschijnlijk geen barst schelen. Doet ulder best dit jaar, maar ziet 
dat ge nog wa tijd over hebt om naar ons activiteiten te komen, he! Smell 
ya later!! 

Liesbeth aka Lies(je) 

Het Praesidium 

Het praesidium 2003-2004 
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Schachtentemmer: Tim De Roeck 
 
Dag jonge honden en sappige konijnen, 
 
Ontmoet jullie schachtentemmer voor het ko-
mende jaar. Een watte? Wel, “schacht” is het 
eeuwenoude woord voor groentje in het studen-
tenleven en wat dat temmen betreft: ik ben dus 
de persoon die jullie gids zal zijn in het Gentse 
studentenleven en jullie moet opvoeden tot 
goeie commilitones (ouderejaars). Naast het 
spelen van jullie persoonlijke raadgever en trou-

we steun en toeverlaat *hoest* organiseer ik ook de voordoop, doop en 
ontgroening.  

 
Wat betreft de doop zou ik toch graag enkele vooroordelen uit de 

weg ruimen: bij ons geen pis-, kak- en naakttoestanden (sorry voor de 
naturisten onder ons). Alles wat je te eten krijgt zijn wel degelijk eetwaren 
en voor zij die dachten dat ze in het UZ gingen belanden na 5 liter bier, 
helaas, jullie zullen waarschijnlijk zelfs helemaal geen bier krijgen. Men-
sen die dus geen alcohol drinken kunnen dat alvast niet als reden aanha-
len om zich niet te laten dopen en eigenlijk is er geen enkele goeie reden, 
want de doop is gewoon de max! Zelf heb ik me afgelopen jaar nog eens 
bij een andere club laten dopen, just for the fun of it. Verder ken ik ook 
geen enkele Winees die zich zijn doop betreurt, iedereen houdt er gewoon 
een leuke herinnering en een pak vrienden aan over. Mensen die je an-
ders nooit zou leren kennen, of toch zeker niet zo goed als op een doop. 

  
Maar genoeg daarover, eerst nog kort iets over mijzelf. Dit jaar 

wordt mijn vierde jaar WiNA. Na mijn schachtenjaar heb ik 2 jaar de on-
dankbare taak van scriptor op mij genomen [nvbouvier: tell me about it…] en 
nu had ik eens zin in een iets studentikozere en socialere functie. Verder 
ben ik nog actief in een andere Gentse studentenvereniging en ook cantor 
van een weekendclub (een mens moet toch iets doen in 't weekend ook 
hé). Tot mijn hobby's reken ik natuurlijk het cantussen, een edele sport 
waarvan ik jullie de beginselen zal leren op de Oefencantus. Verder ben ik 
een rasechte informaticus, dus als ik eens niet op café zit te babbelen, op 
een fuif de dansvloer onveilig maak of in een duister zaaltje zit te cantus-
sen, tref je me meestal op mijn kot achter de pc waar ik mijn weinige vrije 
momenten vul met websites maken om een centje bij te verdienen of aan 

HET praesidium 

Het praesidium 2003-2004 
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een of ander stom project werk. 
  
Als afsluiter nog eventjes een woordje over de voordoop: de 

voordoop doet geen pijn, je wordt er niet vuil van en de reden dat we het 
doen is om jullie beter te leren kennen voor de doop. Jullie krijgen de kans 
om vragen te stellen over de doop, wij aan jullie over allergieën en per-
soonlijke aandoeningen en als afsluiter krijgen jullie nog een ludiek op-
drachtje mee. Maar eerst en vooral zie ik jullie op de Oefencantus waar 
jullie alle nodige uitleg krijgen! Tot dan! 

 
Groeten van jullie meester, 

 
<T!M> aka wEEdpEckEr 

 
  

Feestpraeses (1/2): Tom De Vlaminck 
 
[nvbouvier: Taalpuristen opgelet! Explicit content straight ahead. Dit is geen foneti-
sche vertaling van Cyriel Buysse’s Het Gezin Van Paemel maar een stukje uit het 
meesterwerk “Het Duistere Dialect” van de onvolprezen Tom De Vlaminck alias 
Zwommie.] 

 
Jooooow, 
 
Feesten dees jaar! Dees jaar moet je daarvoor 
bij mij en Thomas (Abeel) zijn.  En waarvoor 
komt een student anders naar Gent? Euh, om 
te studeren natuurlijk!  En groot gelijk hebt ge, 
ge moet het serieus oppakken, aha (wat een 
wijze woorden, isn’t it?).  Maar met alleen maar 
te blokken gaat ge der niet komen (ik zeg het u 
hier zwart op wit), om de eenvoudige reden da-
ge gewoon ZOT wordt (nee der staat ni ZAT, 
alleja, da ook soms, ma das een ander verhaal, 
ofnee, da is mijn verhaal, whatever…).  Wak 

dus wil bedoelen : kom gerust nekeer ter ontspanning tijdens het studeren 
van een of ander interessant boeksken naar een goe fuifke van ons. 
Waarom, vraagt iedereen hem nu natuurlijk af, zouden wij daar in gods-
naam moeten naar toe gaan en ni naar een ander fuif??? Awel, omda er 

Het Praesidium 

Het praesidium 2003-2004 
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ten eerste meestal wel altij dikken ambiance is! Ten tweede : omda de 
muziek zo gevarieerd is da der voor iedereen wel nekeer een lieken ge-
speeld wordt! En ten derde : omdat er altijd ook wel een ander reden is 
om te komen. Bijvoorbeeld ons eerste fuif heeft al een heel goeie reden : 
ge krijgt er ne peter of een mega-sexy meter bij (aan Bouvier : hier com-
mentaar invullen op de stippellijn [nvbouvier: hier stond dus een stippellijn]).  
Wat zijn die meter en die peter nu : die gaan (1 van de) mensen worden 
waar ge terecht gaat kunnen voor al u vragen over kweni en nogwa (aan 
mijn petekind : ge moogt alles vragen behalve geld!) [nvbouvier: aan zwom-
mie vragen om je verslagen van de projecten te typen zou ook niet zo’n goede 
carrièrezet zijn] Da kan dus best zijn da het dankzij den dienen is of dedie 
dage der door zijt dees jaar, dus best dage ze direct een goei pint trak-
teert(aan mijn petekind : ge hebt het goe gehoord he!!!).  Voila, 3 goei re-
denen dus om af te komen, ah nee wacht, de 4de reden : ge kunt er ge-
woon komen voor een goei pint of nen dikken duvel te drinken, misschien 
wel de grootste reden voor sommigen onder ons. Voor de meesten kan 
het een ideale gelegenheid zijn om nekeer een babbelken aan den toog 
(in vet hé bouvier) te slaan met uw medestudentjes, met mensen waar-
mee ge 4 jaar heerlijke WiNA-tijd gaat vullen of met iemand van het prae-
sidium (waar ge dan weer alles kunt aan vragen behalve geld).  Maar na-
tuurlijk zal het niet bij 1 enkel fuifke blijven, waarschijnlijk komt er ook wel 
nog een top 100 fuifke (waarbij jullie dan natuurlijk de muziek mogen kie-
zen), ook een fuifke waarbij we graag een of ander bierke in de spotlaait 
willen stellen en ook een galabal zal op jullie liggen wachten.  Heefter ie-
mand van jullie nog een ander fantastisch idee voor een of ander feestje, 
laat ons gerust iets weten op feest@wina.ugent.be of spreek ons ge-
woon nekeer aan tussen pot en pint. (neen bouvier, gene commentaar 
over diene pot hier, te voorspelbaar) [nvbouvier: ik ben nog altijd aan het hui-
len met de pet op]. Voor de juiste datums van al onze feestjes kan je natuur-
lijk gaan kijken op de site http://wina.ugent.be en doorklikken naar de 
feestpagina, of ons gewoon weer aanspreken tussen pot en pint (nee bou-
vier…) [nvbouvier: boehoehoe].  Voor de rest hoop ik iedereen te zien op 
onze openingsfuif, schrijf het maar al op het voorblad van ullen cursus : 9 
oktober in den Twieoo (ge vint da wel in doverpoort tussen de pitta en 
“frituur anneken”) en daarna hoor je wel nog van ons! 
Moest ik nog iets vergeten zijn, dan leest ge da wel bij mijne collega Tho-
mas(waarvoor dank)! 
 

Veel groeten, 
uw feest, 

Tom aka zwommie 

HET praesidium 

Het praesidium 2003-2004 
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Feestpraeses (2/2): Thomas Abeel 
 
 'llo, 
 
 Blijkbaar is er een traditie die vereist dat elk prae-
sidiumlid zich elk jaar opnieuw voorstelt aan de 
nieuwe studentjes, in dit geval jullie, de lezers van 
dit boekske. Dus zal ik dat ook maar doen. Hoewel 
mijn literaire talenten zich eigenlijk beperken tot 
het typen van een smsje om te zeggen dat ik te 
laat ga thuis zijn ga ik toch een poging wagen om 
iets verteerbaar neer te schrijven. Vorig jaar ben ik 

erin geslaagd mijn voorstellingsstukske zo slecht te maken dat ik voor de 
rest van het jaar vrijgesteld was van tekstjes te schrijven voor het 't Straks-
ke. Ik ga dat dit jaar weer proberen [nvbouvier: het ergste was nog dat voor de 
rest van het jaar je collega sportpraeses de stukjes mocht schrijven. Twee maal 
raden wie dát was…]. 

 
 Ik ben dus Thomas A. maar sommige mensen,onder wie de gro-

ten baas van dees boekske, verkiezen het om me Julien te noemen. Of-
wel om mij te kunnen onderscheiden van Thomas VP ofwel gewoon om 
mij te pesten. Maar aangezien we allemaal dikke vrintjes zijn, zal het wel 
het eerste zijn [nvbouvier: guess again…]. Mijn leeftijd is 20, da wil dus zeg-
gen dat ik tegen dat jullie dit hier lezen, ik aan m'n derde jaar in Gent be-
zig zal zijn. Ik studeer hier informatica en voor de moment hoop ik erop 
dat ik in 1ste lic ga geraken. Over mijn hobby's kan ik heel kort zijn: WiNA. 
En alles wat daar bijkomt, vooral pinten pakken dus... Tot zover mezelf. 

 
 Dit jaar ga ik samen met Tom zorgen dat er een paar fantastische 

fuiven zijn, zodat jullie een keer wat anders zien dan cursussen en prof-
fen. Sommigen onder jullie, diegene die informatica doen en af en toe 
naar de les gaan, zullen misschien hun assistent voor de oefkes van fysi-
ca zien. Misschien kan je dan proberen je punten voor fysica een beetje 
op te krikken door hem een Duvel aan te bieden, maar niet allemaal tege-
lijk, want dan weet 'em er niets meer van [nvbouvier: zijne eminentie Pascal 
Lava was vier jaar geleden praeses van WiNA en nu dus assistent fysica]. 

 
 De eerste fuif gaat door in Den Twieoo, in de Overpoort, op donder-
dag 9 oktober. Tegen dan zullen jullie de Overpoort wel allemaal weten 
liggen, aangezien dat het de tweede woonplaats is van de meeste studen-
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ten. Die avond worden er ook, voor diegenen die dat willen, peters en me-
ters uitgedeeld. Dit zijn ouderejaars die verondersteld worden de eerste-
jaars een beetje voort te helpen. Zorgen dat ge een gekopieerd cursuske 
kunt krijgen van een les die je wegens 'ziekte' hebt gemist. Of die kant en 
klare projecten nog op hun pc hebben staan. De tweede fuif gaat even-
eens door in Den Twieoo. Maar dan op nen anderen dag, donderdag 27 
november.  

 
Natuurlijk is een studentenclub niet af zonder galabal. En begin 

het tweede semester zal het zover zijn, het grote WiNA galabal. Vorig jaar 
was dit in de crypte van de St.-Pietersabdij, vraag maar een keer aan de-
genen die er waren, het was zeker de moeite. 

 
Tot op de fuiven, 

 
Thomas A. 

 
 

Sportpraeses (1/2): Geert Rampelberg 
 

Yooow allemaal,  
  
Aangezien hierboven mijn naam en functie al 
in grote letters voorbij uw ogen zijn gepas-
seerd (tenzij Bouvier een totaal andere lay-out 
bedacht heeft), heb ik hier in principe niets 
interessants meer te vertellen. Maar omdat 
dat een flauw excuus is om het hier al bij te 
laten, zal ik toch maar wat meer proberen te 
verduidelijken. 
  
Ik ben dus de Geert (of grein voor de vrien-
den) en momenteel zit ik al met 1 been in 

de 2e kan natuurkunde. Na iets te uitbundig mijn eerste jaar als student 
gevierd te hebben, zit er dus niets anders op dan mijn zomervakan-
tie gedeeltelijk op te offeren om dat tweede been ook zo ver te krijgen. 
Gelukkig blijkt het blokken in de vakantie zelfs beter mee te vallen dan 
tijdens de eerste zit, maar dat zal dan wel om persoonlijke redenen zijn. 
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Enfin, samen met de Werner zal ik dus dit jaar de sport binnen de 
WiNA organiseren. Wat dat allemaal inhoud? Wel, het komt erop neer dat 
ik jullie ga doen lopen, zweten, afzien... of jullie gewoon wat van de nodige 
ontspanning ga voorzien. 't Is maar hoe ge het beziet hé ;-) Noteer de vol-
gende activiteiten dus maar zo snel mogelijk in uw agenda: 12-urenloop, 
muurklimmen, ijsschaatsen en natuurlijk allerlei sporten waarbij één of 
meerdere ballen de hoofdrol spelen zoals voet-, basket- 
en volleybal, (bier)bowling, kicker- en snookertornooi... Of u er nu de bal-
len van kan of juist een opkomend wereldtalent bent, kom gerust eens af! 
Al is het maar om wat te supporteren of te cheerleaden [nvbouvier: enkel 
voor porren!] en achteraf iets mee te gaan drinken in de cafetaria van het 
GUSB, waar de meeste activiteiten zullen plaatsvinden, of in ons clubcafé, 
't Sjakosj. 

 
Net als vorig jaar zullen we ook nu weer met hand en tand de 

kleuren van onze studentenclub verdedigen op de tornooien georgani-
seerd door het FK (de betekenis van dat 2-letterig woord zou normaal ook 
wel ergens in dit boekje uitgelegd moeten staan). Anderzijds zullen er ook 
wel vriendschappelijke wedstrijdjes tegen andere studentenclubs uit de 
grond gestampt worden. Mij zult ge dus niets te verwijten hebben als ge u 
het komende jaar te neig verveelt. 

  
Wie nog meer wil weten, mag mij altijd wel eens aanspre-

ken. Moest ge mij niet vinden in de les, 
't Sjakosj, op mijn kot... dan bestaat er 
nog altijd sport@wina.ugent.be! Vra-
gen, reacties en wereldschokkende 
ideeën zijn altijd welkom! 
  

greetzzz, 
 

Geert aka grein 
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Sportpraeses (2/2): Werner De Meester 
 
Hey, 
 
Waarschijnlijk leest u dit nu in één van die boei-
ende lessen. Als dit niet het geval is, komt dit 
beslist nog wel. Bij deze is Peter, beter gekend 
als Bouvier, tevreden dat dit stukje niet begon 
met de inmiddels volprezen oneliner: "van de 
scriptor moest ik..." [nvbouvier: naar keuze aan te 
vullen…]. Het is de bedoeling om mezelf in het 
kort voor te stellen. 

 
 Het is mijn eerste jaar als praesidiumlid en het tweede jaar dat ik 
"studeer". Inderdaad, dit jaar hoogstwaarschijnlijk terug in eerste kan wis-
kunde - natuurkunde.  
 
 Samen met Geert ofte grein verzorg ik de sportieve kant van WiNA. 
Een voetbalploeg zou welkom zijn. Dit hangt natuurlijk voor een groot stuk 
van jullie af. Het moet niet bij voetballen alleen blijven. Als er suggesties 
zijn moet je maar eens afkomen op een van de clubavonden omdat  
je ons waarschijnlijk niet zoveel rond de Sterre zult ontmoeten. 
 

 Groeten, 
 

 Werner 
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Cursuspraeses (1/2): Katrijn Standaert 
 
Piepekoek! 
 
Ik ben Katrijn Standaert en ik weet niet direct 
wat ik hier allemaal moet inzetten, maar ik ga 
mijn best doen. Ik ben 19 jaartjes oud en ga 
naar 2e kan wiskunde. Vooral dankzij het feit 
dat ik geen herexamens heb ben ik cursusprae-
ses geworden. Dat wil zeggen dat ik samen 
met Koen ervoor zorg dat jullie in het begin van 
het jaar zo veel mogelijk cursussen kunnen 
kopen via de WiNA (wat meestal [nvbouvier: 
altijd] goedkoper is voor jullie). We zorgen ook 

voor een heleboel vroegere examenvragen, want die zijn een serieus 
goeie voorbereiding op de examens. Maar die zijn nu gelukkig nog heel 
veraf en daar moet je je dus nog geen zorgen om maken. 

 
Als je dus nog plotseling merkt dat er een stuk ontbreekt van jouw 

cursus moet je maar afkomen, dan gaan we je helpen (wedden dat je bij 
Koen ongeveer hetzelfde zult lezen?) En als je vragen hebt, kom gerust 
eens langs het glazen kot (da’s vlak naast de ingang van de S9). Je zult 
daar regelmatig één van ons zien, at your service… 

 
 Wat je bij Koen niet gaat vinden is het volgende, denk ik tenmin-

ste. Ik ben een echte West-Vlaming, zoals zo veel studentjes hier 
[nvbouvier: dat zijn de goeie hé, jullie zullen dat op cantussen wel merken], maar 
ik heb ook nog het voordeel van aan het zèètje te wonen in Oostende. 
Wat zalig verfrissend was deze zomer, alhoewel ik zo’n dertig graden nog 
steeds te warm vind om de hele namiddag buiten achter een bende kleu-
tertjes aan te crossen, maar soit, er is niet veel aan te doen. Om de vorige 
zin een beetje duidelijker te maken, ik ben leidster bij de CM (die kampen 
zijn de allerbeste, wat alle anderen ook zeggen) en ik heb nu net een 
maand speelpleinwerking achter de rug. 

 
Het is het eerste jaar dat ik bij het praesidium ben, dus kan ik 

geen stuk vullen met wat ik al allemaal uitgespookt heb bij de WiNA 
[nvbouvier: laat dat maar aan mij over]. Daar komt nog bij dat ik nog altijd in 
leven ben en op die manier worden mijn pogingen tot spoken serieus ge-
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boycot. Vorig jaar heb ik de anderen geleidelijk aan leren kennen en ik 
vond ze allemaal best tof, ik hoop dat jullie dat ook zullen vinden. En na-
tuurlijk dat je eens afkomt naar een clubavond of (maar liefst en) een fuif, 
want buiten de lessen leer je mekaar nog beter kennen dan erin.  

 
Tot binnenkort!  

 
Katrijn 

Cursuspraeses (2/2): Koen Simons  
 
Hey, goeiemorgen. 
 
Hierbij aangenomen dat iedereen ons clubblad ‘s 
morgens leest, onmiddellijk na het verschijnen er-
van omdat er ‘s avonds wel iets beters te doen is. 
Voor diegenen onder jullie die nog niet goed wakker 
zijn zal ik even uitleggen wat het nut van een cur-
suspraeses voor jullie juist is. Katrijn en ik zijn na-
melijk de mensen die instaan voor de verkoop van 
cursussen. Niét de notities, die moet je zelf maar 
nemen tijdens de les of kopiëren van iemand uit je 

vriendenkring.  
 
 Dit is natuurlijk een functie die ook door een afgerichte chimpansee 
uitgevoerd kan worden, maar dan moet je met enkele dingen rekening 
houden. Eerst en vooral ben ik ook aanwezig op de vergaderingen van 
WiNA en kan een chimpansee weinig inbrengen behalve een motie tot 
import van meer bananen. Ten tweede zijn er tot hiertoe geen chimpan-
sees in geslaagd om zich in te schrijven aan een universiteit. Hoewel we 
daar niet al te zeker van kunnen zijn. Ge kunt beter toch eens goed om je 
heen kijken tijdens de les. Het belangrijkste is dat het opleiden, controle-
ren en voederen van een chimpansee veel meer kost dan een extra comil-
lito op te nemen in het praesidium.  
 
 Een beetje over mezelf nu: ik ben geboren in Brasschaat (ten Noor-
den van Antwerpen voor mensen die net als ik geen aardrijkskundige brol 
in hunne kop hebben) in het jaar Onzes Heren 1984. Heb dan na m’n se-
cundair besloten om natuurkunde te studeren -  Ik zit dit jaar in 2e kan na-
tuurkunde en hopelijk gaat dat even vlot als het afgelopen jaar. – in Gent 
en dit om meerdere redenen: de afdeling wetenschappen van de universi-
teit Antwerpen ligt ten Zuiden van Antwerpen: slechte verbinding. Ik nu op  
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kot zit. Het aanbod in Gent minder beperkt is. De keuze natuurkunde zou 
voor jullie geheel normaal moeten lijken, behalve voor de informatici en 
wiskundigen dan. Voor de natuurkundigen heb ik één spijtige mededeling: 
de eerste kan wordt gedomineerd door wiskundige vakken. 
 
 Maar het leven is meer dan studeren alleen. De studententijd is de 
beste tijd van je leven, zo wordt vaak gezegd. Dus fuiven, op café gaan, 
cantussen, sport om gevolgen van voorgaande af te weren, dolce far 
niente om gevolgen van sport af te weren, filosofisch gezever om anderen 
zot te krijgen, litteraire dieptes verkennen in opdracht van Bouvier :-p en 
m’n ochtendhumeur overwinnen om ‘s ochtends cursusjes te verkopen :-( 
 

Groetjes, 
 

Koen 
 
  
Cultuurpraeses: Ken Decreus 
 

Dag iedereen, 
 
Ik ben dit jaar jullie cultuurpraeses! Wat een fan-
tastisch mooi woord hé. “Cultuur”. Zoals in 
“beschaving”, “bebouwing” en dan nog 
“praeses”, zoals in “lid van praesidium”. Het komt 
er dus op neer dat ik de persoon zal zijn die jullie 
kunnen lastigvallen, voor moest je toevallig geen 
zin hebben om te blokken, om te relaxen en cul-
tureel te doen. Om dus een kort overzicht te ge-
ven van wat IK (ja, ik! En misschien enkele lieve 
mensen die mij willen helpen :-)) voor jullie dit 
jaar zal op poten zetten, zal ik hier eens enkele 

dingen opsommen: 
 
 Filmweek, lekkere concertjes (gaande van Black Metal tot Vivaldi), 
hoogstaand theater, leerrijke brouwerijbezoeken, Night of the Proms, 
maar desalniettemin ook absurde kunst… 
 
 Je leest het goed, eigenlijk een van de weinige "bekende" hoekjes van 
een praesidium, want iedereen vindt hier wel zijn gading. Je hoeft hele-
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maal geen lid te zijn van de WiNA of gedoopt te zijn om deel te nemen 
aan de culturele activiteiten, dus iedereen die zich eens verveelt en/of 
goedkoop naar het Filmfestival van Gent wil gaan, mag mij altijd bestoken 
met mails op cursus@wina.ugent.be. Moest je ook tips hebben voor toffe 
activiteiten, mag je die altijd doorsturen, en ik zal er zeker rekening mee 
houden. 
 
 Wat ik ook nog wilde zeggen: je kan ons altijd herkennen aan ofwel 
ons lintje, ofwel onze foto die hier onderaan onze voorstelling staat, dus 
moest je vragen hebben over prijzen/uren/etc. van iets mag je het ook al-
tijd vragen! 
 

Tot op één van onze activiteiten! 
 

Ken 
[nvbouvier: als je nu denkt: ‘die kerel heb ik nog eens ergens gezien…’ dan denk 
je goed. Kijk maar eens op de achtekant van dit Strakske :-) ] 
  

PR Extern: Muriel Maebe 
 
PR is mijn hobby dit jaar [nvbouvier: how exciting…]. 
Allemaal goed en wel zul je nu wel denken, maar 
wie is die Muriel waarover iedereen het heeft? Awel 
hé, dat is een braaf, klein en informatisch meisje 
dat in haar laatste jaar info zit. En die hobby die PR 
WiNA noemt betekent dat ik om centjes ga zagen 
bij alles en iedereen dat er een beetje goed ge-
boerd uitziet. Publieke Relaties. 
  
Ik ben ook één van de praesidiumleden die staat 
voor de ideale combinatie tussen studeren en zwij-

nen. Alhoewel blokken en feesten beter klinkt. ‘k Heb de voorbije 3 jaren 
veel meer dan de gemiddelde student gefeest en toch telkens nipt ge-
slaagd in eerste zit. Dit betekent echter niet dat ik slim ben, zolang je me 
niet dom noemt is ’t goed [nvbouvier: ik beloof niets…]. Allez hetgeen ik wil 
zeggen, met een beetje inzet, een beetje vrouwenverstand en veel ge-
feest bij WINA komt alles hier aan den unief wel goed. Mijn ventje is ook 
zo: geen vrouwenverstand en veel buizen, maar af en toe door, hé. 
 

 Muriel aka m&m 
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PR Intern: Tom Genbrugge 
 
Dag beste lezer, 
 
Dag nieuwe-, oude-, ex-, toekomstige-, niet-, 
wannabe-, fake- en andere  
studenten, 
 
Dit jaar zal ik jullie PR intern wezen. Voor de-
gene die geen basiskennis van het Engels be-
zitten: ik zorg dus voor de interne relaties bin-
nen de WINA en zijn leden, zoals het aankon-
digen van onze wereldberoemde activiteiten 
(sport, cultuur, feestjes, cantussen, barbecue, 
galabal en andere leuke dingen) die onze kring 

organiseert. Op die manier kunnen jullie je agenda opmaken zodat je er 
altijd bij kan zijn. 
 
 Voorts iets over mezelf: Ik zit op dit moment van schrijven in een 
tweede zit van de tweede kan informatica. ‘k ben al enige jaren bezig met 
dat informatica-gedoe en hoop dat er niet te veel meer zullen volgen. Een 
goede tip is er op tijd aan te beginnen... 
 
 Ge kunt me bijna altijd vinden op de WINA-activiteiten of op andere 
gelegenheden.  

 
Greetz, 

Een studerende Pr-intern, 
 

Tom aka Flyer 
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Webmaster: Jan Hollez 
 
Yeep, 
 
Voor de 2de keer op rij zullen jullie het met mij 
moeten doen als webmaster. Mijn functie bestaat 
erin de website te verzorgen, de server in orde te 
houden en de WiNA-mail te laten toekomen (die 
onze teerbeminde pr-intern u wekelijks zal zen-
den). 
 
De site (wina.ugent.be) is dan ook een handige 

manier om op de hoogte te blijven van wat er zoal doorgaat i.v.m. jullie 
studentenleven. Er is de cursussite, die jullie de prijzen geeft van jullie 
cursussen en waar je ze kan kopen. Ook vind je hier welke vakken je 
hebt, door wie ze gegeven worden, en meer info over de prof en assisten-
ten zoals e-mail. Ook handig zijn de vele examenvragen die reeds in ons 
archief zitten. De nieuwspagina houdt je dan weer up-to-date met wat wij, 
de WiNA zoal organiseren. Hier vind je telkens een korte omschrijving van 
wat er binnenkort te doen zal zijn. En als dit alles nog niet genoeg is voor 
jou, dan kan je je nog gaan uitleven op onze roddelpagina en WUDjes 
[nvbouvier: wud = wist-u-dat] schrijven. Voor de creatievellingen onder jullie, 
als je een eigen deel van de site wilt dat je gaat updaten, vb soort games-
pagina met toernooien of zo, of moviepagina, ... dan kan je mij altijd mai-
len op webmaster@wina.ugent.be 
 
Zij die mijn stukje al tot hier doorworsteld hebben en deze broodnodige 
info reeds onder de kiezen hebben kunnen mij nu nog wat beter leren ken-
nen.  Ik zit in mijn laatste jaar informatica en ik ben van West-Vlaanderen.  
Ge zult mij vooral zien in het uitgaansleven (op café, fuifke, galabal) en als 
ge zo gelukkig zijt van mij in persoon tegen te komen moogt ge u volledig 
laten gaan en mij een pint trakteren [nvbouvier: en mij ook als ge dan toch 
bezig zijt] ;-) Tot slot wil ik nog mijn jaarlijkse raad geven: ga veel uit in uw 
eerste jaar, want anders gade overgestresseerd zijn, crashen, buizen, 2de 
zit hebben, enz. Je zal dus zeker veel met de WINA moet weggaan. 
 

Greets, 
 

Jan aka J 
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Scriptor: Peter De Bouvere 
 
Ave! 
 
Ik ben geboren tussen duinen en polders in het 
pittoreske, in de zomer uit z’n voegen barstende 
Knokke, waar wij op onze goede dagen ook Heist 
bij dulden. Na heel Vlaanderen te hebben rondge-
zworven ben ik sinds enkele jaren weer in mijn 
lieflijke stede terechtgekomen. Na mijn middelbare 
studies Grieks - Metaal werkte ik een tijdje als 
stand-up comedian in de wachtzaal van uitvaart-
centrum “Het Afscheid”. Mijn carrière zat in een 

doodlopend straatje toen ik de aanbieding kreeg om roadie te worden bij 
The Flying Pickets. Daar moest ik geen twee keer over nadenken. Nadat 
ik die aanbieding naast mij had neergelegd viel mijn oog op een zekere 
vacaturekrant waar vraag was naar een sportpraeses bij een sympathieke 
studentenkring. Ik dacht: “Hmmm, ik kijk wel graag naar sport. Waarom 
niet?”. Ziedaar waar ik mij vorig jaar mee heb beziggehouden. Thans ben 
ik scriptor, een functie die minder fysieke inspanning vraagt. 
 
 Scriptor zei u? Inderdaad. Ik verzorg het zoveel-maandelijks leden-
blad van WiNA. Mijn gevleugelde woorden bereiken bijna alle leden, van 
de vettigste zuiplappen tot de grootste blokbeesten, en dat maakt mijn 
functie veruit de machtigste, zo maak ik mezelf vaak wijs. Want het is 
nogal moeilijk een andere goede reden te vinden om zoveel-maandelijks 
mijn kloten af te draaien en te roepen tegen de overige praesidiumleden 
die pertinent weigeren zich enig niveau aan te meten. Dit werk is onbezol-
digd (heel WiNA grijpt naar zijn/haar woordenboek) dus moet ik mijn ver-
diensten op een andere manier innen. Uiteraard zijn er de mooie vrouwen 
en snelle auto’s maar daar heeft een hedonistische (wederom het woor-
denboek) veelvraat als ik niet aan genoeg. Vandaar die illusie over macht 
en dergelijkheden. 
 
 Sinds vorig jaar drink ik niet meer, maar ook niet minder. Je kan me 
dus vaak op cantussen aantreffen, luidruchtig meezingend en meestal iets 
te vlug in horizontale toestand. Naast cantussen houd ik mij zoals elke 
geek bezig met mijn pc, wat van webdesign tot games gaat. Koken staat 
ook op de lijst van dingen die ik zonder tegenzin tot een goed einde breng. 
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Mijn basgitaar en gitaar blijven ook niet voor een lange tijd ongeroerd wat 
erop kan wijzen dat ik daar ook mijn gading in vind. Met Adobe Photoshop 
kan mij ook altijd amuseren en ter ere van dit InfoStrakske heb ik mezel-
ven een “Colombiaanse drugsbaron” look gegeven. In het “echt” draag ik 
zelden een zonnebril, geen gouden ketting en geen gezichtsbeharing, mijn 
neushaar niet meegerekend. 
 
 Zo’n briljant Strakske vul ik natuurlijk niet helemaal zelf. Inbreng van 
de leden is cruciaal wil ik de term ledenblad nog hanteren. Ligt er iets op 
je lever? Is het geen gezwel? Stuur het dan door naar het alombekende 
adres scriptor@wina.ugent.be en wie weet worden je woorden (het mag 
ook een tekening of een foto zijn) vereeuwigd in het sympathiekste leden-
blad van de veruit sympathiekste studentenkring van Vlaanderen! Wat zeg 
ik? Van Gent. 
 
Ik heb de steeds de sterke neiging mijn stukjes te eindigen met een quote. 
Dit is nu niet anders… 
 
“It's amazing what one can accomplish when one’s not worried about who will get the cre-
dit…” 
 

Groeten, 
Uw scriptor, 

 
Peter aka Bouvier 
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Contacteer ons naar believen met vragen en suggesties. Diegenen die 
van plan zijn mij wakker te bellen mogen nú al in een hoekje gaan bloe-
den, dat spaart tijd. Afijn, de contactgegevens: 
 
Praeses 
Thomas Van Parys 
Adres: Ketelvest 19, 9000 Gent 
Tel: (09) 224 05 52 
Gsm: (0478) 577 693 
thomas.van.parys@pandora.be 
 
Vice praeses 
Henk Norman 
Adres: Hekers 28, 9052 Zwijnaarde 
Gsm: (0479) 642 017 
henk.norman@ugent.be 
 
Secretaris (& quaestor) 
Liesbeth Van Raemdonck 
Adres: Dorpsstraat 101, 9190 Stekene 
Kot: Home Astrid kamer nr. 449, Krijgslaan 250 
Tel: (03) 789 92 48 
Gsm: (0486) 543 725 
liesbeth.vanraemdonck@ugent.be 
 
Schachtentemmer 
Tim De Roeck 
Adres: Westhinderlaan 11, 8420 Wenduine 
Kot: Zwijnaardsesteenweg 430 
Tel: (050) 418 92 48 
Gsm: (0497) 83 11 19  
weedpecker@pandora.be 
 
Scriptor 
Peter “Bouvier” De Bouvere 
Adres: Seb. Nachtegaelestraat 9/11, 8300 Knokke-Heist 
Kot: Voskenslaan 127 
Tel: (050) 62 23 51 
Gsm: (0479) 57 29 98  
scriptor@wina.ugent.be 

Contactgegevens 

Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets weten... 
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Feestpraeses (1/2) 
Tom De Vlaminck 
Kot: Zwijnaardsesteenweg 440 
Gsm: (0486) 48 07 52  
tom.devlaminck@ugent.be 
 
Feestpraeses (2/2) 
Thomas Abeel 
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Kot: Home Vermeylen kamer nr. 208, Stalhof 6 
Gsm: (0477)  21 17 52 
thomas.abeel@ugent.be 
 
Sportpraeses (1/2) 
Geert “grein” Rampelberg 
Adres: Nederstraat 9, 1602 Vlezenbeek 
Kot: Voskenslaan 415 
Gsm: (0485) 46 37 92  
grein.wina@tiscali.net 
 
Sportpraeses (2/2) 
Werner De Meester 
Adres: Albrecht Rodenbachstraat 122, 9040 St.-Amandsberg 
Tel: (09) 251 12 59 
Gsm: (0494) 85 09 48  
werner.de.meester@pandora.be 
 
Cultuurpraeses 
Ken Decreus 
Adres: De Pintelaan 327, 9000 Gent 
Tel: (09) 329 30 09 
Gsm: (0486) 39 10 04  
ken.decreus@pandora.be 
 
Cursuspraeses (1/2) 
Katrijn Standaert 
Adres: Gladiolenlaan 14, 8400 Oostende 
Kot: Zomerstraat 48 
Tel: (059) 70 87 48 
Gsm: (0499) 19 19 86  

Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets weten... 

contactgegevens 
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katrijn_standaert@hotmail.com 
 
Cursuspraeses (2/2) 
Koen Simons 
Adres: Gaspeldoornlaan 17, 2930 Brasschaat 
Kot: Fleurusstraat 26-28 
Gsm: (0485) 08 69 84  
koen.simons@ugent.be 
 
PR Extern 
Muriel Maebe 
Adres: Sint-Maartenslaan 67, 9890 Asper 
Kot: Opvoedingsstraat 58 
Gsm: (0478) 97 35 74  
muriel.maebe@ugent.be 
 
PR Intern 
Tom “Flyer” Genbrugge 
Kot: Raes Van Gaverestraat 50 
Gsm: (0486) 42 33 40  
tomgenbrugge@hotmail.com 
 
Webmaster 
Jan Hollez 
Adres: Rivieroeverstraat 1, 8560 Wevelgem 
Kot: Elfjulistraat 35 
Gsm: (0486) 82 29 24  
jan.hollez@ugent.be 
 
Jobbeurs Verantwoordelijke (medewerker) 
Wim Van Lancker 
Adres: Molenstraat 46, 9820 Merelbeke 
Gsm: (0474) 47 54 81  
wim.vanlancker@ugent.be 

Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets weten... 

Contactgegevens 
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http://www.studiekantoor.be 
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Poezie 

Dichten en rijmen... 

Excuus 
 
Meer dan één goede leugen 
heb ik als belofte niet nodig 
Verder zoeken lijkt zo zinloos 
verder vragen overbodig 
 
Vragen die als aanval onstuitbaar 
gestaakt zoeken gaan verwijten 
Die met zelfbedrog openbaar 
of ongesteld zullen spijten 
 
Want de leugen is slechts een smoes 
en de vraag allang stelling gebleken 
Maar ik leef nog liever deze roes 
dan dat ik de belofte moet verbreken 

 
Vogels voeren 

 
Toen Oma bijna doodging 

werd ze vogelklein en vederlicht. 
Eten kon ze niet meer zien: 

ze lachte blij met verre ogen 
en haar grote kunstgebit. 

 
Regeltantes schikten alles. 

Kraaien krasten in ons hoofd 
en de dood werd weggegeten 

met kalkoen. Het was  
december, tenslotte. 

 
Toeval of niet? 
 
Zeggen dat toeval niet bestaat, 
is bovenal een poging  
om zich te verzoenen met  
de onvoorspelbaarheden van het bestaan. 



31 ...zonder uw gat toe te lijmen 

Gedicht 
 
Als we dan liefhebben, liefhebben 
tussen veel papier, holle manen en metaal, 
laten we dan liefhebben, zoals mij goeddunkt: 
 
Liefhebben met de rust van de onrust, niet 
die van de routine, elkaars ogen verliezen 
en weer ontdekken, voorbij de huizen gaan, 
 
het land in, de streling van onbekende struiken 
ondergaan, de wind proeven op een steeds andere tong, 
de maan zien en de zon in een kaartloze baan. 
 
En laten de vrienden snel verouderen, worden 
tot waardevolle verhalen, en die meter aarde is slechts vruchtbaar  
waarop wij gaan. 
 

 
Hommelrijm 

 
Laatst vroeg ik aan een hommel: 
'waar gaat gij heen met spoed?' 

ze zei: 'k ga naar Zaltbommel,' 
ik dacht: 'wat rijmt dat goed' 

 
toen riep een tweede hommel: 

'en ik moet naar het Gooi', 
ik dacht: 'wel-voor-de-drommel 

ook dát rijmt wederom mooi. 

poezie 
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Peto verbum 
Ow yeah! Het nieuwe jaar is aangebroken en ik ben er klaar voor. Als een 
naar z’n vrouw scheurende veertiger na een stripteaseshow vlieg ik erin. 
Let’s open up a can of whoop-ass! <<>>  De cultuuractiviteiten dit jaar 
worden de max! Ik heb gehoord dat het theaterstuk “De Vagina Monolo-
gen” op het menu staat. Maar uit goede bron heb ik vernomen dat het 
nogal, u voelt hem al komen, zwaar kut is. Voor de doven en gehoorge-
stoorden is er de mogelijkheid tot liplezen voorzien. Je moet dan wel tus-
sen de regels kunnen lezen… *zucht* <<>> Voor de algemeen gestoor-
den is er nog altijd Analyse I, om maar eens over cursussen te praten. Die 
cursus is zo gigantisch dat als je ‘em in je tuin legt je er maar beter een 
bouwvergunning voor kan presenteren. <<>>  De Universiteit Gent boekt 
opmerkelijke resultaten op het vlak van de genezing van slapeloosheidpa-
tiënten. Ze ontwikkelen een nieuw middel waar niemand van wakker blijft. 
Het is ontdekt door een zekere Prof. R. Puystjens en het wordt experimen-
teel toegediend aan de studenten 1ste kan informatica op maan- en don-
derdagen onder de noemer “Lineaire Algebra”. <<>>  Sta mij toe een an-
dere goede bron (Het Laagste Nieuws) te citeren: 99% van de Belgen lust 
kaas. Dat het hier waarschijnlijk niet over het soort kaas gaat dat meester 
Tim na Werchter van tussen zijn tenen pulkt is nogal duidelijk. De schach-
ten mogen zich verheugen want de Chamois de Tim is nu al halfbelegen. 
Zo krijgt de doop een gastronomisch kantje. Jammie! <<>>  “Hé, er staat 
schimmel op je kiel.” zei een onwetende schacht tegen überstudent Hans. 
Waarop hij: “Dat weet ik, zo hoef ik nooit alleen op een cantus binnen te 
komen.” You gotta love him… <<>>  Ken je Hans nog niet? Maak je maar 
geen zorgen, je kan hem niet missen. Ik zeg niet dat hij dik is, maar als hij 
meer naar het oosten gaat dan raken de getijden in de war en is het hier 
in Gent opeens langer donker. <<>>  Ik heb onlangs van iemand gehoord 

dat de menselijke aars 
uitrekbaar is tot twee 
volwassen vuisten. Wij 
van WiNA lachen daar 
eens hartelijk mee 
gevolgd door de woor-
den “Pfff, amateurs…”. 
Ik heb toch maar ge-
noteerd niet te dicht 
meer in de buurt te 
komen van diegene 
die met dat nieuws 
vertelde. Dixi! (pdb) 

De menselijke aars is uitrekbaar tot... 
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Extra !! EXTRA !! 
[nvbouvier: als je zo’n pareltje in de krant tegenkomt aarzel dan niet en stuur het 
door naar het bekende adres: scriptor@wina.ugent.be] 

Krantenkoppen snellen... 
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Wist u dat... 
Deel je eigen wist-u-dat-jes, oftewel wudjes, met de anderen op  
http://wina.ugent.be/wudjes.php 

♦ Klaartje een Hollander aan de haak heeft geslagen op Werchter? 
♦ Ze dus een viswijf kan genoemd worden? 
♦ Hij zich graag de 'Hollandse Antiono Banderas' laat noemen? 
♦ Biologen echte nestdieren zijn? 
♦ Ze hun volledige hebben en houden meebrachten naar de camping om 

verder geen klop meer uit te steken? 
♦ Winezen en Biologen daardoor in perfecte symbiose kunnen leven? 
♦ Er een heuse Indianendans rond het kampvuur werd ontwikkeld om 

warm te blijven? 
♦ Dit best een grappig zicht moet geweest zijn voor de toekijkende Hol-

landers? 
♦ Ze het waarschijnlijk minder grappig vonden toen Pascal die dans nog 

eens overdeed op het dak van hun caravan? 
♦ Watermeloen met vodka best verfrissend kan zijn? 
♦ Het geen zicht is om Pascal 's morgens om 9u half wakker, half bewus-

teloos een pint te zien drinken? 
♦ Het helemaal geen zicht is om diezelfde Pascal in de namiddag uit zijn 

tent te zien kruipen? 
♦ Sommigen idioot genoeg zijn om gasflessen op een kampvuur te smij-

ten? 
♦ Deze idioten zich jammer genoeg nogal dicht bij onze tentjes bevon-

den? 
♦ Steven behalve een dikke tweede zit ook nog een vetbetaalde job in 

Holland in de wacht heeft gesleept? 
♦ Ik (Bouvier) deze wudjes op prijs stel? 
♦ Tim en Bouvier een tiental kilometer verkeerd zijn gereden op het eind 

van de Galli Mare cantus in De Haan? 
♦ Bouvier daarbij ook nog eens tweemaal van zijn fiets tegen dek is ge-

gaan? 
♦ Hij hierdoor de slappe lach kreeg? 
♦ Het onnodig is te zeggen dat we ietsepietsie zat waren? 
♦ Diegenen die tegen de volgende keer een paar wudjes doorsturen een 

speciale vermelding krijgen bij de dankbetuigingen? 
♦ We dit jaar veel knappe porren gaan hebben? 
♦ We dit wudje elk jaar optekenen? 
♦ Zoiets “wishful thinking” wordt genoemd? 

Wist u dat de wudjes ook online te bewonderen zijn?  
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Weee - IE - EN - AAAA 

Luidkeels roepen op de tonen van HT en D 

De enige echte moppenrubriek van ‘t Strakske. Ken je zelf nog zo’n billen-
kletser? Stuur hem naar het bekende adres: scriptor@wina.ugent.be 

****************************************************** 
 
Van: Katrijn Standaert 
Aan: scriptor@wina.ugent.be 
Datum: Woensdag 09/07/2003, 18:18 
Onderwerp: Bush 
 
After numerous rounds of "We don't even know if Saddam 
is still alive", Saddam decided to send George W. a 
letter in his own writing to let his friend know that 
he is still in the game. 
 
Bush opened the letter and it appeared to contain a 
coded message: 370HSSV-0773H George W. couldn't figure 
it out so he typed it in and emailed Colin Powell. 
 
Colin and his aids had no clue either so they sent it 
to the CIA. No one could solve it so it went to the 
NSA and then to MIT and NASA and the cc list got 
longer and longer. Eventually it arrived at the FBI. 
Dr. Greenspan looked at it and replied the next 
second:  
 
"Perhaps the President would wish to look at the  
message up-side-down...." 
 
****************************************************** 
 
Van: Tim De Roeck 
Aan: scriptor@wina.ugent.be 
Datum: Woensdag 15/05/2003, 11:00 
Onderwerp: Mannen, dit is de truc hé... 
 
Jan wordt op een morgen wakker met een enorme kater, 
hij kan nauwelijks zijn ogen open krijgen. Het eerste 
wat hij ziet is een glas met water naast zijn bed en 
enkele aspirientjes. Hij slikt die in, en ziet dan al 
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zijn kleren netjes over de stoel hangen, propertjes 
geperst. De rest van de kamer is ook heel netjes. Hij 
gaat naar beneden, waar een briefje ligt van zijn 
vrouw: 
Schatje, ontbijt staat klaar in de keuken. Ik ga bood-
schappen doen, ik hou van je.´ Jan gaat naar de keu-
ken, en vindt er zijn zoon aan de ontbijttafel. En ja 
hoor: er staat een uitgebreid ontbijt klaar voor Jan, 
met de krant erbij. Jan vraagt aan zijn zoon:  
´Wat is er gisteren eigenlijk gebeurd?´  
´Wel, pa´, is het antwoord, ´jij kwam om 3 u vannacht 
thuis, stomdronken. Je brak zelfs wat meubels, hebt 
overgegeven in de hall, en je hebt jezelf een blauw 
oog bezorgd toen je tegen de deur liep.´ 
´Oei´, denkt Jan. ´Maar waarom is alles dan zo netjes, 
en waarom heeft je moeder mijn ontbijt klaar gemaakt, 
was ze dan niet boos?´ 
´Ach, mama heeft je naar de slaapkamer gesleept, en ze 
wou je uitkleden, maar toen ze aan je broek stond te 
sjorren om die uit te trekken lulde je iets van 'laat 
mij met rust, ik ben getrouwd…’ 
 
****************************************************** 
 
Van: Sven Vandenbroucke 
Aan: scriptor@wina.ugent.be 
Datum: Zaterdag 06/09/2003, 12:09 
Onderwerp: Erfenis… 
 
Klaas zit met een hangend hoofd zuchtend in z'n stam-
café. "Wat is er?", vraagt Bram. "Drie weken geleden 
is mijn overgrootoom overleden; die heeft me 90.000 
euro nagelaten." antwoordt Klaas. "Twee weken geleden 
sterft een achterneef van me; die laat me 53.000 euro 
na!" "Waarom zucht je dan?", vraagt Bram verbaasd. 
Klaas haalt zijn schouders op en zegt: "Deze week nog 
niks." 
 
****************************************************** 

Luidkeels roepen op de tonen van HT en D 

Weee - ie - en - aaaa 
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Glijbaantjes 

Going down! 

Glijbaantjes? What the f*uck? Wel mijn beste eerstekannertjes, dat zijn 
versprekingen van professoren en hun lieftallige assistentjes (ahum) en de  
beste reden om naar de les te gaan. Laten we in dit infostrakske beginnen 
met de klassiekers. Voor de volgende uitgaven reken ik op jullie! Mailen 
dus naar scriptor@wina.ugent.be. 
 
prof. G. Vandenberghe: 
 
♦ “Als je dit zou schrijven, zou professor Kerre zich omdraaien in zijn 

graf! Als hij dood zou zijn natuurlijk…” 
 
prof. Matthijs: 
 
♦ “...ons hooggeleerd gezelschap achteraan…” 
♦ “-1, dat is de moeilijke manier om eiπ te schrijven.” 
♦ “Al diegenen die niet gekletst hebben bedank ik, de rest haat ik.” 
 
prof. Coolsaet: 
 
♦ “Pak 1024. Neen, dat is een veel te rond getal. Pak 1000…” 
♦ “Ik kies voor immutable objects omdat ik dat sexy vind.” 
♦ “Ik ga het ding van variabele lengte plaatsen in het gat waarin het het 

best past.” 
♦ “Het kan ons geen bal interesseren!” 
 
prof. Fack: 
 
♦ “Het zal wel lichtjaren duren eer dit algoritme een oplossing 

geeft…” (voor de slimmekes onder ons: een lichtjaar is een afstand) 
 
prof. Hoffman: 
 
♦ “...en binnen enkele jaren bel je met je GSM naar je microgolf om je 

diepvries te laten ontdooien…” 
 
Jelmen (oud schachtentemmer): 
 
♦ “Als ik doortrek en mijn voeten worden nat, dan weet ik dat ik met mijn 

zatte kloten in bad sta…” 
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Gratis bier en bbq !! 
Hoe we het doen weet ik niet, maar hier bij WiNA 

zijn we steengoed in dingen weggegeven. Dit-
maal gaat het over bier en barbecue. En wie 

kan daar neen tegen zeggen? 
We geven dus een gratis vat op de intro-
ductiedag (als je dit op 30 september 
leest: vandaag dus!) in ons clublokaal 
Den S0. Dat ligt in gebouw S5 op de 
Sterre. Wees gerust, iemand van WiNA 
zal je met graagte de weg tonen, als we 
er al niet gepasseerd zijn op de rondlei-
ding. 

 
En ook je vleselijke verlangens komen we ruim-

schoots tegemoet. Letterlijk dan wel, want de stukken vlees die eerst op 
onze bbq op de rooster gelegd worden om vervolgens opgepeuzeld te 
worden zullen niet te tellen zijn. En dit is wederom gratis, we lijken Steve 
Stevaert wel… 
 
De datum van dit smulfestijn staat nog niet vast op het 
moment dat ik dit schrijf, maar op de introductiedag 
(vandaag dus) zal het jullie wel medegedeeld worden. 
 
Kom zeker eens langs en maak kennis met je mede-
studenten! En hoe kan je dat beter doen 
dan met een lekkere verse schui-
mende pint en een goed stuk 
vlees? 
 
Zoals de grote John Fitze-
gerald Kennedy ooit zei: 
 
“Ich bin ein barbecueer!” 
 
Of zoiets...  
 
 

Het zal mij worst wezen! 
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Een gewaarschuwd man/vrouw (schrappen wat niet past) loopt geen twee 
maal tegen de moeder van de porseleinwinkel, of zoiets. Alvorens nú al te 
panikeren voor de nakende examens kan je best onderstaande informatie 
absorberen. Waarop moet je letten? Welke prof. kraamt het minst onzin 
uit? Naar welke lessen moet je zeker gaan, ook al lig je half in coma te 
wachten op de cruciale leverdonor? Lees en leer... 
 

WISWIS-- EN NATUURKUNDE EN NATUURKUNDE  
 
Algemene opmerkingen 
Deze beschrijving van de vakken en proffen is grotendeels subjectief. Ie-
dereen heeft een andere studiemethode. Het is mogelijk om alles tijdens 
de blok te studeren hoewel dit wordt afgeraden door iedereen. De rede-
nen daarvoor zijn: acht a tien (twaalf) uur effectief studeren per dag gedu-
rende zeven weken is zeer vermoeiend en kan (zal) hoofdpijn veroorza-
ken. Anderzijds kan men makkelijk afgeleid raken of ziek worden waar-
door vooropgestelde uren per dag niet gehaald worden. Het aantal uren 
nodig om een vak te leren is ook nog persoonsafhankelijk. En in geen ge-
val wil ik met Kerstmis nog in de rommel duiken om een cursus analyse te 
zoeken. Je moet dat reeds veel vroeger gekocht hebben of een overtui-
gend argument vinden om er toch toe te bewegen. Daarbij, als je op kerst-
avond pas een eerste keer een (gesloten, onbevlekte) cursus analyse ziet, 
dan is er echt wel iets mis hoor. Een beter alternatief is om in de eerste 
weken mensen te leren kennen in en buiten de les, na te gaan of ze goe-
de notities hebben en deze halverwege het semester te kopiëren (als je 
denkt notities nodig te hebben) [nvbouvier: profiteur!]. Dan kan je rustig be-
ginnen te studeren en heb je nog veel tijd om uit te gaan. Als je toch niet 
naar de les komt dan heb je toch véél tijd om én te studeren op eigen tem-
po én te feesten. De meest veilige weg blijft om elke dag naar de les te 
gaan en in de weekends alles te herhalen. Je kan ook gewoon niet naar 
de les komen en de uren die je hiermee wint aan je studies wijden. Zelfs 
dan heb je nog een zee van tijd over voor andere activiteiten. Kortom er is 
geen enkele reden om niet te feesten onder het jaar, en naar gelang eigen 
inspanning ook niet tijdens de blok [nvbouvier: al wordt dit weeral door ieder-
een afgeraden…]. 
 
Analyse I en II 
Professor Christian Impens 
Deze vakken zijn samen goed voor één vierde van de studiepunten en zijn 
hiermee de grootste brok uit de eerste kan. Het is niet bijzonder moeilijk, 

Het onderste uit de kan 

Inside information 
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geen voorkennis vereist, maar wel enorm veel. Puur van buiten leren is de 
beste methode om een C te halen bij mijn weten; het is te veel om zonder 
enig begrip te blokken, hoewel er wel enkele bewijzen zijn die je er best zo 
in stompt. Je kan natuurlijk ook proberen om de afgelopen examenvragen 
te analyseren, maar vergeet niet dat er ook bijvragen gesteld kunnen wor-
den. De syllabus is uitstekend, zo goed dat notities eigenlijk overbodig 
zijn. De les zelf lijkt nogal saai, maar dit komt omdat er absoluut geen af-
wisseling is: stelling, bewijs, stelling, bewijs… en omdat als je vooruit leest 
en het bewijs direct begrijpt, je wel heel lang moet wachten eer het vol-
gende begint. Eigenlijk wordt het goed gegeven, maar als je voortdurend 
voor- of achterop zit, heeft het weinig zin meer. Zie dat je voor blijft, dat is 
beter. Voor de voordoopopdrachten: Impens is bij mijn weten de enige die 
meespeelt en steken teruggeeft. Zo is het veel grappiger voor iedereen. 
En nee ik zeg dit niet omdat ik nog analyse III krijg van Impens, ik denk 
dat hij het infostrakske toch niet leest [nvbouvier: hoezo ‘niet leest’? Van wie 
denk je dat ik dagelijks fanmail krijg…]. Ook het oefeningenexamen vergt veel 
voorbereiding. 
Noot: analyse II is slechts één boek, maar dat is wel iets dikker. 
 
Lineaire algebra en analytische meetkunde I  
Professor Frank de Clerck 
of Professor Willem Mielants en Professor Roland Puystjens 
Dit vak werd vorig jaar door Puystjens en Mielants gegeven, houdt hier-
mee rekening indien dit verandert. Studenten die weinig of geen ruimte-
meetkunde gezien hebben, zullen aan dit vak veel werk hebben. Wie wel 
8 uur wiskunde kreeg, zal reeds bekend zijn met projectieve meetkunde. 
Juich echter niet te vroeg: als je de nieuwe en oude definitie van projectie-
ve ruimte eenmaal kunt samenbrengen, zal je je afvragen waarom ze het 
zo veel moeilijker definiëren. Wel het is unief voor iets hé… [nvbouvier: 
waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?] 
Vooral de eerste lessen kunnen angstaanjagend zijn omdat velen er wei-
nig van begrijpen. Dit is ook logisch: aan dat tempo van noteren (en dit is 
echt wel nuttig bij dit vak) is er geen tijd voor interpreteren. Lees alles 
thuis een keer na en onthoudt dat het na een paar weken véél rustiger 
wordt. Normaal wordt het merendeel dan duidelijk. Indien je er na enkele 
weken nog steeds niets van snapt, kan je best hulp vragen aan je mede-
studenten.  
Vanaf de zevende week begint het deel meetkunde. Ook hier is opletten 
en een beetje noteren noodzakelijk. Er zijn bij dit vak echt examenvragen 
waarop het antwoord niet in de syllabus, maar wel in m’n notities stond!  

Het onderste uit de kan 

INside information 
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(On)gelukkig zijn dit niet details maar eerder grote lijnen die in het begin 
van de les gezegd worden.  
Het gedeelte oefeningen vond ik gemakkelijk, maar de reacties van ande-
ren waren niet zo positief. 
Triviale noot: na een tijdje zul je het woord triviaal en zijn betekenis leren 
appreciëren, vergeet echter niet dat als je niet begrijpt waarom iets triviaal 
is, dat een probleem kan zijn. 
 
Lineaire algebra en analytische meetkunde II 
Professor Charles Thas 
Nieuwe prof, zelfde methode van leren en noteren. Hier kun je wel alles in 
de syllabus terugvinden, maar de uitleg kan verwarrend zijn. Best toch iets 
te noteren, vooral de laatste drie weken. 
Charles Thas heeft zowaar een onverwacht gevoel voor humor dat voor 
enkele (helaas slechts enkele) lachbuien zorgt [nvbouvier: proffen met een 
gevoel voor humor. Wie zijn ze? Wat doen ze? And why do they bother?]. Deze 
liggen nogal gespreid over de lessen, maar het is zeker de moeite waard! 
 
Inleiding tot de statistiek 
Professor Els Goetghebeur 
Omdat dit een buisvak is in veel richtingen (psychologie e.a.), is het verre 
van populair. Het staat daarbij nog eens op de minste studiepunten van 
allemaal en je moet er een project voor maken. Dit project is in groepsver-
band, neemt veel tijd in beslag en wordt opgegeven vlak voor de exa-
mens, djeez! Populariteit daalt andermaal, maar het beste komt nog: het 
project staat op 3 punten van de 20. Jawel, net genoeg om je te verplich-
ten mee te doen. Stel dat je net een B haalt, dan zou je waarschijnlijk een 
A gehad hebben als je het project had ingediend.  
Verdere frustraties komen van een cursus die ongelooflijk dun is en toch 
vind je er niets in terug op het openboek examen en het pc gedeelte 
(spss) dat geen examen gedeelte krijgt?  
Niets persoonlijk, maar statistiek is niet mijn favoriete vak, zeker nadat ze 
me zeiden dat je er de lotto toch niet mee kon winnen. 
 
Algemene fysica I en II 
Professor Paul Matthys 
Je krijgt dit jaar weinig fysica. Geniet dus van dit vak [nvbouvier: Genieten? 
Sure! Met volle teugen… kuch]. Het is niet veel, noch moeilijk. Hoewel slaag-
kansen iets dalen als je van plan bent om wiskunde te volgen. Misschien 
omdat het allemaal niet zo precies is: “hogere orde termen vallen weg”, is 
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een uitspraak die je vaak zal horen [nvbouvier: En dan maar afvragen waarom 
de Columbia is gecrasht? Hogere orde termen? Pffff, het steekt allemaal zo nauw 
niet…].  
Verder heeft Matthys enkele speeches die je vaak zal horen o.a. enkele 
over de lage kwaliteit van de burgies. We hebben echter vernomen dat hij 
deze omdraait wanneer hij aan burgies lesgeeft! We kunnen niet echt ze-
ker zijn over de loyaliteit van deze prof, maar waarschijnlijk wordt hij ge-
sponsord door coca cola (light) [nvbouvier: Elf uur dertig? I don’t want you...to 
be no slave]. Omkooppogingen worden dan ook best gedaan met  enkele 
aandelen in coca cola.  
Goed nieuws voor brossers, naar eigen zeggen zijn zij de vrienden van 
Matthys. 
 
Theoretische Mechanica I 
Professor Willy Sarlet 
Dikke cursus en helemaal niet gemakkelijk. Voor al diegenen die klagen 
dat fysica niet precies of axiomatisch is, is dit hét antwoord. Voorbeeld: 
“het is gemakkelijk te bewijzen dat...” waarna verwezen wordt naar een 
stelling waar Matthys twee lessen aan bezig is geweest. Ok, omdat je bij 
analyse nieuwe integralen gezien hebt, is het wel makkelijker op te lossen 
dan vroeger… 
Voor dit vak moet je eigenlijk analyse II en algemene fysica II goed mee 
mee zijn. En misschien ook laam I en II. Het is best om toch enige notities 
te maken om enkele tussenstappen te verklaren. Alles gewoon overpen-
nen heeft niet echt zin, er zijn vooral specifieke aantekeningen nodig bij 
wat je niet meteen doorhad. Of je kan je peter/meter of medestudenten 
om raad vragen… Geloof mij, dat zal toch ooit nodig zijn met dit vak. 
 
Programmeren 
Professor Kris Coolseat 
Eerst en vooral, dit is exact hetzelfde als programmeren I bij de informati-
ci, met hetzelfde examen. Dit wil niets zeggen over de hoge moeilijkheid 
verre van. Sedert enkele jaren wordt Java gegeven. Dit brengt met zich 
mee dat de cursus nieuw is en de examenvragen van vorige jaren, toen 
pascal werd gegeven, nutteloos zijn geworden. Er zijn vier mogelijke 
scenario’s.  
Eén: je kent reeds java of C++ of een andere object georiënteerde taal. 
Proficiat, dit vak wordt een makkie. Maak enkele oefeningetjes en je zal 
zien dat je je geen zorgen moet maken. 
Twee: je kent een andere programmeertaal. Goed, vraag aan de anderen 
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wanneer het object gedeelte gaat beginnen en kom dan naar de les. Maak 
best alle oefeningen. Geen stress. 
Drie: je kent geen programmeertaal, maar bent wel goed met computers. 
Ga naar de lessen, maak de oefeningen. Het examen is echt niet zo moei-
lijk hoor. 
Vier: pc, wat is dat ? Ai! Dit vak kan/zal problemen en tijd kosten. Vraag 
iemand om java bij je thuis te installeren. Veel oefenen. Lees voorbeeld-
oplossingen enkel als het echt niet lukt, daar leer je minder mee bij. Eens 
je met tabellen kan werken, wordt het véél gemakkelijker. Het kan echter 
zijn dat je tot op het einde van de lessen moet wachten voor dit lukt, maar 
sla in geen geval de oefeningen op tabellen over. Samen met die op het 
einde zijn zij het moeilijkste en dus tien maal moeilijker dan op het exa-
men. 
Vergeet niet je aan de stijl te houden: daar staan veel punten op, denk ik. 
 
  
Practicum natuurkunde I (keuzevak) 
Professor Robert Vandenbergen 
Wat men ook moge zeggen, dit is evenveel werk als het ander practicum. 
Alleen is dit meer gespreid : 3 theorielessen, 8 practica. In totaal 9 weken 
Dus heb je 3 weken geen practicum! Je kan best wel goed opletten op wat 
de assistenten willen i.v.m. verslagen en foutenrekening. Het probleem is 
dat je pas feedback krijgt nadat je je volgende verslag hebt ingediend. 
Waarschijnlijk heb je daarin dezelfde fouten gemaakt. 
De punten die verschillende assistenten geven zijn nogal verschillend, 
maar iedereen krijgt dezelfde assistenten. Brossen is absoluut niet toege-
staan! Dit zijn verplichte practica: geen verslag = geen punten. En het 
examen staat op minder dan de practica. Dit is positief, normaal buis je 
hiervoor niet. Indien ik het juist gehoord heb, krijg je bij practicum wiskun-
de niet je punten, maar een A, B of C per project. Hier kun je echter alles 
uitrekenen. 

Koen 
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http://www.mpl.be 
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De informatie komt uit het InfoStrakse van vorig jaar. Omdat het meeste 
onveranderd is gebleven, toch op vlak de beschrijving van de vakken kan 
ik het mij permitteren om dit schaamteloos te hergebruiken. Deze info is, 
net als de info over wis- en natuurkunde, slechts een hint over hoe je het 
vak in kwestie moet aanpakken, en geen waterdichte garantie voor univer-
sitair succes. Enjoy. 
 

INFORMATICAINFORMATICA  
 
Analyse I & II 
Professor Etienne Kerre 
Laten we beginnen met de wiskunde vakken die jullie het best zullen her-
kennen vanuit het secundair onderwijs. Het is tevens het enige vak dat 
jullie een heel jaar zullen volgen, hoewel je natuurlijk apart beoordeeld zult 
worden per semester. Voor zij die minstens 6 uurtjes heerlijke wiskunde te 
slikken kregen, mag het eerste deel in feite geen al te groot probleem zijn. 
Er wordt duchtig gegoocheld met allerlei nieuwe begrippen gebaseerd op 
en afgeleid vanuit de eigenschappen van metrische ruimten. De uiterste 
theoretische aanpak van de verschillende aspecten van de continuïteits-
leer mag je dan enigszins doen wankelen, zodra je echter een open geest 
hebt ontwikkeld en je je hersengolven op de frequentie van die van prof. 
Kerre hebt afgestemd dan zal het al snel duidelijk worden dat het vooral 
veel is. Het eerste semester zul je je bij dit vak afvragen of je wel aan de 
juiste richting bent begonnen… 
Geen nood echter, want het examen valt nogal mee. Bekijk de examen-
vragen van de voorbije jaren goed. (Dat geldt trouwens voor alle vakken!) 
Het tweede semester is een pak minder maar dan weer niet te onder-
schatten wat de oefeningen betreft. Ik heb van enkele collega’s vernomen 
dat bij de oefeningen sneller punten worden verzameld dan op de theorie-
vragen. Deze moeten perfect zijn om je punten te krijgen, maar omdat dit 
in het tweede semester niet zo veel is kan dat wel lukken. Indien al dit 
toch niet geholpen zou hebben dan is er nog altijd de tweede zit die vol-
gens sommigen best wel makkelijker is, en dan vooral Analyse I. Je kan er 
wel maar beter voor zorgen dat er op minstens één door bent, want de 
tweede zit van deze vakken liggen op dezelfde dag wat de oefeningen 
betreft en de theorie is al niet veel beter. 
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Programmeren I 
Professor Kris Coolsaet 
Sinds enkele jaren wordt als eerste programmeertaal Java gegeven, wat 
volgens mij een goede zaak is daar dit vroeger Pascal was. Java is lo-
gisch opgebouwd, maar dat zie je in den beginne niet direct in, daar het 
toch wel iets gecompliceerder is dan bvb. (Q-)Basic. Voor zij die al eens  
ergens iets geprogrammeerd hebben in eender welke taal, zullen de theo-
rielessen uitermate geschikt lijken om wat slaap in te halen. Prof. Coolsaet 
is één van de populairste proffen! Kortom: wil je alle grappige citaten van 
in het Strakske live meemaken, is wakker blijven toch aangeraden! Ver-
geet zeker niet voor het examen het cursusboek eens te doornemen want 
daarin staan enkele begrippen verklaard die wel eens gevraagd kunnen 
worden. 
De opgaven, die overigens volledig vrijblijvend zijn, kun je maar beter wel 
maken. En stel dit niet uit tot in den blok want je bent er enkele uurtjes 
mee bezig! Indien je de oplossingen reeds klaar hebt tegen de volgende 
week dan zal het nadien niet zo moeilijk zijn om het examen, dat nota be-
ne schriftelijk is, succesvol af te leggen. Denk echter niet dat iedereen zo-
maar geslaagd zal zijn! Je moet toch wat werken voor dit vak. 
PS: Het is proefondervindelijk bewezen dat het niet aangeraden is de Me-
tro of een andere krant of tijdschrift te lezen in zijn lessen… 
 
Gebruikersaspecten van besturingssystemen 
Professor Armand De Clercq 
Deze cursus kun je gemakkelijk zelf onder de knie krijgen, maar toch zijn 
de voorbeeldjes op de slides in de les (die niet in de cursus staan) wel 
eens handig om net dat ietsje meer te kennen. MS-DOS wordt sedert en-
kele jaren niet meer gegeven en is vervangen door lessen over Windows 
NT. Aangezien alle computers op de unief nog met Windows NT werken 
en aangezien de proffen niets mogen geven wat de studenten niet kunnen 
uitproberen op de computers in het ARC, is het NT geworden in plaats 
van Windows 2000 of XP. Het gaat hem voornamelijk over de registers 
etc. en is echt wel gemakkelijk. Met Unix is het anders wel een beetje an-
ders gesteld. Zij die nog nooit in een Unix omgeving gewerkt hebben zul-
len even raar kijken en zich afvragen waarom men ooit zo’n, op het eerste 
gezicht, ongebruiksvriendelijk besturingssysteem ontwikkeld heeft. Een 
goede leermethode voor dit vak is: pruts zoveel je kan op eduserv. Maak 
zo vaak mogelijk gebruik van je account en automatisch ga je Unix begin-
nen snappen en zelfs waarderen! Zoek voor de opgaven een korte en 
werkende oplossing en bekijk hier bij zeker de examenvragen van de vori-
ge jaren. Dan lukt het examen wel! 
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Lineaire algebra 
Professor Roland Puystjens 
De meeste studenten geraken gauw de draad kwijt vooral als ze één of 
meerdere lessen missen. Als je daar niets aan doet zul je zeker nog enke-
le stresserende dagen meemaken. Ook al ben je na de eerste week mis-
schien niet meer mee, volg toch maar beter zoveel mogelijk lessen van dit 
vak. Prof. Puystjens is steeds vriendelijk bereid om vragen te beantwoor-
den en iets moeilijkere stukken legt hij graag nogmaals uit. Uiteindelijk 
blijft het wel de bedoeling dat je het blokt en snapt, waarbij het eerste 
meestal sneller gaat. Op het examen mag je de oefeningen met open 
boek oplossen; indien je de cursus voldoende begrijpt zal je dat minder 
voorbereidingswerk bezorgen. 
Schrik niet van het aantal oefeningen, meestal hoef je ze niet allemaal op 
te lossen om erdoor te zijn en daarbij staan de makkelijker vragen op 
meer punten. Theorie moet je natuurlijk zonder cursus afleggen, maar 
mits een goede voorbereiding aan de hand van de vorige examenvragen 
is het wel te doen in eerste zit. 
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Computertechnologie 
Professor Ghislain Hoffman 
Dit is één van de interessantste vakken van de eerste kanditatuur. De les-
sen zijn vaak aangenaam omdat Prof. Hoffman veelal begint te vertellen, 
en doorgaat met vertellen, en de les eindigt door de zaal te verlaten mid-
den in een vertelling... 
Al gauw wordt het duidelijk dat in de lessen niet veel wordt gezien dat in 
de cursus staat, hoewel af en toe een rode draad te vinden is doorheen de 
lessen die ergens verband houdt met de inhoud van de cursus. De oefe-
ningen staan los van de theorie maar zijn lang niet zo moeilijk als die van 
bvb. analyse of lineaire algebra. 
De gemiddelde informaticastudent zal voor dit vak niet al te veel moeten 
leren. Toch zijn er traditioneel een groot aantal studenten gebuisd voor dit 
vak, veelal omdat ze niet goed wisten wat nu eigenlijk te kennen was. 
Wat het assemblerproject heb ik maar één goede raad: begin er op tijd 
aan en zorg dat het werkt! Het kan je B al snel in een A veranderen en dat 
kan wel eens heel handig zijn om heelhuids door je tweede zit te geraken. 
 
Fysica 
Professor Danny Segers 
In deze cursus worden een aantal fysische onderwerpen besproken die 
ergens in contact zouden moeten staan met de opleiding informatica. Het 
lijkt aanvankelijk een groot pak, maar voor het examen valt er gelukkig 
heel wat weg. Ga zeker eens naar de homepage van Prof. Segers zodat 
je alle bestandjes daar hebt afgehaald tegen het examen. 
De oefeningen op het examen zijn een verlengde van degene die in de 
lessen werden behandeld, waarbij de opgaven natuurlijk wel iets zwaarder 
zijn. Dus beperk je niet tot de geziene dingen maar zorg dat je snapt waar-
mee je bezig bent. Het theorie-examen, dat mondeling is, kun je zeer 
goed voorbereiden aan de hand van de vragen die de prof zelf ter be-
schikking stelt op zijn homepage. Je krijgt drie vragen en de kans is meer 
dan 90% dat ze alledrie uit die lijst komen. Als je ze alledrie kan oplossen 
dan heb je misschien de helft van je punten… want dan volgt het monde-
linge deel. Daar wordt even het vuur aan je schenen gelegd en als je dan 
niet het geluk hebt van zeker te zijn van je stuk en steeds te kunnen zeg-
gen wat en hoe de prof het wil horen, dan zul je van die B geen A maar 
een C maken. Achteraf bekeken is het allemaal niet zo erg, maar daar 
denk je wel even anders over wanneer je daar naast hem zit te zoeken 
naar het antwoord op een vraag die je niet in zijn cursus hebt gezien. Een 
goede raad die ik jullie kan geven: ga naar zijn lessen!! Vooral de laatste 
maand is het broodnodig van in de les aanwezig te zijn, hij geeft namelijk 
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de kant en klare oplossingen in de les van moeilijke theorievragen. Jullie 
zijn gewaarschuwd! 
 
Numerieke methoden in de algebra 
Professor Guido Vanden Berghe 
150 mensen gebuisd twee jaar geleden! Zegt dat genoeg? Je kan dit vak 
maar beter goed op voorhand bekijken want met 4 dagen lukt het je niet 
als je van nul moet beginnen. Niet dat het zoveel meer is dan de andere 
vakken, integendeel zelfs. De cursus telt amper 150 pagina’s maar het 
rampzalige eraan is dat het grootste deel ervan pure theorie is die je wel 
moet kennen (en er valt bijna niets weg). De moeilijkheidsgraad ligt even-
eens vrij hoog. Wanneer je op tijd begonnen bent en dit vak in meerdere 
stappen hebt kunnen leren dan moet het wel lukken om alles te blokken 
zonder dat je theorema’s en lemma’s door elkaar begint te slaan. Doe je 
dat niet dan zou het wel eens kunnen dat je een black-out ervaring mee-
maakt. 
Geen nood want er is nog altijd tweede zit… die echter niet makkelijker is! 
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Discrete wiskunde 
Professor Bart De Bruyn 
In deze lessen ga je misschien toch wat interessante wiskunde tegenko-
men. Natuurlijk is dat sterk afhankelijk van de instelling waarmee je de 
lessen volgt, maar je kan tenminste wat variatie verwachten. Men kan drie 
grote delen onderscheiden in deze cursus: getaltheorie, groepen- en ein-
dige velden theorie en grafentheorie. Klinkt allemaal vrij theoretisch maar 
het is verassend praktisch opgebouwd. Een voorbeeldje? De huidige RSA 
versleuteling is gebaseerd op het vermenigvuldigen en delen van simpel-
weg priemgetallen gecombineerd met modulo rekenen. Zoals reeds ge-
zegd vallen de lessen wel mee dus neem toch maar de moeite om ze te 
volgen. Voor het oefeningexamen zul je dan enkele dingen sneller verwer-
ken. De opgaven die in de lessen werden opgelost geven een vrij goed 
beeld van wat er gevraagd zal worden op het examen. De theorievragen 
kan je gemakkelijk voorspellen als je eens naar de vragen van de vorige 
jaren kijkt. Je zult zien dat er uiteindelijk niet veel andere dingen gevraagd 
worden. Van buiten leren is echter allesbehalve aangeraden, je zorgt er 
beter voor dat je alles kan uitleggen alsof je het snapt! 
 
Datastructuren en algoritmen 
Professor Veerle Fack 
De cursus is een vervolg op jullie kennismaking met Java, waarbij nu ech-
ter meer naar enkele algoritmes en gegevensvoorstellingen wordt geke-
ken. Ook wordt er verwacht om wekelijks enkele opgaven uit te werken 
om je te helpen bij het begrijpen van de stof. De oplossingen worden 
meestal wel gegeven in één van de volgende lessen zodat je normaal ge-
noeg materiaal hebt om het te kunnen leren in mei/juni. Bereid je voor 
door gedurende het jaar oefeningen op te lossen en te herhalen, en ver-
geet daarbij niet de theorie ook te leren, want daar kan wel eens iets uit 
gevraagd worden. Fris voor het examen alles nog eens op, daar heb je 
ruim genoeg tijd voor in den blok. 
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Zeus WerkgroeP Informatica zoekt nieuwe leden! 
 
http://www.zeus.ugent.be 
zeus@zeus.ugent.be 
 
  

Ben je student? Ben je geïnteresseerd in informatica?  Kom dan bij Zeus WPI en vergroot 
je kennis terwijl je helpt om diverse publieke universitaire diensten te onderhouden. 
 
Wie zijn wij? 
 
We zijn allemaal studenten (informatica, burgerlijk, wiskundigen, doctoraats,...) die graag 
met informatica bezig zijn. 
 
Wat doen wij? 
 
Naar buiten toe organiseren we vooral lessen over GNU/Linux, helpen wij proffen met 
kleine projecten en we staan altijd klaar voor een woordje uitleg als je GNU/Linux, Win-
dows of MacOS systeem weer eens hapert. 
 
Af en toe proberen we een spreker uit te nodigen.  Vorige jaar was Richard Stallman op 
bezoek om te spreken over de nadelige gevolgen van software patenten. 
 
De Zeus website wordt veel gebruikt vanwege de verschillende, frequent geupdate mir-
rors van Debian GNU/Linux, Redhat, Mandrake, ... Verder hebben we nog een C cursus, 
een LaTeX cursus, een anti-spam cursus en een praktische PHP cursus. 
 
Binnenshuis knutselen wij netwerken in elkaar en prutsen we wat met de verschillende 
systemen. Er zijn ook enkele projecten: stappenmotor, netwerken voor beginners, 
GNU/Linux voor middelbare scholen, ... 
 
Daarnaast verzorgen we ook mailinglisten voor verschillende verenigingen en studenten. 
 
Waar zitten we fysiek? 
 
We hebben een kelderlokaal in gebouw S9, in dezelfde gang als de Wina kelder, dicht 
(maar niet té dicht) bij het DICT. Onze apparatuur is een combinatie van overschotjes 
van de univ en wat we hebben kunnen kopen met het schamele geld van onze sponsors. 
Op de meeste PC's draait GNU/Linux, we hebben ook enkele IBM PowerPCs en Macin-
toshes. 
 
Wie kan lid worden? 
 
Enkel studenten van de universiteit Gent kunnen lid worden van Zeus WPI. 
 
Heb je interesse in of wil je kennis maken met: 
 
- GNU/Linux (installeren, configureren, onderhouden) 
- netwerken (praktisch, verbinden van PC's met verschillende systemen) 
- *BSD 
- Vrije Software 
- Ontwerp en onderhoud van websites 
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- MacOS 
- C/C++/Java 
- systeembeheer 
 
wordt dan lid van Zeus WPI.  Het lidmaatschap is gratis. 
Leden krijgen een emailadres en flink wat ruimte op een van de zeus-servers.  
 
Misbruik van de Zeus-apparatuur, bijvoorbeeld voor het cracken van studentenaccounts, 
wordt niet gedoogd. 
 
Wie lid wil worden komt best naar onze kennismakings avond (zie affiches).   
Mailen naar zeus@zeus.ugent.be kan ook.  Op onze 
website vind je terug waar de avond doorgaat, wat we zullen doen en hoe laat het is. Je 
kan ook altijd eens langskomen langs de kelder om te kijken  
of er iemand is, en op de deur van de kelder zullen de laatste affiches te  
vinden zijn. 
 
Tot binnenkort! 
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[nvbouvier: Grein (zie ook voorstelling praesidium) is mijn vaste columnist. Wat 
Hugo Matthysen is voor Humo is Grein voor ‘t Strakske. Met een frisse kijk op het 
studenten- en andere leven probeert hij de miserie wat te relativeren. Wil je ook 
een column in ‘t Strakske? Stuur dan een stukje naar mij (het bekende adres…) en 
wie weet? Maar goed: Take it Grein!] 
 
 Yooow nieuwe Wineeskes, 
  
 't is nu al een paar maand geleden dat ik nog zo'n prachtig Strakske 
van Tim, uw huidige schachtentemmer, in m'n handen kreeg. Ik zag mijn 
vrienden allemaal vlug naar de inhoud van dat boekje kijken. Nog 
steeds schuilt er die twijfel in mij, de twijfel of ze deze rubriek wilden ver-
mijden, of juist zo vlug mogelijk wilden lezen. Eén ding is zeker, mijn ru-
briekje zal toch zo slecht niet zijn, daar mij zo vriendelijk gevraagd werd 
hem ook dit jaar weer te schrijven. (Bouvier, dat is waarschijnlijk uw groot-
ste vergissing in jaren! [nvbouvier: uw rubriek gebruiken? Of scriptor worden? 
Misschien wel beide…]) Misschien begint de vraag in uw kopje te rijzen wat 
er zo speciaal kan zijn aan dit stukje tekst. Het antwoord daarop is vrij kort 
te noemen, daar het maar uit 4 letters bestaat, gelukkig nog gevolgd door 
een leesteken dat toch al iets meer inhoud heeft dan die 4 letters zelf: 
niks! 
 
 Toegegeven, dat is niet bijzonder veel. Bedenk anderzijds eens 
hoe een dossier zoals dat van Dutroux duizenden pagina's dik kan zijn. 
Ge gaat mij niet wijsmaken dat daar zoveel meer nuttige informatie in 
staat als in dit Strakske. Dus wat zijn nu mijn paar pagina's gezever tegen-
over die hoop bullshit dat de rechters, advocaten en nog een ganse hoop 
van die zeveraars, die blijkbaar met het lezen van tekst hun zakken probe-
ren te vullen, moeten lezen. Daarmee heb ik denk ik ook onmiddellijk de 
studierichtingen rechten, criminologie en alles wat daar alleszins iets van 
wegheeft al bijna gedefinieerd. Ze worden daar waarschijnlijk vooral geoe-
fend op het lezen van duizenden pagina's waarna ze getest worden hoe-
veel ze ervan onthouden hebben. 't Is aan mijn zus om deze stelling te 
ontkrachten. 
  
 *Zucht* Anderhalve maand vakantie is blijkbaar niet genoeg om 
zonder problemen meer dan een paar 100 woorden te laten voortvloeien 
uit het knopjesgekletter van onder mijn vingers. Hmmm, misschien is rech-
ten nog zo simpel niet. Stel dat ge daar ook leert hoe ge al die dossiers 
zelf moet schrijven. Misschien moet ik dan toch nog een ((heel) 
klein) beetje respect hebben voor die studenten. Respect voor de moeite 

DE grijns van grein 

Welkom in het land van Grein... 



55 

die ze doen, niet voor het werk dat ze uiteindelijk zullen geleverd hebben. 
Geef toe, ge moet al veel typfouten gemaakt hebben om een oud vrouwtje 
van om en bij de 80 jaar van ergens aan de kust gelijk te geven als ze 
zegt dat windmolens haar zicht op de prachtige zonsonder-
gang zouden beperken. Een normale mens zou deze prachtige met de 
wind flirtende molens niet eens zien staan, waarom een waarschijnlijk al 
halfblind scharminkel van 80 jaar ze dan wel? Misschien dat de rechter 
nog geloofde dat door het aftakelen van haar ogen ze ineens over de hori-
zon kon kijken, maar verstandige mensen, en zelfs minder verstandige die 
geen fysica of zo studeren/gestudeerd hebben, weten dat zoiets niet mo-
gelijk is. Tot zover mijn mening over de zeer boeiende bezigheid van en-
kele duizenden studenten die ge ook in Gent kunt tegenkomen. Lees ze-
ker eens de Guido-gids om te weten hoe ge ze kunt herkennen. Normaal 
staat dat daar wel in uitgelegd. 
  
 Allé, het woord fysica is gevallen en daarmee is de toon gezet om 
eens iets te vertellen dat ons toch wat meer interesseert. Verhalen over de 
WiNA, het Gentse studentenleven en niet te vergeten de toch al heel wat 
boeiendere lessen die wij krijgen. Om te beginnen had ge hier mis-
schien graag wat pittige verhalen voorgeschoteld gekregen van onze 
praeses, maar geloof mij, die worden veel beter bij pot en pint (en liefst 

De grijns van grein 

Welkom in het land van Grein 
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ook nog pitta) verteld in 't Sjakosj! Daarmee hebt ge de eerste echte reden 
van mij gekregen om daar ook eens tevoorschijn te komen, en eventueel 
nog tot de vroege uurtjes te blijven plakken :-) Ook de proffen laat ik in 
deze rubriek ongeschonden. Ge weet maar nooit of zij ook wel eens een 
oogje durven laten vallen in deze duistere pagina's. Misschien kan ik daar-
entegen wel iets kwijt over het paargedrag van die 2 vervelende bosdui-
ven die mij hier al dagenlang lastig vallen met hun vervelend geroekoe-
koekoe en andere mysterieuze geluiden (waarvan ik trouwens de oor-
sprong niet wil kennen) die ze vanuit de bosjes van bij de buren la-
ten weergalmen, terwijl ik rustig in 't zonnetje zit te blokken. 't Zouden na-
tuurlijk ook wel eens de buren zelf kunnen zijn. Maar zolang het Strakske 
niet het lijfblad wordt van menig GBK'er laat ik ook dat hier achterwege. 
Wat ben ik ineens content dat ik geen biologie studeer! 
  
 Daar ik tot het plotselinge besef kom dat ik toch maar niet in gang 
geraak, zal ik al maar stilletjes aan gaan eindigen. Het kan trouwens zijn 
dat ik in de bibliotheek nog eens alles moet overtypen, omdat je daar in 
principe geen van-u-zelf-zijnde diskettes en zo mag gebruiken. Typen is 
nu eenmaal niet mijn favoriete bezigheid, zeker niet als ik mijnen tijd beter 
kan besteden aan den 2e zit.Na de ganse maand juli 5 dagen in de week 
de bloemetjes buitengezet te hebben en daar ook nog dik voor betaald te 
zijn geworden (het leven kan toch zo zalig zijn... op een plantenkweke-
rij), en een weekje het Waalse reliëf getrotseerd te hebben met de fiets, 
komt alle tijd echt wel van pas. 
  
 Zit er dus niks anders op dan jullie allemaal nog een keigoe jaar toe 
te wensen en jullie nu al aan te moedigen om naar de vele sportactivitei-
ten (en de andere activiteiten natuurlijk ook) te komen. Vooral die cheer-
leaders zijn echt wel welkom ;-) [nvbouvier: sure! Keep on dreaming boy…]. 
Opdat het een minstens even goed jaar mag worden als vorig jaar! 
 

Grein 

DE grijns van grein 

Welkom in het land van Grein... 
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WedstrijD !! Wedstrijd !! 
Niet dat we bij WiNA drankbonnetjes te veel hebben, maar we kunnen het 
toch niet laten: win 5 drankbonnetjes! Wat moet je daarvoor 
doen? Het is vrij simpel: los onderstaand raadsel op 
en mail het naar scriptor@wina.ugent.be. 
Spaar je portemonnee nog een beetje en wak-
ker je sociaal leven aan en gá voor die drank-
bonnetjes. Hier komt ie: 
 
Waar speelt men bridge? 
1. Er zijn vijf huizen. 
2. In het rode huis wordt Go gespeeld.  
3. Een buur van de Spanjaard drinkt thee. 
4. De Française heeft een aap. 
5. Sherry wordt gedronken in het huis waar men 

Canasta speelt.  
6. In het huis naast het gele huis hebben ze een 

hond. 
7. Het rode huis staat direct rechts van het witte.  
8. In het huis waar de uil is wordt wijn gedronken.  
9. Koffie wordt gedronken in het blauwe huis.  
10. In het huis met de schildpad wordt Backgammon gespeeld. 
11. In het huis van de Deense dame drinkt men Koffie.  
12. In het eerste huis links heeft men een hond.  
13. De Ier drinkt whisky.  
14. In het groene huis houdt men een ezel. 
15. In het middelste huis worden video-games gespeeld.   
 
Er staan dus vijf huizen naast elkaar en elk daarvan heeft een andere 
kleur. De vijf bewoners zijn van een verschillende nationaliteit, hebben 
ieder een ander huisdier, spelen ieder een ander spel en drinken ieder 
een andere drank. In punt 7 betekent rechts, rechts in vooraanzicht.  
 
Stuur het volledige schema door vóór 14 oktober. De winna(a)r(es) wordt 
willekeurig gekozen. Veel succes! 
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Cheeeese ! 
Wil je weten hoe tof het er aan toe ging vorig jaar? Ziehier een fotografi-
sche bloemlezing van het voorbije jaar, van de openingsbarbecue tot de 
verkiezingsfuif. Smile! 

Kijk eens naar het vogeltje... 

Ontvlambare bbq :-) Smurfen in de resto... 

WiNA ging ook op weekend 

Laten we effe gewichtig doen Shaken!! (not stirred) 

Champagne! 
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Cheeeese ! 

Kijk eens naar het vogeltje... 

To boldly go where no 
one has fallen before 

Iemand onder tafel drinken... 

Uit: De Totaal Marginaal Fuif (go figure) 

Zuigen schacht! 

Vrolijke vrolijke vrienden… Squash (duh?) 
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Hoe te slagen ? 
[nvbouvier: dit tekstje duikt elk jaar op in het infostrakske. Het is eeuwen geleden 
geschreven door iemand die nu werkmens is. Wegens acuut plaatsgebrek laat ik 
bijna alle vorige [nv]’s die tussengevoegd zijn door zowat een generatie scriptoren 
eruit.]  
 
Doel van deze handleiding is het meegeven van enkele tips van een an-
cien (ook nog bekend als nen ouwe zak). Ik vond dat er iets aan dat lage 
slagingspercentage moest gedaan worden en aangezien de proffen het 
niet doen (integendeel) doe ik het maar. Maar wie ben ik om te zeggen 
wat je wel en niet mag doen. Bezie het eerder als een voorbeeldje. Ik ben 
dan ook 3 jaar op rij geslaagd geweest (in eerste zit dan nog wel), dus ik 
ken ondertussen de knepen van het vak (of beter: het klappen van de 
zweep). 
 
De start van het jaar 
Als je dit leest, dan betekent het dat je de eerste proef met succes hebt 
afgelegd, nl. lid worden van je lokale studentenvereniging, zijnde WiNA. 
Voordelen alom, zeker het feit dat je gemakkelijker er goedkoper aan cur-
sussen kan geraken. Bedragen rond de 400 € zoals bij de rechten zijn hier 
totaal uit de boze. Bovendien drukt WiNA de prijs nog eens naar beneden 
door zelf cursussen te kopiëren en te verkopen (met toestemming van de 
proffen uiteraard). Enkel jammer van de proffen die nog zelf hun cursus 
willen verkopen. Laat je niet ontgoochelen door de massa papier. Het lijkt 
veel, het is veel en het is dan nog eens enkel voor het eerste semester! 
En daar komen nog eens een pak oefeningen bij. In ieder geval: niet pani-
keren: het is allemaal te doen. 
 
De eerste weken 
Ga naar alle lessen! Maak kennis met alle proffen, de cursussen, hun ma-
nier van lesgeven, uw medestudenten (wees geen aso), enz… Laat je niet 
verleiden door eens naar links of rechts te kijken en te denken: “die zien 
we volgend jaar niet meer terug”, want daar proberen we juist iets aan te 
doen. Probeer het tempo een beetje gewoon te worden, zorg dat je alle 
cursussen hebt en dan ben je er klaar voor. 
 
Het uitgaansleven 
Jaja, toch wel. Dit is een essentieel onderdeel om te slagen. Je moet mij 
niet geloven, maar de proffen assistenten en studiebureau’s zeggen net 
hetzelfde: wie een heel jaar door blokt, is gebuisd. Dit lijkt contradictorisch, 
maar het ís zo (laat dit maar eens aan je ouders lezen). In ieder geval kan 
je je het niet permitteren om de eerste WiNA fuif te missen (zie kalender) 

Wordt slager! 
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en wel om de volgend reden: peter- en meterverkiezingen. Dat is een kop-
pelingsactie van eerstejaars en ouderejaars. Niet om één of ander sadis-
tisch spelletje (daar hebben we de doop voor), maar om zo iemand te le-
ren kennen aan wie je alles mag vragen. Maar je kan die fuif ook om een 
andere reden niet missen, tenzij je komend jaar eenzaam en alleen wil 
doorbrengen. Want je medestudenten leer je immers beter kennen op een 
fuif dan in een auditorium, al was het maar omwille van de lossere sfeer 
en het feit dat je iets kan en/of mag zeggen tegen elkaar. Leer dus men-
sen kennen. Veel mensen. Van de mensen die momenteel in de 2de lic. 
informatica zitten kan ik zeggen dat ik 75% ervan heb leren kennen in de 
eerste kan [nvbouvier: dit stuk is al enkele jaren oud is en de schrijver er-
van heeft al hoogstwaarschijnlijk een looprek nodig heeft om zich te kun-
nen verplaatsen. Niettemin is het een waarheid als een koe]. En waar kan 
je mensen het best leren kennen? Op je kot (als je er één hebt), in de les-
sen (als de prof het toelaat) en vooral op de WiNA activiteiten. Iedereen 
altijd welkom… 
 
Volgende weken 
Eenmaal het jaar een beetje op gang is gekomen kan je je leven een 
beetje herplannen. Ik bedoel daarmee dat je sommige middelbare ge-
woonten gaat afleren om een heleboel nieuwe aan te kweken. Regelmatig 
je e-mail controleren alsook de websites van den unief, waaronder ui-
teraard die van WiNA. Zo blijf je op de hoogte van allerlei nuttige en/of 
leuke dingen. Je gaat het ook gewoon worden te fuiven tijdens de week-
dagen. Ik weet nog dat ik de eerste fuif op een woensdag heel raar vond, 
nu is dat normaler dan een zaterdag. In het eerste semester deed ik onge-
veer 1 WiNA activiteit per week. Gewoon om mensen te leren kennen en 
mij te ontspannen. De doop is hét voorbeeld om sociaal contact te leggen. 
Je wordt wat vuil en je ziet een beetje af, maar iedereen die gedoopt werd 
zijn vrienden en zelfs erg goede vrienden geworden. Af en toe krijg je ook 
nog een keer een Strakske in je pollen gestopt en ergens halverwege krijg 
je de examenvragen in je pollen gestopt. Neen, uiteraard niet die van in 
januari van dit jaar, maar wel die van de vorige jaren. Dan weet je onge-
veer dat het tijd is voor… 
 
De maand december 
In deze laatste weken van het jaar beginnen sommige mensen echt te 
panikeren. De examens liggen misschien nog veraf, maar de projecten 
moeten zo stilletjesaan afgewerkt en ingediend worden. Lukt het echt niet, 
dan kan je nog altijd terugvallen op uw uitgebouwde vriendenkring. Profi-
teren is echter uit den boze. Je moet het uiteindelijk toch kennen, dus kan 

Hoe te slagen ? 
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je er maar beter een beetje (veel) tijd in steken. Je denkt nu waarschijnlijk: 
“stom, projecten, dat is net hetzelfde als huiswerk, maar dan met een an-
dere naam.” In dat geval heb ik slecht nieuws. Het aantal projecten dat je 
in je universitaire carrière gaat krijgen neem elk jaar toe en het staat tel-
kens ook op meer en meer punten (8 van de 20 punten is geen kattenpis). 
Vergeet wel niet om af en toe een luchtje te scheppen, bijvoorbeeld door 
naar de massacantus te gaan. 
 
Kerstvakantie 
Vergeet het vakantie deel van dat woord. Het is eigenlijk een soort blok-
verlof waarin de feestdagen hoogst ongelegen komen. Eenmaal de exa-
menregeling uithangt maak je best een flexibele en haalbare planning 
op… Vergeet niet dat je niet kan leren op kerst- en oudejaarsavond en dat 
je op familiebezoeken en dergelijkheden moet gaan. Zorg dat je zorgeloos 
aan de blok kan beginnen: geef alle projecten op tijd af, zorg ervoor dat je 
cursussen en oefeningen compleet zijn, los alle problemen op met je lief 
of schuif ze tenminste op de lange baan, enz… 
 
Inhaalweek en blok 
Iets schitterend aan de faculteit wetenschappen is de gentlemen’s 
agreement tussen proffen en studenten. Zelden wordt er les gegeven in 
de inhaalweek, dus krijg je ipv de officiële twee weken blok er drie (met de 
kerstvakantie erbij is dat dus 5 weken in totaal). Dat is ruimschoots vol-
doende om heel het pak te leren en te snappen. Misschien zelfs een 
beetje te veel (vermoeidheid begint een rol te spelen). Daarom doe je het 
beter een beetje rustiger aan tijdens de vakantie en neem je best ook ef-
fectief een weekje 
vakantie. Als je niet 
echt zeker bent van 
jezelf, blok dan ge-
rust… maar over-
blok jezelf niet. 
 
Examens 
Nu wordt het me-
nens. De stress van 
de eerste universi-
taire examens, faal-
angst en andere 
dingen die ervoor 
zorgen dat er in de 
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eerste minuten een serieus aantal terug naar voor gaat om pro forma af te 
geven. Big mistake. Kan je het niet? Bekijk op z’n minst de vragen. Kan je 
wel? Des te beter. Verlies je tijd niet aan vragen die je minder liggen, los 
eerst diegene op die je al zeker weet, dan heb je die al. Maar voor je kan 
slagen voor een examen moet je natuurlijk goed geblokt hebben, en som-
migen hebben daar veel moeite mee… 
 
Hoe te blokken? 
Belangrijkste regel in een positieve wetenschappelijke richting: leer niet uit 
het hoofd!! Ikzelf heb van elk bewijs dat ik ooit moest kennen nooit meer 
dan de eerste en de laatste regel geleerd, de rest moet je kunnen aflei-
den. Als je je cursus begrijpt mag dat geen probleem zijn. Mensen die 
bladzijden van boven tot beneden kunnen afratelen zijn zo gebuisd als ze 
groot zijn. Je moet het snappen. Ik ken geen mensen die nu in 2de lic. zit-
ten omdat ze van buiten blokken. Ben je gezegend met een fotografisch 
geheugen? Proficiat, maar je zou beter een blokrichting kiezen zoals cri-
minologie. 
 
Tweede semester 
Zeer analoog aan het eerste semester. Je krijgt na een week of drie, vier 
de resultaten van de examens terug, het is te zeggen, een A is twaalf of 
meer, een B tussen 10 en 11 en een C onder 10. Zijn het vijf A’s dan hoop 
ik dat je mij er ene trakteert, zijn het vijf C’s dan is er nog niet veel verlo-
ren. Je hebt dan wel tweede zit, maar je kan nog altijd voor 5 A’s gaan in 
het tweede semester. Is het een combinatie van die letters dan kan je er 
nog in eerste zit door zijn, zeker als je C hét buisvak van je richting is. Dus 
met een 8 of 9 kan je erdoor zijn, maar officieel mogen we dat niet zeggen 
;-) 
 
Paasvakantie 
Terwijl in het eerste semester de kerstvakantie zo mooi voor de eerste 
blokperiode valt, zijn er na de paasvakantie nog 5 weken les! Dat betekent 
natuurlijk dat je eerst naar het WiNA galabal gaat en dan een klein beetje 
vakantie neemt, terwijl je ondertussen tijd en ruimte hebt om alles op je 
gemak te herhalen. Mispak je echter niet aan het feit dat je maar 3 weken 
blok hebt. En dan is het angstig wachten op de resultaten en hopen op 
een eerste zit. Veel geluk ermee! 
 

Robsan 
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Faculteitenkonvent - Gent 
St-Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent - tel 09/264.70.93 - fax 09/264.35.70 
E-mail : fk@zeus.UGent.be - Homepage: http://student.ugent.be/FK 

Gent, 1 oktober 2003 
 
 
 Beste Universiteitsstudent, 
 
 Onlangs heb je een lidkaart gekocht van jouw faculteitskring. Hierdoor heb je voet 
aan wal in je eigen thuishaven en ben je tevens ook aangesloten bij het FK 
(Faculteitenkonvent), met zijn meer dan 14.000 leden één van de grootste studentenvereni-
gingen op mondiaal vlak. Als overkoepelende organisatie van de 28 universitaire studenten-
kringen vertegenwoordigen we jullie op stedelijk, landelijk, mondiaal en intergalactisch ni-
veau (m.a.w. waar je ook maar wil). Hiermede willen we uiteindelijk de slagkracht van de 
universitaire studenten in Gent vergroten.  
 
 Naast de financiële en bureaucratische bijstand die we aan de kringen verlenen, or-
ganiseren we ook een groot aantal activiteiten. Deze grootse evenementen zorgen enerzijds 
voor de uitstraling van het Gentse universitaire studentenleven en anderzijds bevorderen zij 
de interfacultaire & intermenselijke relaties. 
 
 De spits wordt afgebeten door Gent Ontgroent, de cityhappening voor elke student 
in Gent die als een feniks uit zijn as zal herrijzen! Dit evenement vindt plaats op woe 8 okto-
ber. Een culturele ontdekkingstocht langsheen Gents mooiste plaatsjes voor studenten 
brengt ons uiteindelijk in het centrum van de stad alwaar de eerste Gentse beiaardcantus, 
georganiseerd door het FK et all, plaats zal hebben. Meer informatie hierover zal je onge-
twijfeld nog van je presidium vernemen. Uiteraard is er ook de jaarlijkse FK-Fuif in de Voor-
uit op do 27 november. Wegens het gekende succes zal deze dit jaar in een nieuw kleedje 
gestoken worden en uitbreiding van de bezoekerscapaciteit voorzien worden. Het is tenslot-
te een event voor de leden van àlle kringen binnen het FK. Met de gratis inkom voor FK-
leden, een spectaculair optreden en een gerenommeerde DJ wil natuurlijk niemand dit mis-
sen (toegangsticket bij je lidkaart)! Uiteraard organiseren wij ook nog steeds de 12-
Urenloop die dit jaar plaatsvindt op woe 22 oktober en de Massacantus op 17 december.  
 
 Om de werking van het FK in goede banen te leiden heeft het FK twee bestuursorga-
nen: de Algemene Vergadering (AV) en het Dagelijks Bestuur (FK-Centraal). 
De Algemene Vergadering bestaat uit de afgevaardigden van jullie faculteitskringen (de 
praeses of zijn/haar plaatsvervanger) en vergadert maandelijks over interfacultaire activitei-
ten, interfacultaire afspraken, subsidieverdelingen en andere aangelegenheden die niet per 
faculteit kunnen geregeld worden. De AV verkiest in haar midden een voorzitter die dit jaar 
samen met 9 andere bestuursleden het FK-Centraal vormen. Als je ons zou zoeken, de ge-
gevens vind je hierboven. 
 
 Een zalig academiejaar komt ons tegemoet, tot ziens op de FK-activiteiten of die van 
je kring! 
 
  

 Hansj Van der Bracht 
FK-Voorzitter 2003-2004 

… en zijn negen apostelen 
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http://www.guido.be 
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GE zijt bedankt ! 

Bedankt voor die bloe-oe-oe-men...  

Deze pagina wordt altijd angstvallig in het oog gehouden. “Ik heb een 
stukje/cartoon/foto/wudje/bombrief naar dat scriptor dinges e-mail adres 
gestuurd en O Wee als ik niet bij de dankbetuigingen sta!”. Aldus probeer 
ik niemand te vergeten. Indien dit toch gebeurd zou zijn: go ahead and 
sue me! Moehahahahaha… 
Na het zowat verplichte nummertje waarbij ik praesidiumleden en andere 
primaten de huid vol scheld is het nu tijd voor bescheiden dankbetuigen. 
Special thanks to: 
 
♦ Alle praesidiumleden voor het toch min of meer op tijd indienen van 

hun stukjes. 
♦ Koen en Katrijn om de wis- en natuurkunde te bespreken. 
♦ T. voor zijn wudjes. 
♦ Alle nieuwe leden van WiNA om dit boekje te verslinden 
♦ Hans van ‘t FK voor heel wat cartoons en moppen in mijn mailbox. 
♦ De sponsors voor de euro’s die het leven van de gemiddelde WiNA 

student aanzienlijk leuker maakt. 
♦ Grein voor zijn grijns. 
♦ Robsan om 35 jaar geleden eens een stukje te schrijven (en dat  we 

nog steeds gebruiken…) 
♦ illias Quingandil voor het krantenartikel over Harry euh… Potter. 
 
Wil je zelf bij de dankbetuigingen staan? Slechts één adres, het ondertus-
sen welbekende scriptor@wina.ugent.be. Om af te sluiten nog ééntje 
van übercartoonreeks Penny Arcade: 



67 

http://www.kbc.be/studentenkantoor 
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« TWEE MAANDEN GRATIS 
AARSVERZORGENDE ZALF VAN  
ANAL PLUS! HIJ ZIT MANNEN! » 

Het kussentje in zalfvorm 


