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Wanneer? Wat? Waar? 

don. 13 november Night Of The Proms Sportpaleis Antwerpen 

maa. 17 november Stappen, happen, tap-
pen (KBC event) 

Vooruit 

din. 18 november Cocktailavond Sjakosj 

woe. 19 november Volleybal tegen GBK GUSB 

zat. 21 november Ouderlesdag S9 

woe. 26 november Schachtenkonvent De Kitsch 

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

Kalender 

Een pagina met inhoud... 
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EDITORIAALKEN 

I’ve been up all night. I might sleep all day. Get your dreams just right. Let 
them slip away... 

- Counting Crows, Up All Night 

 Gegroet beste Winezen, 
 
 Het leven kan toch mooi zijn. Niet dat ik uit ervaring spreek, want om te 
genieten van het leven heb je eerst tijd nodig. Om te slapen bijvoorbeeld. Dat 
wil wel eens ontbreken, vooral als je begrippen als fuif, cantus, clubavond wil 
combineren met project, lessen, studeren. Volgens sommigen perfect te 
doen, maar om één of andere reden wil het mij niet lukken. Ik schrijf dit edito-
riaalken met een deadline die dreigend in mijn nek aan het hijgen is, en dat 
terwijl mijn klasgenootjes braafjes in de les zitten, maar in mijn toestand zou 
dat niet verstandig zijn. Een cantus eindigen met Duvel in de Sjakosj is ook 
niet verstandig. Hoe vaak heb ik niet gedroomd over dagen die 48 in plaats 
van 24 uur tellen. Uitgaan, uitslapen, naar de les gaan, wat studeren en de 
cirkel is rond. Maar zoals Marco fucking Borsato in zijn uiterst irritant liedje 
zingt: “De meeste dromen zijn bedrog...”. Waaronder dus die van mij. 
 
 Maar alle kwaaltjes en teleurstellingen wegen niet op tegen het WiNA 
gevoel. En hoewel we elk jaar met minder zijn, slagen we er toch in andere 
clubs op de zenuwen te werken op hun cantussen om daarna verbroederd 
frontaal de nacht in te crashen... Geen wonder dus dat ik elk jaar uitkijk naar 
het aantal en vooral de kwaliteit van het vers bloed in WiNA: De schachten. 
En dit jaar zijn ze weer met een beetje minder, maar kwaliteit primeert boven 
kwantiteit. Ik zie de komende maanden met veel hoop en zin tegemoet. Op 
het moment dat ik dit schrijf moeten de schachten nog gedoopt worden en ik 
kan nauwelijks wachten om te zien hoeveel schachten de uitdaging aangaan 
en zo de prachtige studentikoze traditie levend te houden. 

Tot u spreekt uw scriptor... 
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 Veel mensen vragen zich af wat voor een nut die hiërarchie, doop, ver-
nedering en wat-weet-ik-nog-allemaal heeft. Dan stel ik de vraag: “Waarom 
moet alles nut hebben, of zinnig zijn?”. Omdat we vrijwel allemaal in het 
keurslijf van het beroepsleven terechtkomen kunnen we beter nu profiteren 
van het feit dat je lekker absurd, degoutant, onzinnig of gewoonweg onnozel 
kan zijn zonder dat men daar vragen bij stelt. “Het zijn studenten.” zegt men 
vaak. Koester dat gevoel. Gooi de samenleving op een hoop, giet er brand-
stof over en light the fire. Serieus doen, dat is iets voor de lessen. Overmatig 
drankgebruik, antieke en compleet nutteloze tradities met trots in ere houden, 
broederschap dat je nooit meer tegenkomt in de rest van je leven zullen uw 
deel zijn als je je overgeeft aan het studentikoze bestaan waar Winezen be-
kend voor zijn. Het is niet voor niets dat je ouders, nonkels, tantes en heel het 
familiale zootje zich vaak bedienen van het huizenhoog cliché dat je studen-
tenjaren de mooiste van je leven zijn. Doe net als ik en geloof ze. Neem je 
codex en je pintje en vergeet je zorgen even, nu het nog kan... 
 

Groeten van uw scriptor, 
 

Peter aka Bouvier 

EDITORIAALKEN 

Tot u spreekt uw scriptor... 
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WOORDJE VAN DE PRAESES 

Guur novemberweer... 

“If you didn’t care what happened to me, 
And I didn’t care for you, 
We would zig zag our way through the boredom and pain, 
Occasionally glancing up through the rain, 
Wondering which of the buggers to blame 
And watching for pigs on the wing.” 
 

 - Pink Floyd, Pigs on the Wing (Part One) - 
 
  
 Guur novemberweer, regen, koude wind, … Maar hier binnen is het 
knus en warm. Een kopje koffie houdt me wakker, een knapperig cursusje ligt 
vergeefs op me te wachten en het vertrouwde, tintelende gevoel van een lich-
te, milde kater doet me weer inzien hoe mooi het studentenleven wel is. Ver-
moeiend, dat wel. 
 
 En lastig soms, want wanneer een student rond 23u van een spette-
rende WiNA-fuif komt genieten, staan wij daar al minstens een uur op voor-
hand op te warmen. En wanneer diezelfde student, moe maar gelukkig, zich 
tegen 3u naar zijn kot sleept, wacht uw trouw praesidium tot het laatste fuif-
nummer verdwenen is, om dan rond 6u ’s morgens te beginnen filosoferen 
over verkochte drank, sfeer, aantal bezoekers en winst of verlies. En als een 
groepje schachten de opdracht krijgt om een hele nacht klappertandend door 
de stad te trekken, wie loopt er dan al tutterend mee om een oogje in het zeil 
te houden? Inderdaad... 
 
 Maar al die zorgen zijn direct weer vergeten wanneer ik een fuifzaal vol 
dansende, springende en zingende WiNA-leden zie. Een tevreden lach ver-
schijnt spontaan op mijn gezicht als er na een WiNA-cantus zowel mensen 
met zwart-gele als met anderskleurige lintjes uit de goot trachten te kruipen of 
lallend aan een of andere toog hangen. Trots vult mijn hart als onze sportieve 
studenten op de sportactiviteiten staan te zwoegen om onze eer te verdedi-
gen… 
 
 Ja, Winezen, we hebben er nog maar een maand op zitten, maar het 
lijkt alweer alsof er in het leven nooit iets anders is geweest. Het is een 
maand geworden met schitterend geslaagde activiteiten. Dankzij het goede 
weer zat de sfeer er al van op de introductiedag goed in. De eerste fuif werd 
een gezellig feestje. Oud-leden lijken weer graag eens binnen te springen en 
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de nieuwe Winezen blijken onze 
muzieksmaak te delen. De oefen-
cantus kan ook zonder aarzelen 
een succes worden genoemd. 
Zoals het hoort, sneuvelden de 
schachten één voor één. Slechts 
een viertal haalden de Oude Rol-
dersklacht. De ervaren commilito-
nes compenseerden dit gemis 
echter probleemloos door stevig 
door te cantussen en er het ene 
na het andere vat door te jagen. 
Wat de schachten ontbrak aan 
maaginhoud hebben ze in over-
schot aan enthousiasme. Nog 
niet vaak heb ik een jongere me-
destudent (de politiek correcte 
benaming voor schacht) zichzelf 
zo overtuigend en met zo’n uiter-
lijk genoegen belachelijk zien ma-

ken. Het zal weer een even grote voldoening geven om volgende week op de 
doop het geluk van hun stralende, gezonde, blozende gezichtjes te kunnen 
aflezen. Dat is althans de expressie die ik steeds meen te herkennen onder 
die laag drek die we nu al maanden aan het verzamelen zijn voor dat speci-
fieke doel. Op de eerste Gentse Beiaardcantus liet WiNA zich trouwens ook 
weer van zijn beste kant zien en dat werd beloond met een paar prachtige 
foto’s in de krant (en waarschijnlijk ook ergens verder in dit Strakske). 
 
 Maar er werd niet alleen gecantust en gezwijnd. Ook op andere gebie-
den waren de WiNA-leden deze maand weer verrassend actief. Er werd gelo-
pen, gevoetbald en gebasket tot het bittere eind. De cursussite en -verkoop 
lijken goed te draaien en een aantal leden heeft zelfs al pogingen onderno-
men tot het dichten van het gat in hun cultuur. Terwijl ik dit alles zit te over-
denken komt er maar één gedachte in me op: WiNA leeft! 
 
 Ondertussen is het buiten nog grijzer aan het worden en begint het te 
regenen. Ik begin volledig te begrijpen waarom men vroeger heeft besloten 
om Allerheiligen rond deze tijd te leggen. Zelfs zonder deze olijke feestdag 
krijg ik nu al spontaan de neiging om melancholisch op een kerkhof te gaan 
ronddwalen. Maar veel tijd voor melancholie is er eigenlijk niet. De komende 
weken puilen weer uit van de activiteiten (staatsbezoeken aan bevriende krin-
gen nog niet meegerekend). Tegen het verschijnen van dit Strakske zal de  

WOORDJE VAN DE PRAESES 

Guur novemberweer... 
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doop al achter de rug zijn, zijn we al terug van het weekend in de Limburgse 
brousse en hebben we misschien ook de Night of the Proms al gehad. Dan 
kan er worden uitgekeken naar zoveel volgende bezigheden (waaronder het 
evenement van KBC-studentenkantoor, onze sympathieke sponsor). 
 
 Vandaag lijkt me dus de geschikte gelegenheid om me even te distanti-
eren van het hele studentenleven. Tijd om met nog een kopje koffie, een de-
kentje, een knap vriendinnetje en een grote zak chips voor de televisie te 
gaan liggen. Tijd om alle beslommeringen te vergeten, tijd om pet en lint even 
te laten voor wat ze zijn… en dan toch maar af te tellen naar de volgende 
WiNA-activiteit. 
 
  
  

 Ut vivat, crescat, floreat WiNA 
 
  

T. 
Praeses WiNA 2003-‘04  

WOORDJE VAN DE PRAESES 

Guur novemberweer... 
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GRATIS VAT & BBQ 

Leg eens iemand op de rooster... 

 Goedemorgen, 
 
 U hoort het goed: ik wens jullie allemaal een prachtige ochtend, zo 
eentje wanneer je goed uitgeslapen bent, je uit je lekker warme bedje springt, 
een vers kopje koffie (met een klein beetje suiker, geen melk) opslurpt, spek 
met eieren als ontbijt nuttigt en afsluit met een glaasje vers geperst fruitsap 
om dan op je fiets te springen en door de prachtige herfstkleuren naar de 
Sterre/de Plateau fietst om opgewekt de lessen te volgen in de wetenschap 
dat wat je nu doet, je in december niet meer hoeft te doen, dat wens ik jullie 
allemaal. Nu vragen jullie je vast af waarom ik hier zoveel aandacht aan be-
steed en wat dit in godsnaam met de bbq te maken heeft ? Daar komen we 
strakjes aan [nvbouvier: Koentje drijft rustig af van het onderwerp. Voor zover hij al in 
de buurt is geweest...]. Laten we nog even genieten van de eerste zonnestraal-
tjes bij het ochtendgloren, hunkerend naar mijn favoriete seizoen, winter, 
wanneer alles onder 
een oogverblindend 
wit sneeuwtapijt be-
dolven is. Wanneer 
ook niet-rokers wolk-
jes a volonté uitbla-
zen. Een scherpe, 
ijskoude sneeuwlucht 
die in je neuszenu-
wen doet prikkelen 
en alweer een kopje 
heerlijk warme koffie 
of beter zelfs een 
cappuccino met een 
wolkje schuim en 
een stukje chocola-
de. Houdt die zalige 
gedachte even vast… 
en kijk dan neer op 
mijn armzalige werkelijkheid.  ‘s Ochtends uit mijn bed rollen, op de wekker 
kijken en zien dat ik zelfs geen tijd meer heb om instantkoffie (bleh) te over-
spoelen met microgolven, dat ik mijn ontbijt moet nuttigen terwijl ik de trap 
afdonder [nvbouvier: En wij die dachten dat je zo geboren was...].  
 
 Hoe komt het toch dat ik, een volledig onthaaste mens, me zo hard zou 
spoeden richting S9? Wie ooit bij Reproduct is binnen gewandeld, zal mits 
goede waarneming opmerken dat het daar vol staat met machines. Mits die 

Nog gezelliger zou crimineel zijn 
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persoon nog be-
ter kijkt, zal hij/zij 
merken dat deze 
machines door 
mensen bediend 
worden. En wat 
doen mensen? 
Zij maken vergis-
singen [nvbouvier: 
te laat komen op 
cantussen, met een 
vliegtuig het wtc 
doorboren, scriptor 
worden... You na-
me it, we make 
it...]. Zo komt het 
dat ik veel te 
vroeg reeds op 

pad was om dit 
recht te zetten en 

ik (zonder koffie!) de waarheid voor me zag: de eerstkomende dagen en we-
ken zouden steevast op deze manier beginnen, maar zo vlug geef ik me niet 
gewonnen! Ze zouden zo niet eindigen! 
 
 Inderdaad, des avonds zou ik me niet laten kennen. Ik, die een diploma 
in onthaasting be-
haald zou hebben, 
ware het niet dat zo-
iets veel werk en 
stress met zich mee 
zou brengen en dus 
compleet tegen alle 
principes van ont-
haasting (eufemisme 
voor luiheid) is. En 
wat is nu een betere 
manier om gezellig 
niets te doen dan 
een pint nemen en te 
socialisen? Een gra-
tis pint! Daar kan 
niets boven, denken 

Leg eens iemand op de rooster... 

Voor één keer was het geen probleem dat de dingen in de fik vlogen 

GRATIS VAT & BBQ 
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jullie zeker? Mis: drie gratis vaten!! [nvbouvier: Wie biedt meer?] 
 
 Op initiatief van ons, WiNA, werden drie gratis vaten getapt op de intro-
ductiedag. Volledigheidshalve vermeld ik ook de andere wetenschappelijke 
FK kringen: Chemica, GBK, Geologica en Geografica die hieraan hebben 
bijgedragen. En omdat niet iedereen bier drinkt, was er ook cola, dat koude 
suikerdrankje met cafeïne erin [nvbouvier: En belangrijk: zonder alcohol]. 
Zoals jullie weten, zou dit eerst doorgaan in S0, maar kon dit niet meer en 
hebben we tafeltjes en stoeltjes op het gras naast de S9 gezet en een tap 
aan de ingang van het ARC. Ah, lekker in het zonnetje met een frisse en 
schuimige pint (beetje te veel schuim, mja… bekertjes, maar dan wacht je 
gewoon even tot het wegtrekt, we hadden alle tijd) kennismaken met de nieu-
welingen en oude bekenden wederzien. Tegen zes uur begon het ietwat kou-
der te worden, het vijfde vat was ook al bijna leeg – de cola nog lang niet – en 
de meesten gingen naar huis. Dus alles rustig opbergen in de kelder, wat is 
een lift toch handig, iets eten en dan tegen tien uur weer in de sjakosj. Dat ik 
dan om half één ging maffen, was net op tijd om de volgende ochtend niet 
door mijn wekker te slapen. 
 
 Slaan we nu het lesgedeelte over [nvbouvier: Zoals gewoonlijk...], dan 
belanden we op donderdag 3 oktober. Gratis BBQ! Kip, saté, worst, brood en 
groentjes. Jawel, gratis en barbecue, twee magische woordjes voor hen die 
niet kunnen/willen koken. Tenzij je de resto een waardig alternatief vindt, niet 
op kot zit, of net als mij koken gezellig vindt, was dat het laatste fatsoenlijke 
maal dat je tijdens 
de week zou eten. 
Natuurlijk bestaat 
er ook diepvries 
en geven mama 
of papa je mis-
schien eten mee 
dat je slechts 
moet opwarmen. 
Sommige van de-
ze opties (zelfs de 
resto in uitzonder-
lijke gevallen) kun 
je beschouwen 
als een fatsoenlij-
ke maaltijd. De 
definitie daarvan 
is volledig  

Leg eens iemand op de rooster... 

GRATIS VAT & BBQ 
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persoons- en tijds- gebonden; ik heb nogal hoge eisen, maar als ik veel hon-
ger heb, eet ik bijna alles. Wegens het meewerken en dus lange tijd zonder 
eten de geur van vers verbrand vlees op te snuiven, had ik echt wel reuze-
honger. Al diegenen die effe moesten wachten op hun stukje kip of wat er op 
dat moment net niet was, heb ik slechts een woord te zeggen: “onthaasting”. 
Echt eens proberen. Er worden tegenwoordig volledige bestsellers geschre-
ven over dat ene woordje, wat compleet zinloos is: wat is nog frustrerender 
dan te moeten leren hoe je je moet ontspannen? In slechts 500 bladzijden! 
Voor wie toch een spoedcursus wil: zet je, bestel een pintje en drink het uit. 
En kom volgend jaar ook af naar de barbecue! Elke keer een groot succes. 
Misschien is het dan in de S0, maar de Papaya is ook geen misse locatie hé? 
En het eten is daar veel beter dan in de resto.  
 
 Het academiejaar is goed begonnen, drie gratis vaten en een gratis 
barbecue. Wat, je wil nog meer? Kom dan af naar de fuiven, cantussen en 
het galabal. Clubavonden en sportactiviteiten, vergeet de cultuur niet want we 
zijn geen barbaren hoor. 
 

Groetjes, 
 

Koen 

GRATIS VAT & BBQ 

Leg eens iemand op de rooster... 
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POEZIE 

Zonnige herfstdag 
 
Zacht strelen de stralen 
van de zon waarmee de dag begon 
door het gras, zo groen getint 
en rillend van een frisse wind, 
blinkend door druppels dauw, 
terwijl de lucht, zo hemelsblauw, 
een prachtig schilderij kleurt 
met herfstkleuren opgefleurd. 
 
Geert “grein” Rampelberg 

 
 

De Nacht 
 

Bescherm je schaduw tegen de zon 
En de vergetelheid tegen hoe het ooit begon 

De bomenrij baadt in 
En schermt met zijn schaduw tegen 

Het oranje en zwarte karakter van de nacht 
Die mij bochtenloos naar huis draagt 

De stad slaapt 
Niemand die zich afvraagt 

Hoe het verder gaat 
 

Peter “Bouvier” De Bouvere 
 

 
Juichen 
 
Wie te vroeg juicht, heeft toch alvast plezier gehad. 
 
Dr. Ir. Regine W. Vroom 

Dichter bij het leven... 
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GLIJBAANTJES 

If you see me sliding... 

prof. Sarlet: 
 
♦ “Toen zei de ene vogel tegen de andere: ‘een mens kan toch niet zijn 

hele leven blijven wormen eten’.” 
♦ “Dat is de N van konijn en de P van vos.” 
 
prof. Impens: 
 
♦ “en dan bellen we naar Mars...” 
♦ (na een krijtje gegooid te hebben omdat iemand aan het babbelen was) 

“Pas op want ik begin met krijtjes maar ik eindig met bezemstelen!” 
 
prof. Goetgebeur: 
 
♦ (tegen het minimumrecord aanwezigen) “Jullie zijn de vrijdag precies 

fitter dan de dinsdag.” 
 
prof. Coolsaet: 
 
♦ “Ik kan jullie nog niets uitleggen wat je nog niet snapt...” 
 
Stefan: 
 
♦ “Zwemmen? Ik heb al moeite met drijven!” 
 
Tim: 
 
♦ Liesbeth: “Ik wist niet dat Schaarbeek zo groot was. Dat klinkt als zo’n 

boerendorpje in West-Vlaanderen...” waarop Tim: “Ah ja? Je moet je 
eens langs achter laten pakken door elke rukker in Schaarbeek. Dan 
zal je wel weten hoe groot Schaarbeek is...” 

♦ Tim: “Weet je dat niet meer? Het waren drie kerels: Kurt, Benny en nog 
een mutten. Allé, hoe noemt die mutten weer?” waarop Bouvier: 
“Euhh... Tim, waart gij dat niet?” Inderdaad...  

 
Bouvier: 
 
♦ “Waar heb ik de geheugenthee nu gelegd?” 
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PETO VERBUM 
De schachten waren goed in vorm op de oefencantus. De laatste keer dat ik 
zoveel lagere levensvormen heb zien wegkruipen was na het zetten van mijn 
burgie-val met visdraad op de trappen van de Plateau. Maar dit geheel terzij-
de. Het feit dat je je van de cantus niets meer kan herinneren maakt het des 
te meer een onvergetelijke ervaring.  <<>>   WiNA hits the papers. We ston-
den in de Gentenaar en Het Laatste Nieuws. En voor één keer eindigde een 
WiNA-artikel niet met de zin ‘De schade loopt in de miljoenen’. De aanleiding 
voor die artikels by the way was Gent Ontgroent. De reden om je, zo goed als 
nuchtere, maag vol te kappen met Hoegaarden. Maar goed, ik heb mijn les 
geleerd, die ik conform met de studentenlogica de volgende dag rats verge-
ten was. Samen met details als: ‘wie ben ik?’ en ‘waar ben ik?’.  <<>>  Vgle-
nos een odzeonrek aan de cmabridge uinervstieit, makat het neit uit in wkele 
vdgoorle de letters zcih in een worod bnedvien, het egine brelkganije is dat 
de eetrse en de latsate lteetr op de jutise piotsie satan. Zlef al is de rset een 
talote wbaerol, dan kan je de tkest nog zoednr plrombeen lzeen. Dit odmat de 
mlenskeije heserenn neit ekle lteter op zcih leset maar eeknl woreodn in zjin 
geeehl.  <<>>  Tjonge, sloeg mijn spellingschecker even tilt...  <<>>  Tom De 
Vlaminck is de nieuwe WiNA bierkoning. Hij kan na 3 ronden het snelst twee 
drieëndertigers in zijn keel kappen. Ik werd al zat door er naar te kijken, maar 
ik ben dan ook geen referentie. Kom naar de volgende cantus om je daar van 
te vergewissen.  <<>>  Net gehoord op de radio: “(...) ze zaten dagenlang 
vast in een schacht (...)”. Stel je dat even voor. Een man belt naar het hospi-
taal om te zeggen dat hij vast zit in een schacht. De reddingsdiensten rukken 
uit met inzetbare liften, zaklampen en omdat Jos van den ambulaans iemand 
van den VTM kent kan de cameraploeg niet ontbreken. Ze komen aan op een 
studentendoop en de rest kan je wel raden...  Tussen twee haakjes: Dat be-
richt op de radio ging 
over een mijnramp.  
<<>>  Die flits! Die 
snelheid! Dat móet een 
kanjer van een boete 
zijn. <<>>  Nog ie-
mand die een hekel 
heeft aan tramsporen? 
Ik had onlangs weer 
prijs. Even niet opgelet 
en hopsakee! Gelukkig 
brak het beton mijn 
val. Helaas niet alleen 
mijn val, maar bon... 
Dixi! (pdb) 

Ptoe Vruebm 
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OEFENCANTUS 
 Maandag 13 oktober, een datum die voor vele schachtjes in hun ge-
heugen zal gegrift blijven. Dan hebben ze namelijk voor het eerst de edele 
sport van het cantussen ontdekt. Rond 19.30u begonnen de eerste schach-
ten druppelsgewijs binnen te stromen. De meeste waren serieus te laat, maar 
dat kwam gedeeltelijk ook door Peter van 't Hemelsbreed verschil. Die had 

namelijk besloten om 
de vermelding "Den 
Exotic" weg te halen 
en er Kadeekafee 
(what's in a name 
[nvbouvier: A lot of 
crap?]) op te hangen. 
 
 Alles werd in 
gereedheid gebracht 
en tegen het moment 
dat de cantus begon, 
konden alle schachten 
a l  he t  c l ub l i ed 
meekwelen. Niet echt 
zingen, want hun 
stemmen waren nog 

niet echt gesmeerd. Gelukkig was er bier genoeg, want buiten zo'n 15 dorsti-
ge schachten, zaten er nog zo'n 35 comilitones in de zaal. Niet allemaal Wi-
NA, want het VBK had enkele afgezanten gezonden en ook de geneeskunde 
kwam met enkele vrouwen af, al lag dat natuurlijk meer aan onze senior 
[nvbouvier: Zijn aftershave “Eau de Cantus” is een hit...]. 
 
 Er werd naar hartelust gezongen 
en de schachten (en ik!) mochten hun 
best doen om in het donker te lezen, daar 
Peter zijn zaal tot een bouwwerf had om-
getoverd. Even kregen we weer hetzelfde 
gevoel als bij de onderhandelingen voor 
S0: genaaid [nvbouvier: Dat klopt. Een zeker 
lid van het Universitair bestuur is heeft er één 
hangen die je normaal vindt tussen de poten 
van Thandor, de olifant van de Antwerpse 
Zoo, en hij gebruikt ‘em voor het systematisch 
in het gat naaien van sympathieke studenten-
kringen...]. Maar we lieten het niet aan ons 
hart komen en dronken er nog  

Het is een wonder dat je hem nog steeds 
onder de deur kan schuiven... 

Tussen pot en pint... 
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eentje. De schachten zelfs meerdere, want sommigen dachten dat ze best zo 
rap mogelijk zoveel mogelijk dronken om hun geld eruit te halen. Big mistake, 
maar tegen dat ze dat door hadden was het natuurlijk te laat. 
 
 En laat werd het ook nog die avond, want toen de laatste overlevende 
schachtjes meegeholpen hadden de boel op te ruimen, trokken we allen tesa-
men naar de geneeskunde fuif, waar we nog tot in de vroege uurtjes stonden 
te shaken. Zo'n avonden mogen er nog volgen dit jaar! 
 

<T!M> aka wEEdpEckEr 

Volgens Tom kon de wilde boerendochtere ook niet ontbreken Onze hilarische secretaresse 
was ook op het appèl... 

Met alle Winezen, en vooral met den dezen... 

OEFENCANTUS 
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DVD REVIEW 

Memento 
Regie: Christopher Nolan 
Guy Pierce 
Carrie-Anne Moss 
Joe Pantoliano 
Stephen Tobolowsky 

 Iedereen die de pretentie 
heeft zichzelf filmliefhebber of, 
godbetert, filmkenner te noemen 
en deze film nog níet gezien heeft 
mag van mij ter plekke een aanval van hysterische diarree krijgen. Deze film 
is een meesterwerk. Niet zomaar een film van het jaar maar één van de beste 
films aller tijden. Ik weet ook wel dat iedereen dit absoluut meesterwerk al 
gezien heeft, maar als ik die enkeling kan bereiken die de route naar deze 
goudschat nog niet op zijn/haar kaart heeft uitgestippeld dan is mijn missie 
geslaagd en dan kunnen we eindelijk van een betere wereld spreken. Om 
maar even te illustreren: Memento is volgens IMDB de 14de beste film aller 
tijden. Voor de mensen die IMDB niet kennen: het staat met stip op nummer 
één op de chartlist van Laatste Woorden van Filmkenners op hun Sterfbed. 
Maar waarom is Memento niet alleen het bekijken en bejubelen, maar ook het 
onthouden waard? Het verhaal... 
 

 Leonard is een man met 
probleem. Een serieus pro-
bleem. Hij kan zich met de 
beste wil van de wereld niet 
meer herinneren wat er enkele 
ogenblikken geleden gebeurd 
is. En dat zonder te cantus-
sen... Om toch iet of wat aan-
sluiting met het leven te heb-
ben neemt hij constant pola-
roid foto’s met onderschrift. 
Wat Leonard het er niet ge-
makkelijker op maakt is dat hij 

een missie heeft. Vind en dood de man die je vrouw vermoord heeft. Om dat 
zeker niet te vergeten heeft hij het op zijn lichaam getatoeëerd. De man die 
Leonard daar bij helpt is Teddy. Maar telkens moet Leonard zijn verzameling 
polaroids er bij halen om zich ervan te vergewissen wie Teddy is. En is Teddy 
niet de man die hij zoekt? 

Some memories are best forgotten... 
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 Tot zover is Memento nog 
niet het meesterwerk waar elke 
filmliefhebber de mond vol van 
heeft. Wat Memento zo speciaal 
maakt is de manier van vertel-
len. De film begint bij het einde. 
Teddy heeft Leonard’s vrouw 
vermoord. Dat weet hij van zijn 
polaroids. Leonard schiet Teddy 
dood. Missie volbracht. Dan gaat 
de film verder, of moet ik zeggen 
terug? Door dit handige trucje 
weet de kijker ook niet wat er-
voor gebeurd is, zo creëert Christopher Nolan de illusie van geheugenverlies. 
Langzaam maar zeker vertelt het verhaal zich als een kater na een nachtje 
doorzakken. Alsof je je opeens later in de middag dingen herinnert die je de 
avond ervoor hebt uitgespookt. De harde waarheid komt langzaam maar ze-
ker dichterbij om op het einde, het begin dus eigenlijk, als een knal in je ge-
zicht te spatten. En dan is de film plots gedaan. Je blijft achter met bijna alle 
antwoorden, maar de vragen spoken nog door je hoofd. En daarom, mijn bes-
te Winezen, is Memento dé film van laatste jaren. 
 
 Guy Pierce schudt alsof het niets is een geweldige acteerprestatie uit 
de mouwen met een fantastische je ne sais quoi uitdrukking op zijn gezicht, 
wat gezien het onderwerp redelijk logisch is. Joe Pantoliano speelt weer het 
ettertje van dienst. Carrie-Anne Moss, bekend van The Matrix, speelt Natalie, 
het meest evoluerende karakter in de film. Niemand valt uit de toon. Maar 
hoe goed de acteerprestaties ook mogen zijn, ze zinken in het niet bij het fan-

tische, grauwe  camera-
werk. Alleen daarom moet 
je deze film met open 
mond bekijken. 
 
 Long story cut short: 
Deze film moet je simpel-
weg gezien hebben. Moet 
zeg ik je! Moet! Geen dis-
cussie mogelijk! Hoor ik je 
nog? (pdb) 

DVD REVIEW 

Some memories are best forgotten... 
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EXTRA!! EXTRA!! 

Read all about it... 
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EXTRA!! EXTRA!! 

Read all about it... 
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WIST U DAT... 
♦ Enkele schachten toch niet zo goed kunnen zuipen als ze wel beweerden 

op de kick-off party? 
♦ Enkele andere schachten hun eigen maag wat overschat hebben op de 

eerste cantus?  
♦ Dit echter perfect normaal is voor domme schachten? 
♦ Er namelijk bijna niemand zijn eerste cantus deftig overleeft? 
♦ Skeetje in een string naar cantussen trekt? Wij hiervan zelf fotobewijzen 

hebben? 
♦ De plas kwijl onder de tafel van sommige corona-leden evengoed als be-

wijs kan gelden? 
♦ We toch nog de volle twee schachten meegekregen hebben naar de ge-

neeskunde fuif?  
♦ Het VBK in grote getale aanwezig waren op de cantus? 
♦ We de pappenheimer helaas pas ingezet hebben als ze al weg waren? 
♦ We nogal een boertige reputatie hebben? 
♦ We blijkbaar vettig zijn? 
♦ De vorige twee wudjes pertinent onwaar zijn? 
♦ De eerste die anders durft beweren binnengedraaid wordt door een wille-

keurig lid van het praesidium? 
♦ De bunny's elk jaar beter worden? 
♦ De VBK schachtentemster heel vriendelijk is? 
♦ Ze dat eigenaardig genoeg ook is tegen haar schachten? 
♦ Onze meester geen stem meer heeft en zich de laatste tijd bedient van 

gebarentaal? 
♦ Je veel kan zeggen met één vinger? 
♦ Hans van het FK dit Strakske uitpluist op zoek naar zijn naam? 
♦ Hij die bij deze gevonden heeft? 
♦ Bouvier na de VBK cantus van een kleine trap is gestuikt? 
♦ T. dat beantwoordde met de wijze woorden: “Bouvier, u bent zat.” waarop 

hij zelf uitgleed en zijn lief mee in zijn val nam? 
♦ Hierop er nog iemand uitgleed? 
♦ Iedereen benieuwd is wanneer Steven zichzelf een Hollands accent aan-

meet? 
♦ De schachten zich ongelooflijk geamuseerd hebben tijdens het stadsspel? 
♦ Er enkele schitterend verklede schachtjes in de les zaten de week na de 

voordoop? 
♦ Het eten in de Astrid beter smaakt naarmate je langer van thuis weg bent 

en meer overleeft op fastfood en instant dingen? 
♦ Deze wudjesreeks bij deze wordt afgerond? 
♦ Deze? 

Leer eens iets bij... 
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Voor bijkomende info/advies, email  
peter-dieter.schoonjans@morganstanley.com 
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GENT ONTGROENT 

 Gent Ontgroent anno 2002 was van de hond z’n kloten. Het type hond 
dat je nog niet wil aanraken met beschermende handschoenen en een diep-
reinigende douche achteraf. Nu, zelfs dat heeft z’n voordelen. De organisato-
ren zijnde Guido met steun van het Faculteiten-, Senioren- en Homekonvent 
hadden begrepen dat één zielig pleintje met 8 tentjes waar 3 man en een 
paardenkop wat staan rond te draaien niet voldoende was. Dat zorgde ervoor 
dat Gent Ontgroent anno 2003 wél in orde was. Een shitload aan activiteiten 
en liters Hoegaarden waren ons deel. 
 
 Iedereen die zichzelf zo’n Gent Ontgroent T-shirt aanmat kon zich uitle-
ven op tal van culturele, sportieve en zwaar alcoholische activiteiten als daar 
waren: Zwemmen, optreden van Chris Haegeland, een rondleiding in de 
Gentse Opera, gratis hamburgers en frieten en nog meer Hoegaarden en als 
top of the bill uiteraard de Beiaardcantus op, je mag twee maal raden, Hoe-
gaarden. Even leek het of de cantus letterlijk en figuurlijk in het water zou 
vallen door de alomtegenwoordige regen maar net voor Hansj, de voorzitter 
van het FK, het Io Vivat inzette draaide de goede heer de kraan dicht en kon-
den we min of meer droog cantussen. Maar ik loop op de feiten vooruit... 
 
 Schacht Jasper was zo vriendelijk zijn belevenissen van die dag neer 
te pennen. Ziehier zijn relaas: 
 
 Woensdag 8 oktober trok de WiNA in groep naar Gent Ontgroent, waar 
we ons super hebben geamuseerd. We goten ons eerste Hoegaardentje bin-
nen in ‘Tap 6’. Daarna splitsten we in 2 groepen: één groep ging naar de film, 
de andere naar de McDonalds en het GUSB. Ik ben mee geweest naar het 
GUSB. Het was echt leuk: in de McDonalds aten we een gratis cheeseburger 
en dronken we nogmaals een Hoegaarden. Ook werden we gefotografeerd 
door GUIDO, misschien worden we nog beroemd [nvbouvier: Eerder berucht...]. 
In het GUSB was het jenever drinken zoveel je kon, als je maar kon schieten, 
pompen, golven en e.d. De fietswedstrijd voor een six-pack Hoegaarden was 
ook welkom, want we kregen dorst na al die jenevers. 
 
 Daarna trokken we naar de Overpoort om in de Octopus enkele brood-
jes te eten met een Brugse tripel. Toen splitsten ons groepje zich in mensen 
die wilden zwemmen en mensen met cultuur. De mensen met cultuur be-
zochten de Vlaamse Opera, welke we eerst niet binnen mochten, maar dank-
zij de connecties van Alexandre we toch een privé-rondleiding kregen. Tegen 
17u hadden we allen weer verzameld in een andere McDonalds waar we gra-
tis frieten kregen en wederom een Hoegaarden. Na onze derde maaltijd pikte 
we optreden van Chris Haegeland mee, dit was echt zalig: goede liedjes en 

...en kleurt zwart-geel 
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een supersfeer.  
 
 Na dit heerlijke optreden was het tijd voor de beiaardcantus. Dit was 
ook heel leuk, het was ook mijn eerste cantus. Ik had wel nog geen codex, 
maar ik heb toch enkele liedjes kunnen kwelen. Hoegaarden smaakt nog 
slechter na een paar liters, maar het voordeel is ook dat je het gewoon niet 
meer smaakt na een tijdje. Na deze onvergetelijke cantus, ben ik nog even-
tjes naar ‘De Sjakosj’ getrokken, waarna ik na enkele pinten deftig bier naar 
huis ben getrokken. 
 

Bouvier & Jasper 

GENT ONTGROENT 

Eerst een fond leggen hé... 
Voor de foto’s van de beiaardcantus: ze staan in de krant... 

...en kleurt zwart geel 
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♦ Maak race-geluiden als mensen in- en uitstappen.  
♦ Fluit voortdurend het refrein van 'De Meeste Dromen Zijn Bedrog'.  
♦ Kijk alsof je hevige pijn hebt, sla met je hand op je voorhoofd en mom-

pel: "Hou je kop, hou je kop!"  
♦ Snuit je neus en laat de inhoud aan de andere passagiers zien.  
♦ Verkoop zelfgebakken koekjes.  
♦ Schommel zachtjes van links naar rechts (wel blijven staan) op het ritme 

van de lift, als je veel verdiepingen ineens neemt.  
♦ Scheer je (elektrisch).  
♦ Doe je tas open, kijk erin en zeg: "Hebben jullie genoeg ruimte daar?"  
♦ Geef iedereen die instapt buttons waar ze hun naam op kunnen schrij-

ven. Draag de jouwe ondersteboven.  
♦ Ga een half uur stil in een hoekje staan, met je gezicht naar de muur, 

zonder ergens uit te stappen.  
♦ Als je op jouw verdieping bent, probeer je onder luid gekreun de deuren 

met je handen uit elkaar te duwen. Kijk vervolgens enigszins beschaamd 
achterom als blijkt dat de deuren vanzelf open gaan.  

♦ Ga vlak achter iemand staan en zeg: "Zo meteen gaan ze de onderbroe-
ken controleren!"  

♦ Geef iedereen die instapt een ferme handdruk, heet ze welkom en zeg 
dat ze jou kapitein moeten noemen.  

♦ Zorg dat je de vorige dag veel bruine bonen hebt gegeten.  
♦ Op de bovenste verdieping hou je de deur open en eis je dat jullie pas 

naar beneden gaan als je de euro die je door de gleuf hebt laten vallen 
'pling' hebt horen doen.  

♦ Doe karateoefeningen.  
♦ Kijk anderen langdurig recht in de ogen, grijns en zeg: "ik heb schone 

sokken aan!"  
♦ Als er tenminste acht anderen zijn ingestapt, kreun jij achterin: "shit, al-

weer wagenziek!"  
♦ Geef elke passagier een uittreksel van een bijbelverhaal.  
♦ Miauw af en toe.  
♦ Wed met de anderen dat jij een euro in je neus kunt stoppen!  
♦ Kijk moeilijk en mompel: "Ik moet nodig, ik moet nodig!" zucht en zeg 

dan: "oeps!"  
♦ Laat de anderen een verse wond zien en vraag of zij denken dat ie ont-

stoken is.  

Speciaal voor de mensen die niet weten wat doen in het weekend: Tips voor 
hilariteit in de lift... 

DE LIFT 

Idioten zitten in de lift... 
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♦ Zing 'klein, klein kleutertje' en druk voortdurend op alle knopjes.  
♦ Roep elke keer als de lift naar beneden gaat: "Klaar om te springen!"  
♦ Stap binnen met een koeltas met 'menselijk orgaan' op de zijkant.  
♦ Kijk iemand een tijdje indringend aan, zeg:"rara waar ik bij hoor" en ga 

dan zo ver mogelijk van die persoon vandaan staan.  
♦ Laat een boer en zeg:"Mmm, lekker!"  
♦ Zet elke keer als de deuren open zijn een doos ertussen.  
♦ Vraag aan iedereen die instapt of jij op het knopje mag drukken.  
♦ Neem een pop mee en praat via de pop tegen de anderen.  
♦ Begin 'Vader Jakob' te zingen.  
♦ Als iedereen stil is, kijk je rond en vraag je aan iemand: "Is dat uw pie-

per?"  
♦ Blaas een deuntje op je mondharmonica.  
♦ Doe schijnstoten als een bokser.  
♦ Roep "Ding" bij elke verdieping.  
♦ Leun tegen de knopjes.  
♦ Zeg: "Waar zijn deze toch voor?" en druk op de rode knopjes.  
♦ Hou een stethoscoop tegen de wanden.  
♦ Teken met krijt een cirkel op de vloer en zeg tegen de anderen dat dit 

jouw privé-ruimte is.  
♦ Neem een hap van je boterham en zeg tegen een ander: "Wul jiu zienun 

wut eur iun mun mund ziut?"  
♦ Neem een stoel mee.  
♦ Blaas bellen van speeksel.  
♦ Maak lange draden met de kauwgom in je mond.  
♦ Zeg op duivelse toon: "Ik moet een geschikter gastlichaam vinden!"  
♦ Neem een deken mee en hou 'm stijf tegen je aan alsof je bang bent dat 

anderen 'm willen pakken.  
♦ Maak het geluid van een ontploffing als iemand op het knopje drukt.  
♦ Zet je 'röntgenzonnebril met spiegelglazen' op en bekijk de anderen met 

een veelbetekenende blik.  
♦ Kijk langdurig naar je eigen duim en zeg: "Ik denk dat ie groter wordt."  
♦ Vertel hardop een ongelooflijk stomme mop en lach er smakelijk om. 
♦ Begin op je eentje te cantussen. 
♦ Als er een kind in de lift staat: buig langzaam voorover en roep hyste-

risch: Bek toe stomme schacht! 
♦ Nader iemand dreigend en fluister: “Neem me niet kwalijk...” en stap 

achteruit met een boze blik. 

Idioten zitten in de lift... 

DE LIFT 
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 Yooow iedereen, 
  
 Woensdag 8 oktober 
was het weer zover. De 
dag waarop het GUSB zijn 
deuren opende en ieder-
een weer eens kennis kon 
maken met de wondere 
wereld van de sport. Met 
demonstraties zoals BBB 
(wat dat ook mag beteke-
nen) [nvbouvier: Buik, bor-
sten, billen. Niet noodzakelijk 
in die volgorde. Volgens mij 
vooral een kijksport...], aero-
bics, judo en nog zoveel 
meer werd de sfeer erin 
gebracht. Onze schachten-
temmer had dat goed be-
grepen en stond al vlug 
met zijn volle gewicht en 
nog enkele schachten te 
shaken [nvbouvier: Tot alge-
mene hilariteit van de aanwezigen]. In een andere zaal werd er dan weer gevol-
leybald en stond een tiental FK-kringen de bezoekers op te wachten met in-
teractieve spelletjes, heel wat info over hun organisatorisch vermogen en 
flessen jenever, blikjes bier en af en toe een hapje. Ook WiNA had zich daar-
op, al was het in iets zuinigere uitrusting, voorzien. Bij ons mocht je eens la-
ten zien hoe interessant je vroeger de lessen vond in het secundair. Een 
propjesschiet-wedstrijd was dan ook het gevolg. Ervaren zielen sleepten vlug 
een jenevertje in de wacht, terwijl het mezelf toch moeite kostte het doel te 
raken. Mijn activiteiten tijdens de lessen beperkten zich nu eenmaal tot dag-
dromen. Op het einde van de dag werd de hele zaal nog getrakteerd op 
broodjes... met dank aan WiNA ;-) 
  
 Het duurde nog geen 2 weken of al die studentenkringen stonden al-
weer hun kunnen te showen op de 12-urenloop. Zoals elk jaar weer een 
enorm succes. Honderden studenten kwamen weer eens een rondje lopen of 
gewoon wat supporteren. Ik wil alvast iedereen eens bedanken die voor ons 
enkele (of een 56-tal... dank u Wouter) rondjes gelopen heeft. Al was het 
maar om een jenevertje te mogen drinken of zelfs een ganse fles mee naar 

SPORT OP HET BORD 

“It only hurts once, from beginning to end...” 
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huis te krijgen. Ook professor Van Maldeghem wil ik toch nog eens bedanken 
voor die 2 eerste rondjes. De uitslag? Een 11e plaats... wat helemaal niet 
slecht is voor een middelgrote kring [nvbouvier: Beter dan vorig jaar. Dju toch...]. 
Een verdiende 2e plaats voor onze senior tijdens het praeseskamp mocht er 
anders ook wel wezen. Over andere speciale rondjes zoals het rondje voor 
de schaarstgeklede dame ga ik geen woorden vuilmaken, kom daarvoor vol-
gend jaar ook maar eens meegluren! 
 
 Buiten lopen was er nog wel wat anders te doen. Een deugddoende 
massage bijvoorbeeld. Daarvoor mochten we ook dit jaar rekenen op de kiné-
studenten :-) Verder was er nog op groot scherm de voetbalmatch Milaan - 
Club Brugge te volgen. Een geslaagde avond mag wel gezegd worden, na 
winst voor FCB (olé olé). Nog een laatste ererondje, waarbij Koen zijn pyro-
manische neigingen tot uiting liet komen met een fakkel die hij amper bran-
dende kon houden, en de 12-urenloop zat erop. Al was het niet dat ik nog 
even ging uitrusten in de Sjakosj alwaar een frisse pint en een nog meer 
deugddoende stoel op mij stonden te wachten. De Mexican Night van 't 
VBK waar zowat de rest van de overblijvers naartoe ging, was niet meer aan 
mij besteedt. 
  
 Weer een weekje later stond het Interfacultair Sporttornooi op het pro-
gramma. Blijkbaar is WiNA niet de sportiefste kring, want we wonnen geen 
enkele match. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat we 
niet tegen de gemakkelijkste ploegen uitkwamen. Voor voetbal gaf het VGK 
forfait waardoor we toch onze eerste 3 puntjes behaalden in onze poule. Te-
gen Home Bertha en Politeia moesten we echter de duimen leggen, respec-
tievelijk 3-1 en 4-0 verloren. 
Ook basket was niet onze sterkste kant. Tegen geografica verloren we nog 
met 18-11, terwijl de uitslagen van tegen het VRG en het VEK even zoek zijn 
geraakt. Niet dat dat zoveel uithaalt, als je weet dat we ook daartegen verlo-
ren. Na een tijdje zoeken naar nieuw volk om ons laatste matchke geen forfait 
te moeten geven, bleek het VBK zelf niet over genoeg manschappen te be-
schikken. Ook bij basket behaalden we dus onze enige puntjes door forfait 
van de tegenstander. 
Voor de rest moesten we volleybal dames al onmiddellijk opgeven vanwege 
te weinig dames. Ook tafeltennis deden we niet mee, alhoewel Henk door wat 
onderhandelen er toch in slaagde om ons een 5e plaats te bezorgen (van de 
12 ingeschreven ploegen). Het praesidiumkamp was dit jaar ook niet echt 
aan ons besteedt, zodat we een uiteindelijke 14e plaats (op de 18) behaalden 
in het eindklassement. 
Achteraf bekeken... we hebben ons goed geamuseerd en nog eens goed ge-

SPORT OP HET BORD 

“It only hurts once, from beginning to end...” 
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dronken dankzij de gratis vaten van het GUSB en de winnaar van die dag, 
het HILOK. Een geslaagde dag dus! Trouwens, nogmaals hartelijk dank aan 
al diegenen die de kleuren van de WiNA meehielpen verdedigen. 
  
 Nu we toch op dreef zijn gekomen, willen we jullie alvast uitnodigen voor de 
volgende sportactiviteiten… 
 
♦ Op woensdag 12 november van 20h tot 22h gaan we squashen in Sta-

dium Ucon. Haast je om in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. 
Voor de zachte prijs van 5 euro mag je je dus een avondje komen uitle-
ven. 

♦ Woensdag 19 november spelen we een vriendschappelijk volleybal-
matchke tegen de biologen, het GBK. Om 20h ben je dus welkom in 
het GUSB. Er is zeker genoeg plaats op de terreinen voor 2 ploegskes 
van de WiNA. 

♦ Later die avond (omstreeks 21h) spelen we trouwens ons eerste mini-
voetbalwedstrijdje van het interfacultair kampioenschap tegen Politeia. 

 
 Een weekje later, de 26e, gaan we proberen Geografica in te pakken 
tijdens alweer een vriendschappelijk wedstrijdje, maar nu basketbal. Basket-
ters en supporters zijn dus meer dan welkom om 21h. 
 
 Natuurlijk komen er nog meer activiteiten, maar daarvoor moet je op 
tijd en stond de WiNA-site ofzo maar eens raadplegen.Tot binnenkort, en de 
leute nog éh! 
 

greetzzz, 
 

grein 

SPORT OP HET BORD 

“It only hurts once, from beginning to end...” 
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http://www.studiekantoor.be 
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WEEE IE EN AAAAA 

Je moppen uit een ander vaatje tappen... 

Van: Wim De Saegher 
Datum: Vrijdag 24 oktober 2003, 16:23 
Onderwerp: Strakske 
 
This happened in Mexico, and even though it sounds like 
an Alfred Hitchcock tale, it's absolutely true! One 
night, this guy was on the side of the road,  hitch-
hiking on a very dark night, in the middle of a terrible 
storm. The storm was so strong he could hardly see a few 
feet ahead of him. Suddenly, he saw a car coming towards 
him and stopping alongside him in the rain. The guy got 
in the car and closed the door, and only then realized 
that nobody was behind the wheel! The car starts up 
again, very, very slowly. The guy looks at the road and 
sees a curve coming his way. Terrified, he starts to 
pray, begging for his life. He is almost in a complete 
state of shock when, just before the car goes into the 
curve, a hand appears thru the window and moves the stee-
ring wheel. The hitch-hiker, paralyzed in terror, saw out 
of the corner of his eyes how the hand appears every time 
they approach a curve. The guy, gathering strength, fi-
nally jumps out of the slowly moving car and runs all the 
way to the nearest town. Wet and in shock,  he goes into 
a bar, asks for two shots of tequila, and sobbing,  
starts telling everybody about the horrible experience he 
just went through. A silence enveloped everybody when 
they realize the guy was crying and wasn't drunk. A few 
minutes  later,  two guys walked into the same bar. They 
saw the man weeping at the bar, and one guy said to the 
other, "Look,  there at the bar, that's the idiot that 
got in the car while we were pushing it!" 
 
********************************************************* 
 
Van: Roland De Bouvere 
Datum: Dinsdag 28 oktober 2003, 13:17 
Onderwerp: Microsoft 
 
Een werkloze zoekt een baan als schoonmaker bij Micro-
soft. Het hoofd personeelszaken nodigt hem uit voor een 
sollicitatiegesprek en vraagt hem om een test te doen (de 
vloer schoonmaken). 
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De test wordt naar tevredenheid uitgevoerd en het hoofd 
deelt hem het volgende mede: "U krijgt de baan. Wees zo 
vriendelijk om uw e-mail adres achter te laten zodat ik u 
de benodigde formulieren ter ondertekening kan opstu-
ren.". De man antwoordt dat hij en geen computer en geen 
e-mail adres heeft. Het hoofd zegt dat zonder een e-mail 
adres de man virtueel niet bestaat en daarom de baan niet 
kan krijgen. Vertwijfeld verlaat de man het gebouw. Hij 
heeft slechts 10 dollar in zijn zak. Hij gaat de dichtst-
bijzijnde supermarkt binnen en koopt 10 kilo tomaten. 
Vervolgens gaat hij van deur tot deur en verkoopt de to-
maten en op deze manier verdubbelt hij zijn kapitaal. Hij 
doet dit nog drie keer en op het eind heeft hij 160 dol-
lar. Hij realiseert zich dat hij een manier gevonden 
heeft om zijn bestaan te verdienen en begint vroeg te 
werken om vervolgens pas laat thuis te komen. Iedere dag 
verviervoudigt hij zijn kapitaal. Al snel koopt hij een 
kleine auto, later een vrachtauto en vervolgens heeft hij 
een heel wagenpark, noodzakelijk om alle leveranties uit 
te kunnen voeren. Binnen 5 jaar is hij de eigenaar van 
een van de grootste levensmiddelenketens in de USA. Hij 
begint nu na te denken over zijn toekomst en neemt con-
tact op met een verzekeringsagent om te discussiëren over 
hoe hij zijn economische zekerheid veilig kan stellen. Na 
het advies komen ze overeen en de verzekeringsagent 
vraagt nu om het e-mail adres van de man zodat hij de 
formulieren kan opsturen ter ondertekening. De man ant-
woordt dat hij en geen computer en geen e-mail adres 
heeft. De verzekeringsagent zegt: "Vreemd. U heeft een 
heel imperium opgebouwd maar u hebt geen e-mail adres. 
Stel je eens voor wat u had kunnen bereiken  als u een 
computer gehad zou hebben!". Waarop de man antwoordt: 
"Dan was ik schoonmaker bij Microsoft geweest." 
 
********************************************************* 
 
Van: Steve Peeters 
Datum: Woensdag 5 november 2003, 16:46 
Onderwerp: Freeze! FBI! 
 
De FBI organiseert een examen voor would-be agenten. Er 
zijn 150 kandidaten. Na het examen worden de drie beste 

WEEE IE EN AAAAA 

Je moppen uit een ander vaatje tappen... 
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apart bij de baas geroepen. Twee mannen en één vrouw. 
Eerst komt één van de mannen binnen. De baas zegt: “Je 
vrouw zit in de kamer hiernaast. Neem dit pistool en 
schiet haar dood. De man gaat naar de kamer, mikt, maar 
keert terug en zegt: “Ik kan het niet”. Hij is gebuisd. 
Dit overkomt ook de tweede man. Dan komt de vrouw naar de 
baas. De baas geeft dezelfde opdracht, maar zij moet haar 
man vermoorden. Ze gaat de kamer binnen, er worden scho-
ten gelost en na een behoorlijke tijd komt ze terug en 
zegt: “Dat pistool was geladen met losse flodders. Dus 
hem ik hem maar moeten doodslaan met de stoel waarop hij 
zat...” 
 
********************************************************* 
 
Van: Joke Vandenbrande 
Datum: Dinsdag 14 oktober 2003, 22:21 
Onderwerp: Stranded 
 
This guy is stranded on a desert island, all alone for 
ten years. One day, he sees a speck in the horizon. He 
thinks to himself, "It's  not a ship." The speck gets a 
little closer and he thinks, "It's not a boat." The speck 
gets even closer and he thinks, "It's not a raft." Then, 
out of the surf comes this gorgeous blonde woman, wearing 
a wet suit and scuba gear. She comes up to the guy and 
says, "How long has it been since you've had a cigaret-
te?" "Ten years!", he says. She reaches over and unzips a 
waterproof pocket on her left sleeve and pulls out a pack 
of fresh cigarettes. He takes one, lights it, takes a 
long drag, and says, "Man, oh man! Is that good!" Then 
she asked, "How long has it been since you've had a drink 
of whiskey?" He replies, "Ten years!" She reaches over, 
unzips her waterproof pocket on her right sleeve, pulls 
out a flask and gives it to him. He takes a long swig and 
says, "Wow, that's fantastic !" Then she starts unzipping 
this long zipper that runs down the front of her wet suit 
and she says to him, "And how long has it been since you -
ve had some REAL fun?" And the man replies, "My God ! 
Don't tell me that you've got golf clubs in there!" 
 
********************************************************* 

Je moppen uit een ander vaatje tappen... 

WEEE IE EN AAAAA 
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BEESTJE FOUWEN 

 Aaaaaah, 
 
 Zalig was het, weer eens heftig kunnen uitgaan op een beestig fuifken 
in de overpoort. Voor sommigen was het waarschijnlijk de eerste keer, niet 
dat ze nog nooit naar een fuif geweest waren, maar toch zo dat tikkeltje meer 
om in de grote stad Gent naar een studentenfuif te gaan.  (Valt het al op bou-
vier dak aan mijn dialect 
werk?) [nvbouvier: Zoals de 
regering aan de werkloosheid...]  
In de eerste plaats waar-
schijnlijk het tijdstip waarop 
we der beginnen in te vlie-
gen : om 22u???? In elk nor-
maal boeregat zijn de fuiven 
dan al 2u vollenbak aan het 
draaien, maar blijkbaar is dat 
hier wel een beetje anders.  
De meesten zijn waarschijn-
lijk nog aan het studeren, of 
nog rustig een pintje aan het 
drinken in een braaf ca-
feeke, of vul zelf verder ge-
rust aan…Waarom stond ge er nog niet om 22u godverdomme!!!  Maar 
nee, reden tot klagen hadden we niet, om 22u30, begon het al lekker vol te 
lopen en tegen 23u30 stonden we van het praesidium allemaal een beetje 
met de mond open en met allemaal dezelfde zin in ons hoofd [nvbouvier: Bier 
her?]: dit wordt FEESTEN vanavond!!! Jihaa!!! En dat werd het ook, want rond 
middernacht hing er dan ook een sfeertje van jewelste: pinten gingen over de 
toog, dansende lijven binnen en buiten, om nog niet te spreken van zwetende 
lijven… We wisten toen al dat we dit jaar met gortige schachten gingen te 
maken hebben, but we like that ;) ooow yeah!!  Om even verder te gaan over 
die natte lijven, uit welk boeregat komen jullie waar ze da doen??? Ochja, wie 
weet wordt het wel een trend waar iedereen binnen 10 jaar aan meedoet en 
wordt ge uitgelachen als ge met uw kleren aan op een fuif toekomt… tzal dan 
toch nimer voor ons zijn hoop ik… malle schachten toch…*evil grin*… whate-
ver… 
 
 Peters en meters, daar was het de schachten ook vooral om te doen, 
en dat konden we goed merken ook, jalo!  Elke schacht die bij ons binnen-
kwam vulde schoon zijn gegevens in en het duurde echt niet lang voor ze 
allemaal verdeeld waren over de peterkes en meterkes.  Nog nooit zo een 

Feestje bouwen? 

Hoe later op de avond hoe weirder de foto’s... 



39 

gevecht gezien om 
een 1e kanner te 
pakken te kunnen 
krijgen, zo erg zelfs 
dat er peters/meters 
met lege handen 
naar huis gingen…
Het is raar uitge-
drukt, maar het was 
zo!! Natuurlijk geen 
probleem, liever 
iedereen uitverkocht 
dan met eenzame 
schachtjes over te 
blijven, ieuw!  Al bij 
al kunnen we dus 
best zeggen, dat de 
peter- en meterbe-
doeling van ons fuif dik geslaagd was.  Dus steek het niet op ons dat ge niet 
slaagt in u eerste jaar, beste eerste kanner, maar ga kloppen bij uw peter/
meter, aha! 
 
 Langs één kant eigelijk toch nog wel logisch dat er een massa volk was 
op ons fuif, niet iedereen heeft de kans op dezelfde dag te fuiven dan het vtk 
(voor de schachten : die groen-witte griezels die rondlopen in gent…)!  Wat 
een ongeloofelijk voordeel, ze jagen iedereen daar weg uit de vooruit en dan 
komen ze natuurlijk bij ons, zalig die dikke vrienden van ons (* fluim in hun 
gezicht *, sorry, was eruit voor ik het wist…). 
 
 Beste feestende winezen en andere zwijnen, als feestjes waren we der 
best fier op dat het dikke leute was, graag verwachten we iedereen danook 
terug voor ons volgende afspraak : dinsdag 2 december gaan we op de 
klassiekers-toer, wij draaien jullie tijdloze 100 nummers (ja, ge weet nog wel 
van dienen top 10 die iedereen in de eerste week invulde op ons formulierke, 
indien niet, shame on joe : u was aant brossen!)  Maar geen nood voor diege-
nen die nog geen stem uitbrachten, mail ons gerust uw top 10 aller tijden nog 
door naar feest@wina.ugent.be! 
 

Tot feest, 
Thomas en zwommie 

BEESTJE FOUWEN 

Feestje bouwen? 

Deze schacht probeert zijn naam eer aan te doen 
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1. When you call us to have your computer moved, be sure to leave it buried 
under half a ton of postcards, baby pictures, stuffed animals, dried flowers, 
bowling trophies and children's art. We don't have a life and find it deeply 
moving to catch a fleeting glimpse of yours. 

2. Don't write anything down. Ever. We can play back the error messages 
from here. 

3. When an I.T. person says he's coming right over, go for coffee. That way 
you won't be there when we need your password. It's nothing for us to re-
member 300 screen saver passwords. 

4. When you call the helpdesk, state what you want, not what's keeping you 
from getting it. We don't need to know that you can't get into your mail be-
cause your computer won't power on at all. 

5. When I.T. support sends you e-mail with high importance delete it at once. 
We're just testing.  

6. When an I.T.person is eating lunch at his desk, walk right in and spill your 
guts right out. We exist only to serve. 

7. Send urgent mail all in uppercase. The mail server picks it up and flags it 
as a rush delivery. 

8. When the photocopier doesn't work, call computer support. There's elec-
tronics in it. 

9. When you are getting a NO DAIL TONE message at home, call computer 
support. We can fix your telephone line from here. 

10. When you have a dozen old computer screens to get rid of, call computer 
support. We are collectors. 

11. When something is wrong with your home PC, dump it on an I.T. person's 
chair with no name, no phone number and no description of the problem. 
We love a puzzle. 

12. When an I.T. person tells you that computer screens don't have cartridges 
in them, argue. We love a good argument. 

13. When an I.T. person tells you that he'll be there shortly, reply in a scathing 
tone of voice: "And just how many weeks do you mean by shortly?" That 
motivates us. 

14. When the printer won't print, re-send the job at least 20 times. Print jobs 
frequently get sucked into black holes. 

15. When the printer still won't print after 20 tries, send the job to al sixty eight 
printers in the company. One of them is bound to work. 

16. Don't learn the proper name for anything technical. We know exactly what 
you mean by "my thingy blew up". 

17. Don't use on-line help. On-line help is for wimps. 
18. If the mouse cable keeps knocking down the framed picture of your dog, 

lift the computer and stuff the cable under it. Mouse cables were designed 

HELPDESK HORROR 

How may I help you? 
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to have 20 kg of computer sitting on top of them. 
19. If the space bar on your keyboard doesn't work, blame it on the mail up-

grade. Keyboards are actually very happy with half a pound of muffin 
crumbs and nail clippings in them. 

20. When you get a message saying "are you sure?" click on that yes button 
as fast as you can. Hell, if you weren't sure, you wouldn't be doing it, 
would you? 

21. When you find an I.T. person on the phone with his bank, sit uninvited on 
the corner of his desk and stare at him until he hangs up. We don't have 
money to speak of anyway. 

22. Feel perfectly free to say things like "I don't know nothing about that com-
puter crap". We don't mind at all hearing our area of professional expertise 
referred to as crap. 

23. When you need to change the toner cartridge in a printer, call I.T. support. 
Changing a toner cartridge is an extremely complex task, and Hewlett-
Packard recommends that it be performed only by a professional engineer 
with a master's degree in nuclear physics. 

24. When you can't find someone in the government directory, call I.T. sup-
port. 

25. When you have a lock to pick on an old file cabinet, call I.T. support. We 
love to hack. 

26. When something's the matter with your computer, ask your secretary to 
call the help desk. We enjoy the challenge of having to deal with a third 
party who doesn't know anything about the problem.  

27. When you receive a 30mb (huge) movie file, send it to everyone as a mail 
attachment. We've got lots of disk space on the mail server. 

28. Don't even think of breaking large print jobs down into smaller chunks. 
Somebody else might get a change to squeeze a memo into the queue. 

29. When an I.T. person gets on the elevator pushing $100.000 worth of com-
puter equipment on a cart, ask in a very loud voice:"Good grief, you take 
the elevator to go DOWN one floor?!?" That's another one that cracks up 
no end. 

30. When you lose your car keys, send an email to the entire company. Peo-
ple in the executive area like to keep abreast of what's going on.  

31. When you bump into an I.T. person at the grocery store on a Saturday, 
ask a computer question. We do weekends. 

32. Don't bother to tell us when you move computers around on your own. 
Computer names are just a cosmetic feature. 

33. When you bring your own personal home PC for repair at the office, leave 
the documentation at home. We'll find all the setting and drivers some-
where. 

HELPDESK HORROR 

How may I help you? 
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THE CULTURE CLUB 

Kunst... omdat het moet! 

 Dag Wineesjes, 
 
 Op woensdag 15 oktober heeft er zich weer een magische avond vol-
trokken: de eerste cultuuractiviteit van 2003-2004, zijnde een prachtfilm 
"Song For A Raggy boy" op het 30ste Filmfestival van Gent. De film werd 
vertoond in een uitverkocht Capitool, en is -zoals het hoort- mooi ingeleid 
door een interview van Fien Sabbe met de regisseuse! (Merk die mooie spel-
ling [nvbouvier: Die ik gezwind verbeterd heb...]) Het is een waar gebeurd verhaal 
over de oude Britse opvoedingsscholen, waarbij je een prachtig beeld krijgt 
van de situatie in zo'n scholen. Dankzij het interview wisten we dat de jonge-
tjes die gecast werden, allemaal naar huis werden gestuurd omdat ze te braaf 
waren en geen idee hadden hoe ze "rebels" moesten zijn. De makers van de 
film zijn dan alle boksclubs en vechtplaatsen beginnen af te gaan, en daar 
hebben ze 15 knapen gevonden die nog nooit voor een camera gestaan had-
den. Actie verzekerd dus! 
 
 Een korte schets van de verhaallijn: we zien de film eigenlijk vanuit het 
oogpunt van een nieuwe leraar, die veel losser en interessanter lesgeeft dan 
al zijn voorgangers, en zo de aandacht trekt van de knapen. Hij komt ui-

teraard in conflict 
met de conservatie-
ve katholieke bewa-
kers, die 'volgens 
het woord van god' 
de jongetjes martelt 
met een stok en een 
riem. Het meesle-
pend einde en de 
mooie beelden zorg-
de ervoor dat het 
alweer een geslaag-
de WINA cultuurac-
tiviteit was! 
 

Ken Cultuur 
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Abstract Fonts 
Au font geen slechte site. Zoek je een leuk lettertype? Wel, dan is er weinig 
kans dat je het hier niét gaat vinden. Mooi gerangschikt volgens categorie en/
of thema, naargelang de wind staat. Je kan bij elk font een rating deponeren 
en zo ontstaan er lijstjes van beste, slechtste, ‘most downloaded’, enz... Voor 
16,00$ kan je 2424 fonts in één zip downloaden, voor het geval je windows 
eens wil laten zweten door er in één ruk 2424 fonts in te pleuren. De moeite 
waard. Allen naar: 
http://www.abstractfonts.com 
 
 
Gratiz.be 
Dat studenten geen geld hebben is algemeen bekend. Althans: ik heb geen 
geld. Natuurlijk is een naam als gratiz.be voor een “ik-heb-geen-geld-voor-
eten-niet-erg-als-ik-maar-geld-heb-om-te-zuipen”-student als ik een surfmag-
neet. De leukste sectie vind ik persoonlijk de gratis mp3 download pagina. 
Geen grote namen hier, vooral amateuristische groepen van Belgische bo-
dem die al bij al niet onaardig klinken. Anyhoo, gratiz.be kan je vinden op dit 
compleet uit de lucht gegrepen adres: 
http://www.gratiz.be 
 
 
 
 
 
 

SITESEEING 

By your site... 
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DE VOORDOOP 

 Proffen geven het niet graag niet toe, maar ze vinden het best wel oké 
dat de voordoop een blijvende traditie in WiNA is. Vooral prof. De Clercq is 
opgetogen als er gezwind een bunny of twee in zijn les komt paraderen. An-
deren kunnen het dan weer niet laten de schachten nog een keer extra te 
kakken te zetten. 
 
 Er waren de traditionele verkleedopdrachtjes en activiteiten. Toegege-
ven: niet alle opdrachten werden uitgevoerd, maar diegene die wel aan bod 
kwamen werden dan wel met veel brio ten tonele gebracht. Denken we maar 
aan schacht Paul die als straathoer verkleed in de les ging zitten. Ik citeer 
even een verbaasde omstaander: “Die doet dat zeker elk weekend?”. Of 
schacht Jasper die een stuk van het rond punt van de Sterre afzette om even 
het fietspad schoon te vegen. Eigenlijk valt er niet zoveel te zeggen over de 
voordoop. Het spreekwoord “een beeld zegt meer dan een schacht met zijn 
mond vol look” indachtig zijn hier de beelden. Alsjeblieft dankuwel! 

Keun: “De veurdeup” 
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Een groepsfoto van de schachtjes. Let wel: lang niet alle schachten staan 
hier ontwikkeld te pronken. En niet alle schachten hier op de foto hebben de 
doop gehaald. Wie wel vraag je? Ziehier een lijstje. Een verslag van de doop 
volgt in het volgende Strakske. 

Yoni 
Jens 

Joachim 
Flex 

Lennert 
Christine 
Laurens 
Brecht 

Katrijn 
Romeo 
Paul 
Fem 

Cindy 
Jasper 
Tom 

DE VOORDOOP 

They’ve got the look! 
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WINA IN DE GAZET 

Dank u Bavo. Bij ons staat Muriel Maebe van WiNA... 
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WINA IN DE GAZET 

Nodeloos te zeggen dat de mannen en vrouwen van de pers de luidste ben-
de eruit kozen om een foto van te pakken... WiNA hits the papers! 

Say cheeeeese! 
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WINA IN DE GAZET 

Bartje Vermang! Bartje, Bartje, Bartje Vermang! 
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GE ZIJT BEDANKT! 

I’d like to thank my manager, my cat, my therapist... 

Allé vooruit. Ik heb het dan toch niet allemaal zelf moeten doen. Het begon bij 
herinneringen, dan aanmaningen, dreigementen tot en met folteringen. Maar 
bon, ik heb dan toch de nodige stukjes ontvangen en daar staan dan dankbe-
tuigingen tegenover. Men kent allen het spreekwoord: “Voor wat, komt de zon 
op”. Dank aan: 
 
♦ T. voor zijn woordje van de praeses. 
♦ Grein voor zijn sportstukje en zijn gedichtje. 
♦ Alle moppentappers van dienst voor hun grapjes. 
♦ Wim De Saegher, Hippoliet en Sylvie voor een krantenartikel. 
♦ wEEdpEckEr voor de wudjes en zijn stukje. 
♦ Katrien, Katrijn en Joke voor de glijbaantjes. 
♦ Sofie voor Helpdesk Horror. 
♦ Schacht Jasper voor Gent Ontgroent. 
♦ Tom en Thomas voor hun feeststukje. Sorry van de vingerkootjes by 

the way... Mijn voorhamer gleed uit. 
♦ Keun veur zeun steukje euver ceulteur. 
♦ Koen voor zijn ettelijke pagina’s lange stukje over de introductiedag en 

de BBQ. 
♦ Penny Arcade, Dilbert, Garfield, Quirit, DirkJan en anderen voor de 

cartoons. 
♦ U natuurlijk, beste lezer om dit Strakske gulzig te verscheuren. 
 

Tot het KerstStrakske! 



51 



52 


