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Wanneer? Wat? Waar? 

maa. 22 maart Filmavond (Lola Rennt, 
Spider) 

Filmzaal De Brug 

woe. 24 maart Sporttoernooi van de 
wetenschappen 

GUSB 

vri. 26 maart WiNA Galabal Sint-Pietersabdij 
din. 30 maart Vrij Podium De Sjakosj 

don. 1 april Filmavond (Kill Bill, 
Lost Highway) 

S9 

woe. 24 april Brouwerijbezoek Een brouwerij (staat 
nog niet vast) 

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

Kalender 

Een pagina met inhoud... 
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The more I want to get something done, the less I call it work.  
- Richard Bach  

 
Werk... 
 
 Zo éénmaal in het jaar is er de periode van rondbellen, panikeren, on-
derhandelen, doorwerken, en nog veel andere maagzweerkwekende werk-
woorden. Jazeker, een deel van het WiNA praesidium beweegt hemel, aarde 
en hun vet achterste rond de klok om de spetterendste activiteit van het jaar 
te organiseren: het WiNA galabal. Het summum van feesten, waar alle heren 
die term waardig zijn en alle dames hun beste, in sexy nylonkous gehulde, 
beentje voorzetten. En dit jaar wordt het galabal iets om naar uit te kijken. 
Uitstekend tafelen, gratis Palm achterover slaan, swingen op het live-
optreden van de gerenommeerde live-band Ingenius en uit de bol gaan op de 
selecties van DJ Claude. Dit allemaal in de geweldig exclusieve Sint-
Pietersabdij, waar vorig jaar nog een Europese top was. Het is een unieke 
ervaring die je niet mag missen. Meer info op http://wina.ugent.be/galabal, by 
the way. 
 
 Tussen katers, paniekvergaderingen, pot en pint door moet ik ook nog 
eens een Strakske in elkaar boksen. Nog een sjans dat ik op vlak van zelfre-
lativering de nieuwe Messias ben, wat mij toelaat te zeggen dat dit Strakske 
wederom van een bedenkelijk niveau is. Maar zeg nu zelf, wat is nu interes-
santer: foto’s van wie de geportretteerde wenst dat ze zo rap mogelijk ver-
brand worden, of een cursus waarvan je niet eens de titel kan onthouden? 
Inderdaad, brood en spelen zeg ik altijd. Zijn we niet allemaal uit op sensatie? 
Zijn we niet allemaal eens toe aan blind geroddel in schrijfvorm? Uiteraard, 
zeg dat het niet waar is, en ik zal u zeggen dat het wel waar is. Verslagen van 
cantussen die gruwelijk uit de hand gelopen zijn en van fuiven waar uw sport-
praeses bepoteld werd - door een viezerik die niet doorhad dat die kerel met 
een baard van het mannelijk geslacht is - zullen uw deel zijn als je de moed 
en de maag hebt om verder te bladeren in dit Sodom en Gommora in boek-
vorm. 

EDITORIAALKEN 

Work is the curse of the drinking class...  
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 Over Messias gesproken: het FK , de overkoepelende kring van de 
faculteiten, heeft een nieuwe voorzitter. Er werd gekozen voor Frank Ketels, 
de sympathieke OAK (Oosters Afrikaanse Kring) praeses die in zijn jonge 
jaren in een container met krulspelden is gevallen en pas anderhalve week 
later is teruggevonden. Wat kan dat mij nu bommen, hoor ik je al tot hier den-
ken. Veel, als je weet dat het FK veel organiseert en vooral: ze de subsidies 
verdelen. Geld kunnen we altijd gebruiken, want geld betekent meer feesten, 
meer sporten en meer cultuur voor alle Winezen. En aangezien verkiezingen 
bij WiNA nog ver weg zijn gaan ik en de rest van het praesidium ervoor zor-
gen dat jullie je niet zullen vervelen. 
 

Tot op het galabal, 
 

Uw scriptor, 
 

Bouvier 

Work is the curse of the drinking class... 

EDITORIAALKEN 
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WOORDJE VAN DE PRAESES 
Wat gaat het studentenleven rustig zijn gangetje 
 
 Wat gaat het studentenleven rustig zijn gangetje, dacht ik gisteren nog. 
De examens leken me nog maar pas achter de rug, de uitslagen nog niet 
eens bekend. Het leven leek me onbezorgd: ’s nachts met de WiNA op stap, 
of een bezoekje brengen aan activiteiten van andere FK-kringen. Overdag 
wat uitslapen, even een lesje meepikken en voorbereidingen treffen voor de 
volgende verwezenlijkingen door ‘s Gents populairste studentenvereniging. 
 
 Vanmorgen begon ik me echter te realiseren dat er op de reclame in 
de brievenbus al verdacht veel vermelding wordt gemaakt van ‘Pasen’, 
‘Paasvakantie’ en ‘Paaseieren’. Ook de fuiven in de Overpoort beginnen stil-
letjes aan originele namen te krijgen als ‘Paasfuif’. Zelfs de Halfvastenfoor 
staat al opgesteld, zij het nu niet in de zandbak op het Sint-Pietersplein, maar 
wel langs de kant van de Watersportbaan. Tja, het moeten niet altijd de Blan-
dijnmensen en Overpoortgangers zijn die opgescheept zitten met deze 
kweekbodem voor Johnnies en gelijkgestemde zielen. Nu is het de beurt aan 
de Dunant-bewoners en de sportievelingen in het GUSB om te genieten van 
de technodreunen die onvermijdelijk met kermis gepaard gaan. De lokroep 
van het oliebollenkraam vlak voor een cantus zal ik dan weer wel mis-
sen…over een stevig bodempje in de maag gesproken. 
 
 Dit alles maar om te zeggen dat ik me begon te realiseren dat het over 
drie schamele weekjes alweer Paasvakantie is. Een gewaarwording die me 
eens bezorgd naar die stapel maagdelijke cursussen (ze zijn zelfs nog niet 
met de perforator in aanvaring gekomen) op mijn bureau deed kijken. Na na-
vraag in het praesidium en bij mijn anders zo voorbeeldige vriendinnetje blijk 
ik echter niet de enige te zijn in deze situatie. Wat een opluchting. 
 
 Het is dan ook al weer een drukke maand geweest. Ik heb een weekje 
liggen weken in een bubbelbad in de Ardennen (niet dat dit jullie iets zou kun-
nen interesseren, maar voor mezelf was dit een zeer belangrijke bezigheid). 
Vanaf de week daarna hebben we er weer voor proberen zorgen dat jullie 
geregeld iets hadden om de dagelijkse beslommeringen bij te vergeten. Zo 
was er steeds voldoende te eten en te drinken: pizza’s, een gratis vat en een 
waterzooitje werden gezellig met z’n allen verorberd. Er werd lustig gecantust 

Here comes the chief... 
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in ’t Galgenhuisje (een klein keldertje waar we maar net allemaal in pasten en 
waar menigeen een schedelbreuk opliep tegen de lage gewelven) en we trok-
ken naar Heverlee om onze Leuvense tegenhangers wat op de zenuwen te 
werken. Een kleine WiNA-delegatie bracht deze eerste weken op de lange 
latten (of het snowboard) door. Ook dit kan als een geslaagde activiteit wor-
den beschouwd, aangezien er slechts één (ereleden-)pinkje sneuvelde. De 
bierbowling was ronduit machtig, al weten de meeste schachten waarschijn-
lijk niet eens meer hoe die avond is afgelopen. Ook de fuif die we toepasselijk 
‘Gender Blender’ hadden gedoopt (de bedoeling was om de hoofdzakelijk 
mannelijke bevolking van WiNA wat te mengen met de vrouwen van de logo-
pedie) was een knaller, zij het met niet zoveel volk als verwacht (waar waren 
jullie?). Sportief gezien doen de Winezen ook hun uiterste best (laat ik de 
bierbowling hier even niet bij rekenen). Een grote delegatie maakte zijn op-
wachting op het IFK badminton, waar oa. Tommeke zijn ziel uit zijn lijf bad-
mintonde. Ikzelf offerde me (samen met twee dapperen uit eerste kan) op om 
het zwart-geel te gaan verdedigen op het IFK judo. Dankzij een ongelukkige 
beweging en een uit de kluiten gewassen burgie, gaat het tikken van deze 
tekst dan ook uiterst moeizaam (met een hand die ondertussen de vorm van 
een ballonnetje aan het aannemen is). Maar we laten ons niet kennen: voor 
de WINA willen we gerust een tikkeltje lijden. 
 
 Momenteel gaat de energie van uw praesidium volledig naar het orga-
niseren van het  exclusieve galabal op 26 maart in de crypte van de Sint-
Pietersabdij. Er wordt volop onderhandeld om er een schitterende avond van 
te maken met lekker eten, een optreden, bier, champagne en meisjes in ga-
lakleed (voor de dames: elke jongen in kostuum wordt plots een heer). Tus-
sendoor wordt er ook gewerkt aan andere activiteiten. Zo is Ken, de cultuur-
praeses, bezig aan een mooie reeks succesvolle filmavondjes in de Brug en 
komen de eerste inschrijvingen voor het Vrij Podium op 30 maart in de Sja-
kosj al binnen. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om onze (deels her-
werkte) website (http://wina.ugent.be) in de gaten te houden (en schrijf je 
daar in op de weekmeel als je dat nu nog steeds niet hebt gedaan!), want we 
zijn nog lang niet aan het eind van ons Latijn. 
 

Ut vivat, crescat, floreat WiNA, 

T. 
Here comes the chief... 

WOORDJE VAN DE PRAESES 
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EXTRA!! EXTRA!! 

History of the Horny Hamster... 
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EXTRA!! EXTRA!! 

I’m not gay, just retarded... 
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EXTRA!! EXTRA!! 

32 mei... 
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EXTRA!! EXTRA!! 

U rijdt te snel... 
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DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 

Thomas Van Parys (T.) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van het voor-
bije semester? 
 
Negatief: Het traditionele studentenleven nu echt wel begint te 
tanen. Praesidia raken moeilijker gevuld, activiteiten minder be-
zocht. 
Positief: Er lopen toch nog ethousiastelingen rond die zich be-
langenloos inzetten voor het Gentse Studentenleven (ik denk nu 
bijvoorbeeld verschillende leden van ons eigen praesidium). 

Het FK is stilletjesaan aan het uitgroeien van een administraitief orgaan naar 
een heuse overkoepelende kring. 
Persoonlijk: Ik mag elke morgen wakker worden naast het mooiste meisje dat 
in Gent te vinden is [nvbouvier: Weet Veronique dat wel?].  
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: Het Wacky Weekend. De afwezigen weten niet wat ze gemist 
hebben. 
Slechtste WiNA: De ouderlesdag: een zwaar tekort aan organisatie, ouders 
en sprekers.  
Beste niet-WiNA: Gent Ontgroent en de beiaardcantus in het bijzonder. Het 
begin van een nieuwe traditie.  
Slechtste niet-WiNA: Die avond die werd afgesloten met één of andere vieze 
breezer die ervoor gezorgd heeft dat alle lekkere pintjes van die avond mijn 
maag spontaan weer verlieten.  
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: SOOT (C++). Gezellig programmeren zonder te moeten blokken. 
Vreselijkste: Datacommunicatie: een echt burgie-vak, wijselijk uitgesteld tot in 
augustus. 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Nog langer op voorhand aan een WiNA-activiteit beginnen om verrassin-

gen te vermijden. 
▪ Een spetterend, stijlvol galabal organiseren. 
▪ Eens naar de les gaan.  
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DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 

Tim De Roeck (wEEdpEckEr) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van het 
voorbije semester? 
 
De vermietisering van de studenten. De uitspraak "Er zijn 
geen studenten meer" en "'t Zijn allemaal mietjes gewor-
den tegenwoordig." zijn dit semester meermaals uit mijn 
mond ontsnapt toen ik de zielige aanblik van een zo goed 
als lege overpoort moest aanschouwen. Dit geldt natuurlijk 
niet voor alle studenten, maar het valt toch op dat er min-

der wordt uitgegaan, zowel naar fuiven en clubavonden als naar cantussen. 
Hopelijk komt er binnen afzienbare tijd een ommekeer.  
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: zonder te willen stoefen, den doop natuurlijk! Mijn avondje 
"fame" en het belangrijkste moment voor mijn schachten van dit jaar. 
Slechtste WiNA: het gratis vat in La Cuenta waar slechts een handvol men-
sen aanwezig was. We hebben dus alles alleen moeten opdrinken, wat nu 
ook weer niet zó erg was ;-) 
Beste niet-WiNA: de Beiaardcantus (op MC-XI had ik teveel aan mijn hoofd 
om echt te genieten en uiteindelijk is Hoegaarden toch beter dan Roden-
bach.) 
Slechtste ñ-WiNA: de Tequila-avond van 't VBK. Hun webmaster zijnde, 
kreeg ik niet eens een gratis shotje en zoveel sfeer was er nu ook weer niet. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Geen flauw idee, ik moet nog beginnen met blokken (01/01/04) maar ik heb 
wel al bijna al mijn cursussen bemachtigd.  
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Minder (lang) zuipen en wat meer tijd in mijn studies steken. 
▪ Mijn lief minder slaan. 
▪ Mijn bierbuik doen slinken (wat hopelijk ook volgt uit mijn eerste voorne-

men). 
▪ Maar zoals ze zeggen: de weg naar de hel is geplaveid met goede voor-

nemens, dus who gives a sh*t, right?  
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DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 

Ken Decreus (Køn) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van het 
voorbije semester? 
 
Poeperkesdag. 
 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste 
niét-WiNA activiteit? 
 

 
Beste WiNA: Galabal [nvbouvier: Op het moment van schrijven is het nog maanden 
tot het galabal, maar Ken is altijd al een speciaal geval geweest].  
Slechtste WiNA: Ouderlesdag. 
Best niet-WiNA: FK galabal [nvbouvier: zie vorige nvbouvier]. 
Slechtste niet-WiNA: VTK galabal. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: ITANT. 
Ergste: Numerieke analyse en algebra.  
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Meer poepen. 
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DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 

Werner De Meester 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van het 
voorbije semester? 
 
Het gruwelijk uit de hand lopen van mijn Viagra™ experiment. 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-
WiNA activiteit? 
 

 
Beste WiNA: The Night Of The Proms. 
Slechtste WiNA: De dun bevolkte clubavonden. 
Beste niet-WiNA: De Gentse Feesten. 
Slechtste niet-WiNA: Doorsaaie boerenfuif :-) 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Lineaire algebra. 
Ergste: Statistiek.  
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Gezondere levenstijl. 
▪ Origineler zijn. 
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Geert Rampelberg (grein) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie 
van het voorbije semester? 
 
Het feit dat ik stilaan geëvolueerd ben naar één of 
andere vorm van de Homo Erectus, vind ik opzien-
baarlijk. Na een jaar veel te hard zitten studeren aan 
mijn bureau (ondertussen heb ik een iets meer gekus-
sende stoel) ben ik wat voorover gaan buigen. Een 
semester lang zo vaak mogelijk proberen uit te slapen 
op een horizontaal liggende matras bracht mijn li-

chaam (met domein van kop tot teen) weer in een iets lineairdere versie. Spij-
tig genoeg zal daar weer niet veel van te merken zijn na die lastige blokperio-
de. 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: Het Wacky Weekend. De afwezigen weten niet wat ze gemist 
hebben. 
Slechtste WiNA: Als een activiteit slecht is, dan kunt ge ze zelf nog altijd goed 
maken. Dus ik veronderstel dat ik op de slechtste niet aanwezig was, en bij-
gevolg weet ik niet welke dat juist was! 
Beste niet-WiNA: Ewel eh, ik ben es ne pitta gaan eten, en dat heeft mij 
deugd gedaan jong! 
Slechtste niet-WiNA: Ewel eh, ik stond daar een keer voor een pitta-bar, en 
ze was niet open :-(. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Dat vak dat je aan sommige kruispunten vindt, waar je als fietser 
zomaar voor de auto's kan gaan staan... moehaha! 
Vreselijkste: Het vriesvak in mijn frigo. Dat is daar veel te koud! 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Mijn goede voornemens eens werkelijkheid laten worden. 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Katrijn Standaert 
 

Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van 
het voorbije semester? 
 
Proffen die ons dolgraag laten werken, werken en nog 
eens werken. Naar het schijnt heeft dat wat te maken met 
tweede kan. 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste 
niét-WiNA activiteit? 
 

 
Beste WiNA: Eerste fuif natuurlijk, bijna iedereen was er en ik heb er een tof 
petekindje aan overgehouden. 
Slechtste WiNA: Sommige mensen hebben de kunst van het vallen onder de 
knie, ik niet. 
Beste niet-WiNA: Zou ik niet direct weten. Gent Ontgroent, vrije specialisatie, 
sterrenthee drinken of toch maar dat yoghurtje in de vooruit of die nasi goring 
of toch nog wat anders? [nvbouvier: Ik denk dat ik voor iedereen spreek: que?] 
Slechtste niet-WiNA: Halfweg november een infectie, gevolgd door griep, 
bronchitis aan overgehouden die er nog steeds was het moment dat ik her-
vallen ben met opnieuw de griep waarna de kerstvakantie in rook was opge-
gaan. Het is niet echt een activiteit, maar ik ben er wel een tijdje mee zoet 
geweest... 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: : Algebra en elektromagnetisme (je moet maar eens bij Paul zitten in 
de oefeningen, dan weet je direct waarom). 
Vreselijkste: Groepentheorie omdat ik mijzelf bijna altijd dom voelde als ik 
daar buitenkwam. 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Goed voor mezelf zorgen zodat ik niet meer ziek wordt. 
▪ Genieten van het leven. 
▪ Blijven tekenen. 
▪ Deze zomer weer een supertof kamp. 
▪ En ook wel door 2e kan geraken.  

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Tom De Vlaminck 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend 
of evolutie van het voorbije semester? 
 
Dat het aantal studenten die actief in het 
studentenleven betrokken zijn serieus aan 
het dalen gaat, niet alleen ook dit jaar, 
maar sinds enkele jaren al. Triestig! 
 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activi-
teit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
 

Beste WiNA: WiNA's Wacky Weekend vond ik ook dit jaar één van de gezel-
ligste activiteiten, spijtig dat er niet meer winezen mee waren om mij hierin 
gelijk te geven. En ik kan niet ontkennen dat de oefencantus nipt achter het 
WWW op de tweede plaats komt! 
Slechtste WiNA: Laten we zeggen dat de ouderlesdag een beetje in het water 
gevallen is. 
Beste niet-WiNA: Zonder twijfel: Massacantus 11. 
Slechtste niet-WiNA: De Sinterklaascantus van het vtk (sorry voor deze 
schuttaal in ons edel ledenblad), eerste keer en laatste keer. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Minst erge: Communicatiewerken, prutsen in netwerken is altijd plezant, al-
leen duurden de practica véél te lang naar mijn goesting.  
Vreselijkste: En de winnaar is...tadaa! Op de eerste plaats Communicatienet-
werken, nipt daarna geëindigd : Toegepaste Probabiliteit...op een gedeelde 
tweede plaats met Wachtlijntheorie B... why?! why?! 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Meer cantussen, meer leute, meer ambiance,... en een 1e zit alstublieft! 

[nvbouvier: Nog één die zichzelf tegenspreekt] 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Pascal Lava 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie 
van het voorbije semester? 
 
Dat het studenteleven steeds meer de verloedering 
van de maatschappij en het verenigingsleven in het 
algemeen begint te volgen. Engagement wordt een 
loos begrip.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: Barbecue. 
Slechtste WiNA: Ouderlesdag. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Geen vakken meer... [nvbouvier: Oh sure... Rub it in] 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Veel werk en af en toe eens goed fuiven. 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Koen Simons 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van het voor-
bije semester? 
 
Dat S0 niet doorging.  
 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-
WiNA activiteit? 
 

Beste WiNA: Spaghetti avond. Bewijst dat we meer op eten moeten concen-
treren. Iedereen moet eten en dus komen ze af als we ze eten geven. Vol-
gende keer dinner and party? Toneel was schitterend, maar d'r zijn weinigen 
die daar iets aan hebben als ik dat zeg... ze moeten maar afkomen.  
Slechtste WiNA: Ik peis dat vat in la Cuenta. Ik had zo'n vermoeden dat dat 
slecht ging aflopen en het paste niet in mijn plannen, dus ben ik niet afgeko-
men.  
Beste niet-WiNA: De massacantus. Is zowat het enige niet-WiNA dat toch 
nog bekend en vermeldenswaardig is. De rest was in beperkte kring. 
Slechtste niet-WiNA: Beiaardcantus: Hoegaarden op mijn smaakpapillen, 
hoegaarden op mijn kiel en in mijn haar. Eén of andere klojo wou over mij 
naar iemand anders "bier" - bij gebrek aan beter woord - gooien, maar 't was 
een dom mietje. Ofwel te slap ofwel door niet te weten wat zwaartekracht is. 
En dan nog dat gedoe met die broodjes en dat de beiaard na 30 min stuk 
was. En er eigenlijk bijna niemand aan 't zingen was. En vooral het feit dat ik 
NIET IN DE STEMMING was [nvbouvier: No shit?]. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Statistiek, maar dat ligt aan de prof. Die besteedde meer tijd aan 
quarks dan statistiek. 
Vreselijkste: Chemie. Na 30 min lag iedereen te slapen. Drink koffie zoveel je 
wil, t zal niet baten. Over moeilijkheid spreken we wel na de examens. 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Goede voornemens lukken toch niet, maar als ik iets moet opgeven: wat 

minder fatalistisch of ietsje minder cynisch zijn. There, I failed them. Mwa-
haha... hahahahaha... *evil*.  

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Tom Genbrugge (Flyer) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evo-
lutie van het voorbije semester? 
 
Het formatteren van mijn schijf 
 
 
 
 
 

 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: De doop 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Programmeren 2, heel leuk... 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Meer studeren.  
▪ Meer amuseren. 
▪ Mezelf minder tegenspreken. 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Thomas Abeel (T) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van 
het voorbije semester? 
 
Mijn verbeterde weerstand tegen alcohol. [nvbouvier: Moe-
hahaha, yeah right] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: De Oefencantus en de gratis vaten door het jaar. 
Beste niet-WiNA: The Night Of The Proms. 
Slechtste niet-WiNA: De massacantus, waar ik het wereldrecord vrouwmens-
slepen nét niet verbeterd heb. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: SO 
Vreselijkste: Datacommunicatie 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Meer drinken. 
▪ Meer sex. 
▪ Mezelf minder tegenspreken.  

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 



23 

Liesbeth Van Raemdonck 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van 
het voorbije semester? 
 
Wat voor een vraag is da nu? Ik zou er wel iets op kun-
nen antwoorden, maar dat ga ik maar niet zeggen.. 
[nvbouvier: Liesbeth strikes again...] 
 
 
 
 
 
 

 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: WWW is elk jaar beestig. Schachtenkonvent was een keigezel-
lig cantusje! 
Slechtste WiNA: De doopcantus vind ik niet plezant (Alles is zo vies en stin-
kend. En er is geen tijd om ons zelf te amuseren. [nvbouvier: Wat moeten de 
schachten dan wel niet zeggen?] 
Beste niet-WiNA: Home-Astrid-cantussen, De chirofuiven in Kemzeke ;-) 
Slechtste niet-WiNA: VTK-cantus suckte big time! 12-urenloop is zo saai en 
vooral koud! [nvbouvier: Wij liépen ons warm]. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Datacommunicatie vind ik wel plezant en simpel (Maar pas op, dat is 
enorm persoonlijk! [nvbouvier: No shit?]), Databanken was héél véél, maar het 
is wel nog leuke leerstof. Communicatienetwerken veel van bijgeleerd. 
Vreselijkste: Software-ontwikkeling en Objectgeorienteerde Talen: JAKKIE! 
Stomme C++! 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Pff, ik doe daar niet aan mee. ;-) Ik maak een gans jaar door goede voor-

nemens. 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Muriel Maebe (M&M) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie 
van het voorbije semester? 
 
Studentenleven: 
Interesse voor het echt studentenleven gaat achteruit, 
maar denk dat dat al een tijdje meegaat. 
 
Algemeen: 
Arrestatie Sadam en hele circus rond Bush en Irak. 
 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/
slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: Spaghetti-avond. Film: 'Song For A Rag-
gy Boy', gezellige activiteiten dus. 
Slechtste WiNA: Clubavonden (waar ik toch aanwezig 
was). Niet gezellig, te weinig volk [nvbouvier: Ik vond het 

nochtans gezellig genoeg]. 
Beste niet-WiNA: Verbaas mij, maar heb vorig semester geen super leuke act 
meegemaakt. Toch niet dat te maken had met studentenacts. 
Slechtste niet-WiNA: KBC-eventsaai, niet vernieuwend en te weinig volk en 
slecht weer. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Hoop dat dat 'gesprekstechnieken' is, maar dat moet nog komen. 
Vreselijkste: De twee projecten (AO en OOA), het is wel leuk dat we daar 
geen examen van hebben, maar tot in de examens nog werken aan projecten 
is niet leuk. 
 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Meer sporten (ben goed bezig) 
▪ Alles wat rapper afwerken (ben goed bezig) 
▪ Minder drukte (niet goed bezig) 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Henk Norman 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evolutie van 
het voorbije semester? 
 
Het onderzoek naar de effecten van de viagra-pil bij vrou-
wen. [nvbouvier: Stijve tepels?] 
 
 
 
 

Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA:  Spaghetti-avond, theater Het Nijlpaard. 
Slechtste WiNA: Ouderlesdag :p 
Beste niet-WiNA: KBC-event, jeneverrodelen op skireis. 
Slechtste niet-WiNA: Western-event van het VEK. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Besturingssystemen 
Vreselijkste: Vaagheids- en onzekerheidsmodellen 
 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Volgend oudejaar geen voornemens meer zoeken... 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Hans Pijpelink 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of evo-
lutie van het voorbije semester? 
 
De mooie evolutie dat de kringen steeds dichter 
bij elkaar komen, maw een mooie verbroedering 
tussen de verschillende kringen... 
 
 
Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/
slechtste niét-WiNA activiteit? 
 

Beste WiNA: Oude zakkencantus in het Galgenhuisje met het eten vooraf. 
Slechtste WiNA: Ik heb dit jaar nog geen slechte activiteiten meegemaakt van 
de WiNA. 
Beste niet-WiNA: FK fuif!!! 
Slechtste niet-WiNA: Sommige bals vond ik een beetje tegenvallen. 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Analytische chemie. 
Vreselijkste: De vakken die voor 10 uur doorgaan... 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Die kan ik hier niet neerpennen, de WiNA zou gechoqueerd zijn... 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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Peter De Bouvere (Bouvier) 
 
Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, trend of 
evolutie van het voorbije semester? 
 
Geen West-Vlamingen meer in de WiNA. 
Een spijtige evolutie. 
Ik kan nog minder tegen de alcohol dan 
vroeger. 
Ik heb het mij meermaals beklaagd dat er 
maar 24 uur in een dag zijn. 
De examens met bijbehorende reeks A’s zijn 
een nieuwe ervaring voor mij... 
 
 
 
 
 

Wat vond je de beste/slechtste WiNA activiteit., beste/slechtste niét-WiNA activiteit? 
 
Beste WiNA: De oefencantus. Zelden zo goed gecantust. Theater Het Nijl-
paard. De minivoetbalmatchkes. Zo heb ik van alles wat... 
Slechtste WiNA: De ouderlesdag. Was meer een ouder-less-dag. 
Beste niet-WiNA: De Beiaardcantus. We maakten daar zoveel ambiance 
(lees: lawaai) dat we in de krant stonden. Alsook de fuif van de Zèèkapitings. 
Nooit gedacht dat er zoveel volk in de Tequila kon... 
Slechtste niet-WiNA: VTK Cantus. Ad-fundumspeeches van een half uur zijn 
niet mijn ding... 
 
Wat vond je het leukste (minst erge) vak? 
Wat was volgense jou het ergste (saaiste, moeilijkste) vak? 
 
Leukste: Datamodellering en databanken. 
Vreselijkste: Inleiding tot ontwerpen, architectuur. 
 
Wat zijn/waren jouw goede voornemens voor 2004? 
 
▪ Minder bijgelovig zijn, want dat brengt ongeluk. 

DE SEMESTERVRAAGJES 

Any questions? 
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SKIREIS ANNO 2004 

Breaking News! 

 
Skiën verruimt geest en lichaam 
 

 Spijtig voor de thuisblijvers, maar op 
6 februari vertrokken een hoopje plezante 
mensen naar het prachtige Valmorel. Dat 
er een leuke week in het vooruitzicht was, 
was al direct te merken op de bus. Veel 
leute en lach weergalmden door de gang 
van de Globetrotter. Mensen die probeer-
den een oogje dicht te doen, werden direct 
geconfronteerd met de o zo comfortabele 
zetels die de busmaatschappij ons te bie-
den had. Er was namelijk geen enkel mo-
gelijke positie te vinden waarbij zowel 
geest als lichaam rust kon vinden. Niet één 
keer hebben we ons verveeld, wat niet 

mogelijk geweest zou zijn zonder de alom bekende film ‘Herbie Goes Bana-
nas’. 
 
 Bij zonsopgang stopten we aan een klein dorpje in Frankrijk, op een 
half uurtje van Valmorel. “Konden wij niet doorrijden, in plaats van hier nog 
een uur te wachten?”, vroeg iedereen aan de skireisverantwoordelijke. Zijn 
antwoord was duidelijk, hij had geen inspraak in die beslissing. Want de me-
dewerkers van Skikot waren nog niet klaar om ons te ontvangen in het 
skidorp. Het was koud buiten. Was me 
dat afzien. Een sjaal en een goed paar 
handschoenen doet wonderen, denk je 
dan. Fantastische opmerkingen hierbo-
ven, nietwaar [nvbouvier: Sure...]? Reis 
dus nooit meer mee met skikot, want ze 
kunnen blijkbaar niet op tijd uit hun bed ’s 
morgens! 
 
 Met goede moed kwamen we aan 
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in Valmorel. Hoog waren de ber-
gen daar niet, maar des te breed 
waren ze wel! Alcoholverbruik op 
de kamer werd beperkt tot een 
minimum omdat er elke dag wel 
iets te doen was in café La Gare. 
Op wandelafstand van de liften 
en de bakker, lag dit gezellige 
café met een klein discotheekje 
eronder. Het was uiteraard niet 
altijd daar, dat het te doen was. 
Jenever-rodelen bijvoorbeeld. En het Savoyardisch etentje op de piste! Veel 
werd er gewoon op de kamers gezellig gezeten, met een flesje wijn, toffe mu-
ziek op de achtergrond en af en toe een sigaretje. Druggebruik was niet van 
de partij ;-). 
 
 In het dorpje zaten alle skiërs van de WiNA op dezelfde gang. Kamer 1 
tot 7 werd beheerd door ons, wat de opmerkingen over het nachtlawaai ver-
klaarde! Zeven dagen lang hingen we het beest uit, maar toch konden we 
allen ’s morgens opstaan om de witte pistes te begroeten. Zelfs de zwaarste 
tooghangers waren tegen de middag pogingen aan het doen om recht te blij-
ven staan op de sneeuw. De beginnende snowboarders hadden het daar wel 

moeilijk mee, maar het werd hen er ook 
niet makkelijker op gemaakt. Bende skiërs 
en andere snowboarders deden er alles 
aan om de beginners uit hun balans te 
brengen, veelal met succes! 
 
 Van balans verliezen gesproken, 
weerom enkele blessures dit jaar. De 
meeste niet zo erg, maar die éne was 
toch wel de moeite waard. Ereleden be-
gonnen er al de eerste dag aan, bij het 
jenever-rodelen. Waren ze zo dom niet 
geweest om eerst te rodelen en dan te 

SKIREIS ANNO 2004 
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drinken, in plaats van omge-
keerd, dan had BN (copyright op 
de naam) misschien zijn pink niet 
gebroken. Tevreden was hij alles-
zins niet. Wat dan in het midden 
van de week precies gebeurd 
was met TH, daar wist niemand 
een duidelijk antwoord op. Ook 
de mensen van zijn kamer niet, 
die wisten enkel te vertellen dat 
hij ’s avonds nog altijd niet huis-

waarts gekeerd was. Niet dat we zo bezorgd waren, maar we hadden toch al 
een vermoeden dat er iets niet pluis was. Dikwijls worden zo vermoedens 
bevestigd, en dus kwam KV ons vertellen dat TH van de skilift gevallen was, 
en naar de dokter gebracht werd. Het resultaat was een gebroken bovenarm, 
en een repatriëring naar ons kleine België. Geval op de lift kan dus vrij pijnlijk 
zijn! Is hij al terug uit het gips, ik weet het niet :-p. Als je dus gaat skiën of 
snowboarden, let dus op alles wat er gebeurt met je en rondom je. Je moet 
maar eens je snowboard laten wegglijden, zodat het recht op een ander per-
soon terechtkomt aan duizelingwekkende snelheid. Het is BV overkomen, en 
hij kon er ook niet om lachen! 
 
 Praesidium en leden van het VPPK (psychologie [nvbouvier: En andere 
pseudo-wetenschappen]) waren ook van de partij, maar ja, veel hebben we ze 
niet gezien. Mag geen slecht woord zeggen over hen, maar ik vond toch dat 
wij ons avonden leuker konden invullen dan zij. Geloven jullie me niet, ga dan 
zelf eens op skireis met hen :-). Hierbij ga ik het trouwens laten, ik heb niet 
veel inspiratie meer. Sluit je boekje na het lezen van dit artikel, en begin eens 
op te letten in de les! Ik zal jullie niet meer lastig vallen met mijn fabuleuze 
schrijfkunsten. Mijn schrijfkunsten zijn trouwens niet te onderschatten! Ver-
borgen poëet, dat ben ik! Zinnen zetten op vrouwen en papier, dat doe ik! Af 
is mijn artikel! 
 

Henk 

SKIREIS ANNO 2004 

Breaking News! 
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GLIJBAANTJES 

“If you see me sliding...” 

<T!M> aka wEEdpEckEr 
 
• “Dat advertentiebord van Duvel is zo groot als een..., als een..., euh... 

lange stok.” 
 
Tom D.V. 
 
• “Ze moeten die Amerikaanse zenders aanklagen omdat ze niet méér 

blote borsten op TV tonen.” 
• “Niet naar dat hoekje gaan. Daar heb ik juist afgetrokken.” 
 
Prof. Coolsaet 
 
• “Zet willekeurige bitreeks op bord en begint de decoderen adhv een 

trie”. 
• “De eerste twee letters blijken s en e te zijn. Oei, ik hoop dat ik hier 

geen vies woord op gezet heb.” 
• [ivm compressie]  "Je moet nu zo'n klein mogelijke hottentot maken." 
• "Dat is geen kleinigheid, het is zelfs een grotigheid." 
• "Ik weet het niet is een zin die dit vak karakteriseert.” 
• “Bij windows heb je dat probleem. Maar Unix is slim...[algemeen gelach 

in het lokaal] Ik heb toch niets gezegd over Windows? Ik zei alleen dat 
Unix slim is!” 

• “Zeg nu eens wat slecht is aan deze methode. Je mag ook zeggen wat 
er goed aan is hoor. Niet alles is zo zwart/wit als Windows en Unix.” 

 
Prof. Bruneel 
 
• [Bij het uitleggen van een vorm van prioriteit op een wachtlijn] "Stel dat 

ik een elastiekje heb van hogere prioriteit dat binnenkomt op de wacht-
lijn. Stel dat ik bij de slager sta en ik heb biefstuk en gehakt nodig, en ik 
bestel eerst gehakt en plots komt koning Albert binnen, tja, die mens 
heeft een hogere prioriteit dan mij hé, allé, dat denk ik toch." 
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Prof. Hoogewijs 
 
• "Verstaat iedereen hier Nederlands? Goed. 't Zou kunnen dat er Eras-

mus studenten zijn hé" (vraag wel gesteld in het Nederlands). 
 
Prof. Thas 
 
• “Het is wel een beetje een krom parallellogram, maar kom, 't is wel een 

parallellogram." 
 
Liesbeth 
 
• [nadat Geert als stunt te voet van Brussel naar Gent was gegaan] “En 

was dat expres? Het kon zijn dat hij zijn trein gemist had.” 
• “Wacht, wacht. Ik ga de camera verleiden. [knipoogt sexy] Allé dat 

duurt zo lang. [Roept] Ah maar gij zijt aan het videoën!” 

GLIJBAANTJES 

“If you see me sliding...” 
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 Als het kraakt onder je voeten, klik je dan vast en ski!!! 
 
 Skiën, misschien wel één van 
de leukste sporten. Spijtig genoeg 
hebben uw sportpraesides daar mo-
menteel het geld niet voor, maar dat 
wil dan ook weer zeggen dat ie-
mand anders het slachtoffer was om 
zich daarover een paar A5'kes lang 
toe te wijden. Moest die namaaks-
neeuw op de piste bij de Blaarmeer-
sen nog zijn blijven liggen, dan had 
ik mijzelf daar misschien nog wel 
eens op de latten gekregen. Een 
mislukt project dat nu, en dat heb ik eens gelezen in zo'n gratis gazetteke van 
de stad Gent, plaats zou moeten maken voor één of ander tropisch zwempa-
radijs. Hopelijk hebben ze het verstand om er ditmaal iets overdekt van te 
maken, want het klimaat hier in België is allesbehalve! 
 
 Enfin, omdat de skiërs misschien ook wel zin hadden om mee te doen 
aan WiNA's pooltornooi, zijn we zo braaf geweest dit pas na hun terugkomst 
te organiseren. En wat bleek? Tja, goede vraag! Waar zaten al die fervente 
poolers? Met wat minder volk als gehoopt, hebben we er gewoon het beestig 
avondje van gemaakt. Van een "tornooi" was echter vlug al geen sprake 
meer. De praeses was weer goed gezind en vond het dus nodig het geplande 

budget van die avond er maar 
volledig tegen aan te smijten. 
Een kadootje voor de aanwezi-
gen, zeg maar. Iedereen heeft 
daardoor een drietal uurtjes 
kunnen poolen, wat leidde tot 
vreugd en jolijt! Wat er op het 
einde weer gaande was, vraag 
ik me nog steeds af. Den ene 
had niet door dat hij den andere 
zijn ballen erin aan 't kloppen 

CORPORE SANO 

Grote ballen, kleine ballen... 
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was [nvbouvier: Dubbelzinnigheden worden 
met sterk taalgebruik briljant vermeden] 
(om het maar even plat uit te drukken), 
terwijl den andere het nut van de witte 
bal niet meer inzag en dus maar andere 
combinaties probeerde dan de normale 
kleur-wit-gekleurd. Vermoeidheid of 
weer te diep in het glas gekeken... wie 
zal 't zeggen. [nvbouvier: Mag ik eens 
raden?] 
 
 Nog zoiets: bierbowling... een activiteit waar ik uren kan over babbelen. 
Dat komt vooral omdat ik, in tegenstelling tot vele anderen die die avond aan-
wezig waren, nog redelijk nuchter bleek achteraf. Waarschijnlijk in de hoop 
toch nog een degelijk verslag te kunnen voorleggen bij onzer-scriptor-zijnde 
Bouvier, maar misschien ook wel omdat kunnen afrekenen achteraf ook de 
nodige aandacht vereist. Veel minder volk dan gepland, evenveel bier als 
gepland... dat klinkt verdacht veel als een goeie verklaring van het feit dat 
sommigen misschien pas enkele dagen later zijn wakker geworden. Met een 
twaalf man hebben we misschien wel letterlijk de Overpoort Bowl onveilig 
gemaakt. Rollende ballen, zwervende ballen, rollende ballen met een 
"zwerver" erachteraan... alles was mogelijk die avond. 
 
 Het begon nochtans tamelijk rustig. Na één spelletje had iedereen al-
weer kennis gemaakt met het zogenaamde fingerspitsengefüll, iets waar je 

vooral last van ondervindt als je 
de zwaardere ballen net zólang 
van de grond wil houden als je 
dat zelf gepland had. Na het 
tweede spelletje was de balans 
al iets zwaarder. Sommigen 
hadden al net iets teveel op om 
nog deftig wat kegels omver te 
krijgen. Anderen daarentegen 
zagen dan weer dubbel zoveel 
goten, zodat ze niet meer wis-
ten in welke te smijten en dus 

Grote ballen, kleine ballen, ... 

CORPORE SANO 
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wonder boven wonder maar wat kegels koppijn bezorgden. Over het derde 
en vierde spelletje, die enkel gespeeld werden omdat het vat echt leeg 
moest, moogt ge zelf maar wat fantaseren. 'k Ben eens benieuwd of uw fan-
tasie even ver rijkt als de realiteit. Voor we vertrokken werd nog even ge-
checkt of er, buiten ballen, niemand meer in de goot lag, om dan vervolgens 
via een omweggetje nog even langs het Sjakosj te passeren, dat gelukkig 
toch op onze weg lag. 
 
 Na al die activiteiten die nog leuke cafépraat opleverden, was het eens 
tijd om nog eens aan wat serieuze sport te doen. Badminton bijvoorbeeld. 
Met 9 man zorgde WiNA toch wel voor 1/5 van het totaal aantal mannelijke 
deelnemers op het IFK. Vooral Zwommie en Brecht toonden na hun jarenlan-
ge ervaringen in clubverband, wat ze er nog van 
konden. Zwommie verbaasde vriend en vijand 
door door te stoten naar de kwartfinales. Verder 
wordt daar misschien beter van gezwegen, want 
zijn tegenstander daar was niet van de minste. 
Buiten Wouter en Koen besloten de anderen 
zich na één matchke onmiddellijk te plaatsen 
voor de verliezerspoule. Daar had ik het even 
niet goed meer begrepen. Moest je niet verlie-
zen om dan naar de volgende ronde door te 
gaan? Niet dus! En daarmee zat mijn spelplezier 
er al vlug op, wat bij de meesten ondertussen ook al van toepassing was. Om 
die avond af te sluiten werd nog even nagekaart in de Gusbar en gepland wie 
de daaropvolgende donderdag zou meedoen aan de dubbelspelen. Maar een 
verslag daarvan leest u in het volgend Strakske. 
 
 Verder hebben we het nog gehad over coca’s, yuko’s, wasari’s en 
ipon’s… verbeter mij gerust, ’t zal van doen zijn. Ook op het IFK judo waren 
we dus van de partij. Na heel wat gebonk tegen de matten tijdens de opwar-
ming was het tijd om mijn Japans eens wat bij te schaven. Drie dappere Wi-
nezen verdedigden onze kleuren, plus nog eens den Tom da blijkbaar niet 
wist dat WiNA daar ook aan mee deed en dus maar voor Home Boudewijn of 
zo opteerde. Mails lezen, mensen!!! Enfin, de knapste ipon kwam van Jens, 
maar dan wel tegen Pieter (ook eentje van de onze). Een knappe 2e, 3e en 4e 

CORPORE SANO 

Grote ballen, kleine ballen... 
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plaats voor respectievelijk Jens, Pieter en Thomas (jawel, onze senior). Elk in 
hun catergorie natuurlijk. Natuurlijk mag Tom zijn 2e plaats in de zwarte gor-
del niet vergeten worden. Sjiek gejudood [nvbouvier: Wat een woord] mannen. 
 
 Dank aan de sporters, dank aan de clubkas, en dank aan degenen die 
de bloemen aan de paus bezorgen! [nvbouvier: En dank aan grein voor dit stukje] 
 

grein 
 
[nvbouvier: Ter jullie informatie: Corpore Sano is Latijn voor gezond lichaam. Gezond 
lichaam dus, zoals u hieronder kan zien. grein himself heeft de foto’s getrokken 
(behalve één, raad eens welke), needless to say dat grein wat geobsedeerd is... 
Waarvoor dank grein.] 

CORPORE SANO 

Grote ballen, kleine ballen, ... 
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La Meglio Gioventu 
 
 De indrukwekkende landschappen, 
de stil makende uitzichten, de klanken en 
het ritme van de Italiaanse taal, acteurs 
die me mensen doen herinneren, bikken 
op Firenze, Turijn, Rome, Sicilië, de Et-
na... dat alles was voor mij al genoeg om 
het een goede film te vinden. Maar dat zijn 
natuurlijk niet de enige redenen. 
 
 Vele grote gebeurtenissen passeren de revue: de overstromingen in 
Firenze, protesten in Turijn, de Rode Brigade, het eerste gewonnen proces 
tegen elektroshocks, de evolutie van de psychologie,... 
 
 Het is het verhaal van Georgia, die een psychische stoornis heeft. Om-

dat ze met elektroshocks behandeld 
(mishandeld) wordt besluit Matteo om 
haar uit de inrichting te halen. Samen met 
Nicola probeert hij een thuis voor haar te 
vinden, wat niet gemakkelijk is aangezien 
ze bij haar vader niet welkom is. Zij is die-
gene die de levens van Matteo en Nicola 
verandert wanneer ze in een station opge-
pakt wordt en uit hun levens verdwijnt. Ze 
is een mysterieus meisje dat de mensen 
waarmee ze in contact komt niet onbe-
roerd laat. Ze is soms uit het oog, maar 

nooit uit het hart. 
 
 Het is het verhaal van Matteo, die zijn studie letteren opgeeft en bij het 
leger gaat. Hij vindt er structuur en regelmaat, maar toch is het niet voldoen-
de. Hij krijgt te maken met opstanden in Turijn, de Siciliaanse maffia en ander 
onrecht. Eigenlijk is hij op zoek naar zekerheden en controle, maar die be-
staan niet. 
 
 Het is het verhaal van Nicola, die de wereld probeert te begrijpen. Hij is 
iemand die altijd het goede wil zien in mensen, wat van hem een uitstekende 
psycholoog maakt. Van het opsluiten en laten creperen van gekken naar het 
luisteren naar en proberen genezen van mensen met een psychische stoor-

FILMBESPREKING 

Het beste van de jeugd 
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nis, heel die evolutie komt in het kort aan 
bod. Hij probeert zowel een goede vader 
als goede echtgenoot als goede vriend, 
broer, zoon,... te zijn. Het leven is mooi! 
Zelfs als niet alles gaat zoals je hoopte. 
  
 Het is het verhaal van Gulia, die 
ongelofelijk  goed piano kan spelen en zo 
Nicola’s hart veroverd. Omdat ze niet 
goed genoeg is in haar eigen ogen wil ze 
na een tijd helemaal niet meer spelen en 

er zal veel moeten gebeuren voor ze weer plaatsneemt voor een klavier. Ze 
rebelleert tegen alles wat onrechtvaardig is en is bereidt daarvoor tot het ui-
terste te gaan. Tegelijk blijft ze wel een vrouw, wat ervoor zorgt dat ze haar 
emoties niet kan uitschakelen 
en haar veel menselijker 
maakt. 
 
 Het is het verhaal van 
een meisje dat moet opgroeien 
terwijl ze weet dat haar moeder 
geen contact met haar wil. Het 
is het verhaal van hoe verstrikt 
je kunt raken in een situatie dat 
opsluiting je enige mogelijkheid 
wordt om eruit te ontsnappen. 
Het is het verhaal van een 
moeder die haar gezin gelukkig 
wil zien, van de invloed die een 
foto kan hebben, van hoe een 
korte ontmoeting je visie op het leven kunnen veranderen, van hoe iemand 
anders je dromen werkelijkheid kan maken, van toen Matteo Nicola was. Het 
is het verhaal van nog zo eindeloos veel meer, maar daarvoor moet je die film 
gewoon zien. Want het leven is mooi. 
 

Katrijn 
 

FILMBESPREKING 

Het beste van de jeugd 
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DE GENTSE MASSACANTUS 
 Het gebeurt de laatste tijd wel eens dat men naar een massacantus 
gaat. In “massacantus” vinden we de volgende woorden terug: “massa” en 
“cantus”. Het woord “cantus” kent de ge-
middelde student ondertussen wel uit erva-
ring, maar soms wordt dit ook al eens voor-
afgegaan door het voorwoord “massa”. Met 
massa bedoelen we dan geen 50 of 100, 
maar 1500. Wie voor het eerst meeging zal 
zeker even moeten wennen hebben aan 
die hoeveelheid. Het woord “massa” zorgt 
dan ook voor enkele speciale extraatjes 
tegenover het gekende woord “cantus”.  
Wie al een kick krijgt van een cantus met 
30, 40 man(en vrouw) opkomst, die onder-
vond zeker wel nog meer kippenvel dat 
avondje in het ICC…een onvergetelijk ge-
voel als je samen het Io Vivat kweelt met 
zo een “massa” tesamen. En natuurlijk blijft 
het niet bij de officiële openingsliederen, die avond wordt de rest van de co-
dex ook uitgezongen.  Wie zich dus elke WiNA-cantus zalig voelt, kreeg deze 
avond dezelfde gedacht, maar gewoon vermenigvuldigd met 50!!!  Natuurlijk 
zoals ik reeds aanhaalde zijn er ook nadelen verbonden aan het woord 
“massa”.  Kort gezegd, 1500 zatte mensen vergeleken met 30 brengt al eens 
net “iets” meer chaos dan een gewoon feestje… Om kort even het verloop 
van de avond te schetsen: Tijdens de eerste tempus bevindt iedereen zich 
nog in euforische toestand door het woord “massa” [nvbouvier: Ik ben dat woord 
nu al beu], maar zo tegen 22u aan begint iedereen “massa’s” bier gedronken 

te hebben zodat er al flink wat chaos 
around the place is. Na een klein halfuur-
tje tegen hekkens en auto’s pissen komt 
de zingende student terug binnen om 
een poging te wagen het volgende uurtje 
deftig en plezant door te brengen… spij-
tig, want vanaf dan al is het niet simpel 
om als senoiren-trio de orde te handha-
ven.  Naast tetterwijven en jeannetten die 

1500 zatte mensen in één zaal: helaas het relaas... 
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rustig een babbeltje komen slaan 
tussen pot en pint, ligt er ook al een 
hoopje cantussers(?) lustig een 
kwakje maaginhoud onder tafel te 
leggen.  En dan heb ik het hier al-
leen nog alleen maar over verteerd 
voedsel dat via de mond terug de 
bovenwereld bereikt. Over andere 
vloeiende vloeistoffen (lees = zeik) 
die onder tafel achtergelaten wor-
den hebben we alleen nog maar 

weet van de geneeskunde die hierin wel fanatiek zijn (naast de Heer T. Abeel 
die ook wel eens een poging durft te wagen…). Eén woord voor al die plooi-
ers die nu al lang niet meer geïnteresseerd zijn in de leute en gezang: ga 
naar huis [nvbouvier: Dat zijn er drie].  Aah, voila, simpel toch… 
 
 Met andere woorden: Vanaf middernacht kan de sfeer al eens bezopen 
en om zeep zijn.  Spijtig genoeg (gelukkig waarschijnlijk voor sommigen) 
komt er ook een eind aan zulke avond en wordt er al eens naar huis terug 
gegaan. Voor sommigen kan de pret nog niet op en moet er eerst nog eens 
een extra pot of codex (van een ander dan wel te verstaan) mee naar huis 
genomen worden, tot groot spijt weeral van de modale cantusser [nvbouvier: 
De persoon die mijn pot gepikt heeft wens ik darmkanker toe. En nu gij.]. Het liefst 
zouden we hierop zeggen, blijf gewoon thuis en hou u handen thuis, ander-
zijds zou het ook leuk zijn moest iemand dit voor uw neus wegnemen, wees 
gewaarschuwd : ik sla op uw bek! 
 
 Na alle voor en nadelen even bekeken te hebben kan je ervan maken 
wat je wil, maar volgens mij blijft maar 1 gevoel over : je moet dit ooit eens 
meegemaakt hebben (en liefst elk jaar opnieuw) met alle nadelen vandien…!!  
En daarom zou ik zeggen tot de volgende afspraak : woensdag 22 december 
staan we er weer! 
 

uw cantor, 

zwommie 

DE GENTSE MASSACANTUS 
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 Is het niet raar dat de druppel die de em-
mer doet overlopen, meestal zelf in de emmer 
blijft? 
 
 Het leven zit vol clichés. Eén daarvan is dat 
we de gewoonte hebben om iedereen steeds 
weer te begroeten met traditionele woorden zoals 
goedendag, goedemorgen, yoooow, hallo, geluk-
kig nieuwjaar... en ga zo maar door. Ook als je 
een brief schrijft, of, zoals hier, een tekstje voor 
het Strakske, zou je steeds moeten beginnen met 

één of andere primitieve vorm van begroeting. Wel, ik zeg het u, deze keer 
niet! Succes wensen met examens, dat is nog zoiets. Waarom moet dat toch 
altijd gezegd worden?! Ik weet best wel dat mijn kameraden, familie, kotgeno-
ten, enz... mij steeds weer succes wensen. En dan om beleefd te zijn moet ik 
er nog met een glimlach een bedankje aan toe voegen. Wat kan het leven 
toch zo voorspelbaar (lees: saai) zijn. 
 
 Bij deze doe ik een oproep aan iedereen. Wees eens origineel, laat je 
gedachten de vrije loop. Gebruik eens een spreekwoord (al dan niet zelf ter 
plaatse uitgevonden) om iemand te begroeten [nvbouvier: Tim heeft een kleine 
pens, de dag dat ik u goedendag wens...], doe alsof je je een breuk lacht als je je 
beste vriend in de verte al ziet aankomen, gebruik eens wat gebarentaal om 
iemand succes te wensen. Of verzin gewoon in uw eigen nieuwe taal een 
paar woordjes die isomorf zijn met elementen van de Nederlandse taal. Weet 
ik veel... ik veronderstel dat jullie best wel origineel genoeg zijn om, al is het 
maar voor één dag, iedereen eens in verwarring te brengen door even niet 
die verdomde clichés te gebruiken. 
 
Het is eraan te zien, de examens hebben weer eens hun werk gedaan. Na 
zeven weken van verwoede pogingen om mijzelf weer wat wis- en natuurkun-
dige kennis bij te brengen, was het hoog tijd om mijn vernieuwde kijk op de 
wereld eens aan de mensheid te verkondigen. Maar in de eerste plaats ei-
genlijk tijd (en nu spreek ik voor iedereen) om ons nog eens bezig te houden 
met onze favoriete hobby's, of zoals in mijn geval, enkele nieuwe. Het was 
ons spijtig genoeg niet gegund om dat weekend na de examens al eens te 
genieten van een zalig warm zonnetje dat mij al zou doen hunkeren naar een 

DE GRIJNS VAN GREIN 
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zomer lekker languit in een tuinstoel liggen zonnen... met een cursus bij de 
hand. In plaats daarvan kregen we met een storm af te rekenen. Zo eentje 
dat alle cursussen die gefrustreerde studenten de voorbije weken door hun 
raam gesmeten hadden met veel plezier uit ons Vlaamse landje wegwaaide. 
 
 Een dag later, de eerste maandag van het nieuwe semester, was het 
contrast duidelijk te zien. De rust was weder gekeerd en een nacht met hel-
dere sterrenhemel en stevige vrieskou (vooral dat eerste) deden me zin krij-
gen om eens wat foto's te gaan trekken in de Gentse stede. "Gent By 
Night"... schitterend gewoon. Ja komaan, wees even heel trots, want je stu-
deert (en leeft) in één van de prachtigste Vlaamse steden. Als je dat nog 
nooit gedaan hebt, moet je dat zeker eens doen...[nvbouvier: Leven? Of stude-
ren?] bij een heldere nachtelijke hemel de rijkdommen van deze stad gaan 
bewonderen. En voor één keertje bedoel ik daarmee niet de talloze cafés die 
Gent rijk is! 
 
 Aangezien uw gedachten nu toch per ongeluk in de richting gestuurd 
zijn van alles wat met cafés te maken heeft, zou ik weer kunnen beginnen 
over zaken waarover het doorsnee-praesidiumlid het liefst babbelt, maar voor 
één keertje niet. Daarvoor zijn er nog wel wat cantussen, clubavonden, en ja 
hoor, zelfs een brouwerijbezoek. 
 
 Nee, laten we even eens stilstaan bij de eenvoudige zaken in het le-
ven. Denk eens aan wat je echt al zo lang had willen doen, maar wat er nog 
nooit, of gewoon de laatste tijd niet meer van gekomen is. Bungee-springen, 
eens wat genieten van de natuur, uw vrienden wijzen op hetgeen je zo sjiek 
vindt aan hun, stilstaan bij een mooi gedicht of een bizarre foto,… Het leven 
zit vol verrassingen, geloof mij. Neem er alleen eens de tijd voor om er bij stil 
te staan. Misschien begrijp je dan waarom ik u hier nog steeds met een glim-
lach groet [nvbouvier: Dat is toch ook cliché. Trek eens een gezicht tot op de grond 
en roep heel hard: Ook een goedendag!]! 
 

grein 
 
  

Verbale diarree... 
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WIST U DAT... 
▪ de bierbowling super was? 
▪ aanwezige schachten zat waren? 
▪ dat ook de bedoeling is? 
▪ ik iets moet bekennen? 
▪ ik namelijk ook niet meer van de wereld wist? 
▪ er veel oude zakken waren op de oude-zakken-cantus? 
▪ dit redelijk normaal schijnt te zijn? 
▪ we een praesidiumlid kwijt zijn? 
▪ hij bij de sekte van de verering van de feniks is gegaan? 
▪ ik daar ook wel eens een kijkje wou nemen? 
▪ ik helaas niet binnen mocht? 
▪ ik namelijk het paswoord niet wist? 
▪ de organisatie van een galabal veel tijd in beslag neemt? 
▪ daarom het Strakske wat aan de late kant is? 
▪ in de paasvakantie het wereldrecord cantussen in Brussel doorgaat? 
▪ ik daarbij ga zijn? 
▪ ze 50 uur gaan doordoen? 
▪ meester Tim in de gips zit? 
▪ en dat voor de volgende vijf weken? 
▪ zijn knie uit de kom geschoten is op rugby training? 
▪ Liesbeth mij enorm doet denken aan Dorey van Finding Nemo? 
▪ ons galabal super zal zijn? 
▪ u zeker eens moet langskomen? 
▪ dit het laatste wudje is? 

Verbale diarree... 
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 Volgens T [nvbouvier: Aka Thomas Abeel] moet het mij lukken om de fuif 
te bespreken, omdat hij niet geloofd dat ik die dag knusjes op mijn kotje ben 
gebleven (tastbare aanwezigheid en binnenkort fotobewijs en zo, dus kon ik 
het niet blijven ontkennen...) dus zal ik maar bij het begin beginnen hé. 
 
 22u is vroeg en eigenlijk toch ook laat. Hoewel vroeg en laat in feite erg 
relatieve begrippen zijn, want die dag was het laat hoewel het eigenlijk vroeg 
was, maar dat kwam door het sterren kijken na het midden van die nacht en 
de paar uurtjes slaap in de namid-
dag hadden het late nog niet weer 
vroeg kunnen maken. Maar dat 
heeft eigenlijk bitter weinig met de 
fuif te maken waar dit stukje over 
gaat, dus wil ik gewoon Frederik en 
Wouter heel erg bedanken omdat 
ze me van de kou gered hebben. 
 
 De fuif dus. Goeie muziek, al 
moest je er soms wel om vragen, 
een heleboel toffe mensen, wat ook 
niet anders kan als je met een leuke bende begint, alles wat je van een goe-
de fuif verwacht, met zelfs nog enkele extra’s. 
De rare kleurencombinaties van lichtgevende bandjes die de mensen droe-
gen bijvoorbeeld. Allemaal toffe kleurtjes, daar niet van, maar aangezien elk 
kleurtje iets betekende gaf blauw samen met rood een heleboel vraagtekens. 

Het leukste bleef toch het kra-
ken en zien kleuren ervan en 
als je dan ook nog het geluk 
hebt om terzelfdertijd te kunnen 
snoepen, snap je waarom ik de 
kou aan de kassa toch niet zo 
heel erg vreselijk vond (en daar 
zaten enkele lekker warme trui-
en ook nog voor iets tussen). 
 
 Geert was eventjes heel 
erg populair. Versierd worden 

GENDER BLENDER FUIF 
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zou flatterend moeten zijn... of 
was dat misschien wel geweest 
ware het niet door een gast die 
al bij ongeveer elk meisje had 
geprobeerd en voor wie het ver-
schil tussen mannelijk en vrou-
welijk blijkbaar nogal vervaagd 
was [nvbouvier: LOL! Dat heb ik 
blijkbaar gemist...] 
 
 Ik heb mensen weerge-
zien van wie het alweer lang 

geleden was en enkelen leren kennen. Hoewel ik de meeste mensen die er 
waren al van op voorhand kende en dat ditmaal nogal een verrassing was, 
het was eens wat anders om een fuif te hebben samen met de VLAK. 
 
 Mijn persoonlijk minpuntje is dat de tweede chupa chup waar Timo zo 
eindeloos veer moeite voor had gedaan uit mijn handen werd geduwd door 
een breakdance-achtig bewegende gast. Ik wil nog wel geloven dat het per 
ongeluk was, maar toch, dat ding lag op de grond weg te kwijnen nog oor ie 
de kans had gekregen om naast mijn tong ook mijn tanden blauw te kleuren. 
Moesten er mensen gevochten hebben, of zatte mensen echt ambetant ge-
weest zijn, of waarom niet, een lamp of zoiets naar beneden gedonderd zijn, 
of er een aanslag van al queda was geweest of willekeurig welk ander sensa-
tioneel rampscenario had plaatsgevonden, dan had ik daar zeker nog een 
heleboel over verteld. Helaas voor mensen die daar van houden was het een 

echte WiNA-fuif: niet zo veel volk dat 
je maar amper kunt bewegen, niet zo 
weinig volk dat het niet om herhaling 
vraagt en zoals altijd wel zo’n sfeer 
dat het weer zo’n leuke avond was 
waarop je je goed kon amuseren... 

 
trijn 

GENDER BLENDER FUIF 
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WEEE-IE-EN-AAAA 

Op de tonen van HT&D! 

Een bediende op kantoor is een paar documenten aan het 
vernietigen met de papierversnipperaar. Opeens komt zijn 
baas aangelopen met een stuk papier waarvan de inhoud 
blijkbaar gevoelig ligt. De baas zegt: “Vlug! Je moet me 
helpen! Hoe werkt dat hier?” Waarop de bediende ant-
woordt: “Euh, je stopt het hierin en drukt op die groene 
knop.” Waarop zijn baas die handelingen uitvoert. Hij 
zegt: “Fantastisch, je hebt me gered. Dat was een zeer 
belangrijk document. En waar moet ik nu het faxnummer in-
geven?” 
 
********************************************************* 
 
Jean est sur son lit de mort. Sa femme Martine, garde  
une chandelle à ses cotés. Elle tient sa main et des lar-
mes coulent sur son visage pendant qu'elle lui récite des 
prières. Jean la regarde et sa bouche, si fragile, s'en-
trouvre : 
- " Martine, ma chérie, je t'aime ". 
- " Repose-toi, ne perds pas tes forces à essayer de par-
ler." 
- " Martine, dit-il avec sa voix fatiguée, je dois me 
confesser " 
- " Mais tu n'as rien à confesser, répond Martine, tout 
est en ordre, essaie de dormir " 
- " Non, Non, je dois mourir en paix, répond Jean. Je 
dois te l'avouer... j'ai couché avec ta soeur, ta meil-
leure amie, sa meilleure amie, et ta mère." 
- " Je sais, répond Martine. Maintenant repose-toi et 
laisse le poison faire effet." 
 
[nvbouvier: Voila, zo leer je nog een Frans ook :-)] 
 
********************************************************* 
 
De alcoholtest wordt binnen kort vervangen door een lees-
test, daarom het volgende: 
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Je mag pas achter het stuur kruipen, als je deze tekst 
vlot kan lezen... 

In een zeemansdorpje woonde eens een meisje genaamd Bar-
bara. Barbara maakte de allerlekkerste rabarberpudding in 
de verre wijde omtrek, en iedereen was zo gek op de ra-
barberpudding van Barbara dat ze haar Rabarberbarbara 
noemde. 

Omdat Rabarberbarbara op een gegeven moment zo bekend was 
geworden met haar rabarberpudding besloot ze om haar ei-
gen bar te openen, natuurlijk werd de bar 
de Rabarberbarbarabar genoemd. 

Rabarberbarbara had in haar Rabarberbarbarabar nogal wat 
vaste klanten, maar veruit de meest bekende klanten waren 
wel 3 barbaren die regelmatig van rabarberbarba-
ras rabarberpudding genoten in de rabarberbarbarabar. 

En omdat deze barbaren zo vaak in de rabarberbarbarabar 
kwamen om rabarberbarbara's rabarberpudding te eten kre-
gen zij op een gegeven moment de bijnaam rabarberbarbara-
barbarbaren. 

De Rabarberbarbarabarbarbaren hadden natuurlijk ook lange 
stoere baarden, en deze werden natuurlijk de rabarberbar-
barabarbarbarenbaarden genoemd, en als de rabarberbarba-
rabarbarbaren hun rabarberbarbarabarbarbarenbaarden wil-
den verzorgen, dan gingen zij altijd naar de barbier: 
de rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier. 

Veel succes 
 
********************************************************* 

WEEE-IE-EN-AAAA 

Op de tonen van HT&D! 
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 In een ver verleden hadden we de mo-
delcantus. Dat was een cantus waar je ver-
ondersteld werd in deftige kledij naartoe te 
gaan (ik ben nog ad pistum moeten gaan 
omdat ik een sesamstraat T-shirt droeg) en 
waar ouders en proffen ook uitgenodigd wa-
ren. Omdat deftige kledij niet één van onze 
sterke punten is, concentreerden we ons 
voor deze cantus voornamelijk op ouders, 

proffen en ereleden. 't Is te zeggen, die waren toch uitgenodigd. Om het voor 
hen wat leuker te maken, organiseerden we de hele boel op een vrijdag-
avond zodat ze nog eens lekker konden doorzakken zonder zich schuldig te 
voelen. 
 
 Om het toch een iets of wat deftig cachet mee te geven, kozen we voor 
een rustieke locatie. De middeleeuwse kelder van het galgenhuisje. Jaja, de 
WiNA heeft wel iets met middeleeuwse gerenoveerde kelders (zie de prachti-
ge locatie van het galabal [nvbouvier: En mijn kot... Maar dan zonder dat 
“gerenoveerde”]). En aangezien wij ook hongerige mensen zijn, opteerden we 
voor een etentje vooraf. Op het menu 
stond het meest Gentse gerecht dat je 
je maar kunt inbeelden. Neen, geen 
huufdvlakke mee mostaard, wel echte 
Gentse waterzooi. Het zag er op het 
eerste zicht weinig uit, zo'n kommetje, 
maar iedereen zat te puffen toen de 
borden afgeruimd werden. 
 
 En dan was het tijd voor de can-
tus natuurlijk. Ondertussen was ik nog 
vlug even met oud-meester Jelmen naar mijn kot gereden voor mijn stok, en-
kel oud-meesters kunnen snappen hoe je aan zo'n ding gehecht kunt zijn. En 
een geluk, want mijn stok is later op de avond nog zeer goed van pas geko-
men (check foto's). 
 
 Veel oude zakken hadden hun kiel nog eens van op zolder gehaald, 
sommigen zelfs letterlijk (nietwaar, Steven?) en ze hadden er duidelijk zin in, 

OZEJSC (*) 

(*) Oude zakken en jonge snaken cantus 
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om nog eens een avondje de bes-
te jaren van hun leven te herle-
ven. En dat het een succes was 
hoeft niet meer gezegd te worden 
veronderstel ik? Toch? Ok, de 
cantus was een waar succes. Voi-
la. 
 
 Omdat jullie gek zijn op 
sterke verhalen, zal ik er jullie wat 
vertellen. Wel, Flyer heeft zijn 
glas naar Jezus zijn hoofd ge-

smeten, Jezus heeft Flyer een duw verkocht en nadien waren ze weer beste 
vriendjes en zijn ze samen frieten gaan eten. Achter het galgenhuisje loopt 
de Leie of is het nu de Schelde, 'k weet het niet meer. In ieder geval is tijdens 
een tempus Jasper zijn codex in het water gevallen. Dat die al goed aan het 
gisten is, blijkt uit het feit dat zijn codex gewoon bleef drijven! Jasper is er dan 
maar achter gesprongen om zijn codex te redden van een verschrikkelijke 
verdrinkingsdood. Wat een mens al niet meemaakt op een cantus, nietwaar? 
 
 Na de cantus hebben de schachtjes braaf alles helpen opruimen, een 
dweiltje geslaan en ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Wacht eens 
even, iedereen? Neen hoor... Enkelen waren nog niet voldaan en trokken 
naar mijn kot waar we ons omkleedden. Dan toch deftige kleren? Jawel, want 
die avond was er ook nog het 
bal van de geneeskunde en 
aangezien onze senior een me-
disch aanhangsel heeft dezer 
dagen, moesten we daar wel 
eens langsgaan. Op de koop 
toe, kregen we nog eens tele-
foon van Flyer dat hij ook mee-
kwam en enkele ogenblikken 
later stond hij daadwerkelijk in 
kostuum voor mijn deur. 
 
 Vandaar ging het richting 
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Tap6, het café van de geneeskunde aan de Sterre. De bus liet nogal lang op 
zich wachten, dus lieten we ons de traktatie van een Duvel wel gevallen. 
Maar, je zult het altijd zien, op het moment dat die net uitgeschonken was, 
kwam de bus aan. Een zware ad-fundum was ons deel voor we op de zo 
goed als lege bus stapten. Blijkbaar vertrekken niet veel mensen meer om 
3.00u 's nachts naar een galabal. Behalve de geschiedenis dan natuurlijk, 
want zij hadden ook net een cantus achter de rug. Over de rest van de avond 
valt niet veel meer uit te weiden, deels omdat het jullie geen zak kan schelen, 
deels omdat mijn geheugen mij nogal in de steek laat over details. Laat het er 
ons op houden, dat het een prachtige avond was en dat we dit zeker opnieuw 
zullen doen. Prosit! 
 

meester Tim 

OZEJSC (*) 

(*) Oude zakken en jonge snaken cantus 



55 

 Dinsdag 2 maart was het moment waar we halsreikend naar hadden 
zitten uitkijken. Ikzelf moest een epilepsie-aanval veinzen om 10 minuten 
vroeger dan normaal te vertrekken op mijn stageplaats, iets wat ik waar-
schijnlijk anders ook wel gedaan had. Maar nu was het dus om op tijd de bus 
te nemen. Naar de massacantus in Heverlee wel te verstaan. Zoals onze 
diergeneeskundigen in Merelbeke zitten, is Heverlee zowat het Leuvense 
equivalent, zij het dan de campus van de wetenschappen. 
 
 Zo'n 2 jaar terug, stuurde WiNA enkele verkenners erop uit, om te zien 
hoe onze Leuvense collega's massacantussen. De vele straffe verhalen die 
ze samen met hun kater mee naar huis brachten de volgende ochtend spra-
ken voor zich: volgend jaar opnieuw! Die verhalen waren ook Hans (jawel, je 
staat weer in het Strakske!) van het FK ter ore gekomen en alleen al het 
woord cantus veroorzaakt een soort Pavlov-reflex bij die jongen. Dus vorig 
jaar zagen we het weer wat grootser en gingen we met een ganse bus vol 
(voornamelijk wetenschappers) richting Heverlee, met als grootste groep, hoe 
kan het ook anders, de WiNA natuurlijk. Wederom werd het een successtory, 
althans voor zover ons geheugen nog reikt. 
 
 De mythe werd groter dan onszelf, haalde ons in, en stak ons voorbij, 
want dit jaar gingen we maar liefst met 2 busladingen richting Heverlee. Eén 
van de verhalen van de voorbije jaren, was dat de Leuvense studentenfanfa-
re nog harder zuigt dan Klaartje in haar jonge jaren en dus namen we dit jaar 
gewoon onze eigen Studentenfanfare Ghendt mee. We zouden ze in Leuven 
eens laten zien hoe er in Gent gecantussed wordt. 
 
 Drukte op de E40 zorgde ervoor dat we pas tegen 20.10u ter bestem-
ming geraakt waren, en in tegenstelling tot vorig jaar zat de tent al afgeladen 
vol. Was het een voorteken? Zouden ze in Leuven, naast op tijd komen, ook 
hebben leren cantussen ondertussen? In ieder geval trokken de meeste Leu-
venaars nogal ogen toen de Gentse bende hun tent binnentrok. Dat elke 
zichzelf respecterende en cantussende Gentse student een kiel draagt en dat 
die dingen in Leuven bijna niet voorkomen, zou er wel iets mee te zien kun-
nen gehad hebben. We namen plaats aan de voor ons voorbehouden tafels, 
waarvoor dank, en het feest kon beginnen. Naast de tafels kregen we zelfs 
schachtjes toegewezen om bier te gaan halen voor ons, of was dat toeval dat 
Karel zijn zus en haar vriendinnetje bij ons zaten? 

MASSACANTUS LEUVEN 

Behind enemy lines... 
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 Over de cantus zelf vertellen heeft weinig zin, of je hebt al gecantussed 
en dan ken je het principe, of je hebt nog nooit gecantussed (shame, zoiets 
moet je minstens 2 keer geprobeerd hebben) en dan heb je er toch niet veel 
aan. Feit was wel dat het eerste deel vollen bak werd ingezet en dat we de 
Leuvenaars eens goed hebben kunnen natspetsen tijdens "Pater Callewaert". 
De tafels waren helaas niet zo stevig als vorig jaar, zo mocht Julien ontdek-
ken, en toch wel net op het moment dat hij er op stond zeker? Een verbete-
ring (althans voor de meisjes) is dat er dranghekkens rond de bouwvakkers 
wc-tjes stonden waardoor we die niet meer konden doen omkantelen, jam-
mer. ;-) 
 
 Het laatste deel van de cantus was anarchisme ten top, maar geen kat 
die zich er tegen dan nog aan stoorde. Behalve dan misschien die jeannet-
katten die al naar hun Leuvens bedje gevlucht waren, wat toch wel bijna de 
helft van de tent was. Achja, je moet het ze vergeven zeker? wij bleven logi-
scherwijze tot het einde (wat zouden we anders gedaan hebben...) en keer-
den moe maar voldaan terug met onze bussen naar Gent. Of toch de mees-
ten. Bouvier is blijkbaar in Leuven achtergebleven en tot op moment van 
schrijven hebben we nog steeds niets van hem gehoord, maar ik ben van het 
principe "geen nieuws is goed nieuws". Als je dit stukje dus leest zijn er twee 
mogelijke opties: of Bouvier is veilig teruggekeerd, of Bouvier is nog steeds 
vermist en ik heb mijn scriptorlint weer opgenomen [nvbouvier: Ik werd die 
avond meermaals gesignaleerd in het Leuvense nachtleven alwaar ik Duvel ‘gekipt’ 
heb. Ben blijven slapen bij het zusje...]. Laat ons hopen op het eerste, ik word zo 
al genoeg voor kerstboom* versleten... 
 
Kerstboom: 
1. denneboom [nvbouvier: Spar?] die tijdens de kerstdagen versierd wordt 

met lichtjes, kerstballen en slingers. 
2. student die overladen is met allerlei (meestal praesidium-)linten van 

verschillende studentenverenigingen (naar analogie met de slingers) 
 

meester Tim 
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GE ZIJT BEDANKT! 
Ik weet het, ik weet het. Het Strakske is wat aan de late kant dit jaar. Maar 
beter laat dan nooit zou ik zo zeggen. Ik heb verbazend weinig zelf moeten 
schrijven deze keer, een feit dat alleen maar kan toegejuicht worden. Daarom 
deze lange lijst van mensen die meegeholpen hebben aan weer een fantasti-
sche nummer. Aan al diegenen die ik vergeten ben: een welgemeende, 
euh..., merci. Enfin, dank aan: 
 
• T. voor zijn woordje. 
• Klaartje voor de foto’s van de Vlaamse stupiditeit langs de weg. 
• Al de praesidiumleden, Pascal en Hans voor de semestervraagjes. 
• Henk voor zijn skireis stukje. 
• Wim, Tom en Sofie voor de glijbaantjes. 
• Grein voor zijn sportstukje en zijn grijns. 
• Katrijn voor de filmbespreking en het stukje van de Gender Blender fuif. 
• Tom voor zijn schrijfsels over de Gentse Massacantus. 
• <T!M> aka wEEdpEckEr voor het bespreken van de Leuvense Mas-

sacantus en de Oude Zakken En Jonge Snaken Cantus. 
• Iedereen die mij een shitload aan cartoons heeft toegestuurd. U bent 

allen schatten van mensen! 
 

Tot het volgende Strakske! 
 

Bouvier 

Is this the end of zombie Shakespear? 
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Volgend Strakske 

⇒ Het grote studentikoze interview! 
⇒ De WiNAwards! Wie of wat waren de 

meest markante figuren en gebeur-
tenissen van dit academiejaar! 

⇒ De verkiezingsuitslag! 
⇒ Gewoonweg gore besprekingen van 

de activiteiten! 
⇒ En natuurlijk de gebruikelijke 

moppen, cartoons, glijbaantjes en 
wudjes! 

⇒ En nog veel meer... 
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Vrijdag 26 maart 2004 

Crypte Sint-Pietersabdij Gent 
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