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Kalender: 
 
Wat?                                                    Waar?                                           Wanneer? 
 
Galabal                                                                                         Vrijdag 25 maart 
                                                     Sint-Pietersabdij                                         22h00 
 
Filmavond                                          De Brug                            Maandag 18 april 
     House of the Flying Daggers                                                                      18h00   
     Gegen die Wand                                                                                         20h00 
 
Filmavond                                          De Brug                           Woensdag 20 april 
     Merlijn de Tovenaar                                                                                  18h00   
     LA Confidential                                                                                          20h00 
 
Sporttoernooi der wetenschappen                                            Woensdag 20 april 
                                                             GUSB                                       18h30-23h00 
 
 
 
                                                                    
Elke dinsdag: clubavond in ‘t Sjakosj 
http://wina.ugent.be voor een up-to-date versie van de kalender 
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Goeiemorgen beste lezertjes, 
 
Neem rustig een vers kopje koffie en hou die bron van warmte en brownse bewe-
ging dicht tegen je lippen. Haal even diep adem. Verscheidene aromatische molecu-
len diffunderen zachtjes door het lokaal, prikkelen de neus. Een klein slokje  
proeven. Voel hoe de cafeïne door je slagaders razen begint te razen. Ontwaakt, 
zachtjes… 
 
Mensen zijn zoals steeds veel te gehaast. Menigeen vertrekt zonder te ontbijten naar 
werk of les. Sommigen vertrekken zonder echt te ontwaken. Als je te weinig tijd 
hebt om zacht op te staan, die heerlijke minuten in een warm bed voor het frisse 
water de laatste slaap van je gezicht wast, hoe zou je dan opgewekt wakker komen? 
Door wekker de vrede gestoord… of erger nog, zo is mij overkomen, uit bed gebeld 
door getuigen van Jehova. Reeds ’s ochtends vroeg zijn zij op pad: “Het einde is 
nabij!” Mijn dag slechts amper begonnen. 
 
Het einde is nabij, niet dat van de wereld, het heelal zal nog wel een paar miljarden 
generaties verder natuurkundigen en filosofen van allerlei beschavingen (al dan niet 
mensachtige) kwellen met ingewikkelde mysteries en ons zo doende van werk voor-
zien. Vele dingen komen sneller aan hun einde. Voorjaarssneeuw verlaat onze  
straten en geeft hoop op lentebloesems, zachte bries bij ochtendgloren. De vasten 
zal eindigen en overvloedige dosissen paaseieren verspreiden. De lessen worden 
voor twee weken onderbroken. Een waardig vieren van deze weken, pogen wij  
zoals voorheen met het jaarlijkse bal, ditmaal op goede vrijdag om rustig afscheid te 
nemen de ochtend van stille zaterdag. 
 
Het einde nadert, het lange wachten, het harde zwoegen en voorbereiden beloond. 
Zingt, juicht! Het galabal! Gooit pet of hoed in de lucht, toon je blijdschap! Het ga-
labal! 
 

Editoriaalken 

We live in deeds, not years: In thoughts not breaths;  
In feelings, not in figures on a dial.  
We should count time by heart throbs.  
He most lives Who thinks most, feels the noblest, acts the best. 
                                                                                          
                                                                            Aristotle  
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Het kostuum of kleed weer boven halen. Danspassen oefenen. De moed vergaren, 
woorden zoeken, bloemen plukken, allerhande klassieke handelingen bij het uitzoe-
ken van een date. Zij die reeds jaren naar ons bal komen, herinneren zich de 
‘handleiding tot een fatsoenlijk galabal’, van Brecht misschien nog. De nieuwelin-
gen moeten dan maar vriendelijk smeken bij ouderejaars om hun kennis zo altruïs-
tisch als steeds te delen, dat ook zij ten volle kunnen genieten van dit stijlvol gebeu-
ren, zonder zich zorgen te maken om uit de toon te vallen. 
 
Het begin nadert, nog enkele keren slapen, misschien een stukje uit dit strakske  
lezen? Het boekje is reeds begonnen. Het galabal zo dadelijk. Met galabalstrakske 
natuurlijk, niet te missen ;-) 
 
 

Veel dansplezier 

Editoriaalken 

iKaroS 
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Joooow, 
 
eindelijk zijn ze achter de rug, zeg maar 'klote' tegen die examens.  Hopelijk zijn ze 
voor iedereen een beetje pijnloos gepasseerd en heeft iedereen al veel vruchtbare 
A's mogen plukken van Minerva.  Inderdaad van Minerva en niet meer van de 
'klassieke ad valvas' gelijk uit den ouden tijd.  Wat was het toch sentimenteel om 
met 150 eerstekanners tegelijk naar dat ene puntenblaadje van Prof. Kerre op de 
valvas te kijken.  Tegenwoordig zit iedereen rustig voor zijn PC, even klikken op 
“mijn resultaten” en klets, daar heb je ze allemaal mooi op een rij.  Toegegeven, het 
gaat iets sneller dan het uithangen van de puntenlijst tegen de muur, hoewel sommi-
ge proffen ook hun deadline van 15 maart niet echt halen, spijtig.  Over deadlines 
gesproken, deze voor mijn stukske hier heb ik alleszins niet gehaald, maar ik veron-
derstel dat Koen hier gepast op zal reageren :D [nv.iKaroS: onderzoek naar een 
middel om je allergisch te maken aan alcohol en zo een Tantaluskwelling  
veroorzaken… beter dan een vinger missen toch? Of probeer je toch een omkoop-
poging alvorens ik het stof van mijn labojas haal?] 
 
Vijf weken ver zijn we ondertussen weeral in het tweede semester, verdomme, net 
nog maar die examens gepasseerd en het semester is bijna weer in de helft.  Och ja, 
op die cursussen vloeken zal je blijven doen.  Maar gelukkig brengt dit al niet meer 
zo nieuwe semester ook weer verse activiteiten.  Een hele reeks ervan zijn ondertus-
sen zelfs achter de rug.  Laat ik nog even vol jolijt terugdenken aan onze bierbow-
ling in de eerste week net na de examens, de ene rolt ze al makkelijker binnen dan 
de andere, is het niet schachtjes ;)  
 
Of de openingscocktailfuif in de Sjakosj, oh, wat was er weer weinig alcohol over 
op het einde, maar goed ook, dan worden we er maar 1 keer ziek van.  Wie heeft 1 
van onze films gezien op onze filmavonden?  Nee?  [nv.iKaroS: Naast blindheid is 
er geen geldig excuus om niet af te komen en het gat in uw cultuur te vullen]
Gelukkig komen er nog 2 na de paasvakantie, hou de kalender in het oog, want wie 
er bij was komt volgende keer zeker terug.   
 
Ook onze ereleden hadden de kans om in de watten gelegd te worden, er werd hen 
gratis een whiskey degustatie avond aangeboden.  [nv.iKaroS: een reden te meer 
om ijverig te studeren en niet te bissen!Erelid zijn heeft enkel voordelen tov gewone 
leden (en schachten)] Een unieke kans, waar dan ook een aantal ereleden op afkwa-
men en ze kunnen het vast en zeker getuigen dat het de moeite waard was.  Ook op 
sportief vlak hebben we ondertussen aan judo en badminton kunnen doen, en we 
waren niet onze laatste! 
 

Zijne Excellentie spreekt 
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Maar er komt nog meer aan op sportief vlak, op 20 april organiseren de sportprae-
sessen van alle wetenschapskringen samen het Sporttornooi der wetenschappen, net 
als vorig jaar.  Een avondje lang tegen biologen, geologen, geografen en chemici 
knokken, hopelijk een massale opkomst zoals vorig jaar. [nv.iKaroS: en niet verge-
ten onze titel te verdedigen…]  Op studentikoos gebied is het semester iets rustiger 
begonnen, maar gelukkig halen we dat allemaal in met de 12urencantus, en omdat 
we het zo leuk vinden geven we er een gratis fuifje achteraf bij, hurray!   
 
Ondertussen krijgen we ook nog een heerlijke Paasvakantie aangeboden door het 
unief, hmm, waarschijnlijk wordt dat opnieuw veel Pasen, maar weinig vakantie.  
Want nee, beste bachelors, als ik een kleine tip mag geven lig je best geen 2 weken 
op je luie krent, maar kan je het als een ideale gelegenheid beschouwen om die  
vette cursus wat bij te benen die er nu nog zo maagdelijk bijligt.  Er komt immers 
geen kerstvakantie meer voor de examens zoals in het eerste semester, iets wat je op 
het einde voor de laatste loodjes van het jaar toch wel voelt. 
 
Ik kan dus alleen maar zeggen, profiteer en studeer, maar beiden met mate, de idea-
le combinatie voor het komende semester! 
 

Groete, 

Zijne Excellentie spreekt 

Zwommie 
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Zomerlei 50, 2650 Edegem 
info@mpl.be 

http://www.mpl.be 
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De filmavonden 
 
Praesidiummidweek: héhé, dit jaar doen we zeker weer filmavonden. Laten we ze 
dit keer spreiden en de eerste twee op 28 februari en 1 maart leggen en dan de vol-
gende op 18 en 19 april. Dat lijkt goed hé. Ja hoor... 
 
Kerstvakantie: laat ik maar gauw voor een zaal zorgen, voor er geen meer te vinden 
is. Ik zou best zoals vorig jaar naar de brug gaan, het is daar goed... Zo gedacht zo 
gedaan, dus nog voordat de klok heel erg begon te tikken (zo van, neen, vanaf nu 
kun je niks anders meer doen dan blokken en eten en misschien nog wat rusten om 
dat eten te verteren) was ik er van overtuigd dat de zaal geregeld was. Het was dan 
misschien niet de filmzaal van vorig jaar, maar in de groene zaal is nu ook een dvd 
speler aanwezig en kun je zéker met een groep naar films kijken. 
 
Tegen het einde van de examens: joepie, het is gelukt om ook vast te leggen welke 
films we gaan zien, dus nu ben ik op mijn gemak tot de eerste film effectief begint. 
Eerste dinsdag van het tweede semester: hmmm, de zaal in de brug is niet geschikt 
om films te bekijken met een groep en zou het niet beter zijn om elke avond ook 
een commerciëlere film te draaien na een alternatieve?  
 
Eerste donderdag: Fiets fiets fiets naar de brug om te zien dat het wel mogelijk is 
om in de groene zaal naar een film te kijken, maar dan op de manier die in mijn 
middelbare school hightech was: met zijn allen naar een tv scherm staren. Helaas, 
voor jullie willen we meer! Eerste teken van paniek: waar vind je op korte tijd een 
goede zaal??? 
 
Later die dag: ik ga naar de S9 en probeer daar een zaal te pakken te krijgen.  
Hiervoor heb je toestemming nodig van de rector, dus stuurde ik mijn meest beleef-
de mail van deze maand, in de hoop dat het zou lukken.  
 
Eerste vrijdag: joepie, antwoord van het rectoraat!!! Maar dat antwoord zegt dat 
niemand in de Sterre mag (of toch niet als studentenkring), met als suggestie het in 
de Ledeganck te proberen. Dan maar zo vlug mogelijk die suggestie opgevolgd. 
 
Volgende dinsdag: bevestiging gekregen dat we in de Ledeganck terechtkunnen. 
Het enig resterend probleem was nu te weten komen welke apparatuur we mochten 
gebruiken. Intussen was ik ervan overtuigd dat ik zelf mijn achterband had kunnen 
plakken én lagen de films écht vast. 
 

Het geheime dagboek van … 
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Woensdag: met de originele combinatie van de films geraken we niet op tijd uit het 
auditorium, dus is er nog een allerlaatste wissel nodig. Verder laat mijn fiets mij 
opnieuw in de steek, blijkbaar ben ik minder goed in banden plakken dan ik hoopte 
(ja koen, voel je vrij om hier iets over vrouwen en techniek tussen  te smijten  
[nv.iKaroS: meisjes die technische aanleg hebben, zijn sexy]) dus ging ik dan maar 
te voet van de Sterre naar de Ledeganck om te weten te komen wat we allemaal 
mochten gebruiken. Helaas konden ze mij daar alweer helemaal niet verder helpen 
en ging ik maar teleurgesteld en met nog evenveel vragen als ervoor naar mijn kot 
terug. 
 
Vrijdag: zonder fiets boodschappen doen is gelijk hoe al niet handig, als je niet 
meer zeker weet wanneer je afgesproken had en de ander blijkbaar dat al helemaal 
vergeten is, is het helemaal moeilijk. [nv.iKaroS: vandaar het nieuwe vak communi-
catievaardigheden?] Nog moeilijker vond ik het eigenlijk om een bak bier van de 
spar naar Abeel zijn kot te sleuren, maar dat steek ik meer op de  onhandigheid van 
zo’n bak dan op mijn armspieren, want het is me toch maar  
gelukt é. 
 
De eerste filmavond: freaken, want ik weet nog steeds niet wat we mogen  
gebruiken en ik heb continu les van 9u tot 17u15. Gelukkig had ik over de middag 
onverwacht nog de tijd om ook cola en wat chips in te slaan en mocht ik al om 17u 
door én kreeg ik hulp om alles in de Ledeganck te krijgen. Na veel gezoek en  
gezucht (ik denk vooral van mijnentwege) is het Zwommie gelukt om een sleutel te 
pakken te krijgen zodat we de projector konden gebruiken en alles nog net op tijd in 
orde kwam.  
 
[nv.iKaroS: De eigenlijke filmbespreking begint na deze opmerking, 
LEES DUS VANAF HIER!] 
De eerste film was Hable con ella, een heel alternatieve maar wel mooie en ontroe-
rende film. 
De tweede film was een absolute topper, namelijk Eternal sunshine of the spotless 
mind. Iedereen die het gezien heeft was er al even lovend over bezig. Voor het ge-
val je er nog aan twijfelt of een film met Jim Carry in de hoofdrol goed kan zijn, er 
is geen reden toe. Bekijk die film en geniet... 
 
De tweede filmavond: niet meer freaken, wel nog in de voormiddag checken of het 
dit keer vlotter zal gaan om een sleutel te krijgen. Op het gemak een kwartier te 
vroeg uit mijn les wegcrossen om er op tijd te zijn en helemaal buiten adem, maar 
wel op tijd toekomen zodat Shrek 2 de mensen op tijd kon doen beginnen lachen. 

Het geheime dagboek van … 
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De technische mankementjes van de eerste minuten niet meegerekend toch (ik ben 
nu eenmaal wiskundige, computers zijn voor mij vreemde objecten die meestal niet 
doen wat ik wil). 
 
De tweede film was Troy. Al wie het verhaal kende had ergens wel opmerkingen 
over, maar het is dan ook de Hollywoodversie van de niet te evenaren Ilias.  Al  
hadden ze meer uit het verhaal kunnen halen, ik vond het geen slechte film.  
 
Het extraatje was een complete verrassing voor de meeste mensen in de zaal,  
inclusief voor mij, maar vooral voor Sjappie. Zijn schatten van schachten hadden 
namelijk voor hun meester zelf een eigen versie gemaakt van het bekende 
‘Schnappie’ gemaakt, compleet met hilarische videoclip. Om het helemaal compleet 
te maken was er daarna ook nog een gratis vat, al denk ik dat daarover nog ergens 
anders iets staat. 
 
Nu: wil ik alle mensen heel erg bedanken die meegeholpen hebben, het zou zonder 
jullie niet gelukt zijn, merci! Voor iedereen die kwam: merci om het al die moeite 
waard te maken en voor de anderen: in april krijg je nog een kans, hopelijk tot dan! 
 
 

Het geheime dagboek van … 

‘Trijn 
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Hallo!!  
 
Den badminton begon voor mij om 18.40u met 20 minuten wachten in de inkomhal 
van het GUSB. D ’r kwamen heel veel mensen voorbij, maar niemand van de  
WiNA. Het viel mij op dat al die mensen zelf een badmintonraket mee hadden! Die 
waren waarschijnlijk kei goe. :-/ 
 
Toen werd het 19u en het IFK badminton voor vrouwen begon nu officieel.  
Gelukkig waren ze daar niet al te georganiseerd en duurde het nog een hele tijd voor 
ze een systeem hadden bedacht.  
 
Om 19.15u kwamen er eindelijk wineesjes aan. Eveline, Anke en Iris waren hun 
weg kwijt geraakt, waardoor ze wat later waren. Eerst moesten we raketten gaan 
vragen aan de kassa. Toen we ons gingen inschrijven, bleek dat ze een onderscheid 
hadden gemaakt tussen 'competitie' en 'voor de fun'. Iris ging 'competitie' doen en 
Anke en ik 'voor de fun'. Achteraf bleek dat ze die 2 categorieën terug bij elkaar 
gesmeten hadden! Ik moest spelen tegen een kei goeie badmintonster en Anke heeft 
een uur(!!) zitten spelen met een zekere Dorien. Toen ons spel (heel rap) gedaan 
was, hoorde ik dat Iris niet op de lijst stond en zijn we gaan reclameren. Ze mocht 
spelen tegen Anke en ik tegen Dorien. Ik ben verloren en Anke en Iris hebben niet 
voor punten gespeeld.  

Badminton 
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Ondertussen waren er al wat meer wineesjes: Wouter, Lieselot, haar vriendin,  
Simon S., Pol en An waren er bij gekomen. Toen het IFK badminton voor mannen 
al een half uur bezig was, kwamen er 2 veldjes vrij voor Pol en Wouter. Pol verloor 
en Wouter was gewonnen. [nv.iKaroS: deze zinsconstructie die impliceert dat het 
winnen van Wouter enkel een gevolg is van het verliezen van Paul, niet door talent, 
is louter een waardeoordeel van Liesje. Het antisubtiel erop wijzen daarentegen is 
volledig mijner hand]   
 
Na een tijdje begonnen we allemaal serieus dorst te krijgen. Enkel Wouter wou nog 
een spelletje spelen en Lieselot + vriendin gingen naar huis. We hebben Wouter dan 
maar alleen gelaten om een drankje in de cafetaria te gaan drinken, waar de typische 
gespreksonderwerpen weer kwamen opdagen ;-) . [nv.iKaroS: trust me - even 
though I wasn’t there - you don’t want to know] 
 
Na een tijdje waren er terug wat veldjes vrij omdat velen al naar huis waren. Pol, 
An, Simon en ik hebben dan nog maar wat dubbelspel gespeeld en Iris, Anke en 
Eveline gingen naar huis. 
  
Ondertussen was Wouter nog steeds aan het spelen! Die was blijkbaar goed bezig! 
Moest hij dat laatste spel gewonnen hebben, zat hij in de halve finale!! Hoera voor 
Wouter!!  
 
Toen werden we buiten gesmeten en kwam deze keitoffe avond tot een einde.. 

 
 
x 

Liesje 

Badminton 
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www.kbc.be/studentenkantoor 

Studenten zijn ‘mensen die studeren’. Dat is nu eenmaal zo, daar kunnen wij niets aan doen. Maar wij kunnen 
je studentenleven wel nóg een beetje leuker maken dan het al is. Door je van een heleboel zorgen af te helpen. 
Kom eens praten - dat werkt naar het schijnt - en dan zal je zien dat onze service én onze extraatjes onklopbaar zijn. 

KBC-STUDENTENKANTOOR GENT, 
Sint-Pietersnieuwstraat 105 - Tel. 09 267 39 70 - Fax 09 267 39 71 

Open elke werkdag van 11 tot 14 uur en van 15 uur tot 18 uur. 
E-mail: studentenkantoor.gent@kbc.be 
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Er is een reden waarom ik geen cocktails drink. Een zeer goede reden. Als iemand 
het woord cocktail uitspreekt of schrijft waar ik het kan lezen dan krijg ik een niet 
mis te verstane signaal van mijn getergde hersenen. Vrij vertaal hoor ik: Weglopen! 
Of toch zeker afblijven!. “Heeft Bouvier dan geen cocktails gedronken?” hoor ik de 
bezorgde lezer denken. Toch wel: de enige alcoholvrije. (de lezer valt in zwijm). 
Niet enkel heeft elk van mijn lichaamsdelen pijnlijke herinneringen aan de vorige 
keer dat ik mij volgoot met dat fluo goedje, die avond voelde mijn keel alsof ie-
mand met elk onderdeel van een Zwitsers zakmes er in tekeer was gegaan. Mijn 
hoest ging door merg en been en mijn hoofde bonsde harder dan de muziek. Ik was, 
hier komt de understatement, niet in de mood voor een fuif, laat staan voor een 
cocktailfuif. 
 
Maar noblesse oblige, en dus zat uw trouwe dienaar af te zien achter liters cocktails. 
Door enkel de alcoholvrije te drinken zag ik dronkenschap eens langs de andere 
kant. Vooral Tim de cantor en Tim de schacht gaven stevig van Jetje, zodanig dat 
Jetje er zelf trots op zou zijn. Cocktails zijn dansbrandstof, maar van het agressieve 
soort. De dansmoves waren bijwijlen surrealistisch en niet echt voor de poes.  
[nv.iKaroS: <bad pun>wel voor de kater de volgende ochtend </bad pun>] 
 
Op één of andere manier heb ik het kunnen volhouden tot een stuk ik de ochtend. 
(Vader: hoe laat zat je in je bed. Ik: vroeg, zeer vroeg. Vader: ah, dan is het goed.) 
 
En dan was er nog de pizza-avond. ANANAS! Bij een lokale pizzeria hadden we 
een goedkoop tarief kunnen bedingen en konden zo onze dierbare Winezen  
volproppen met Italiaanse culinaire hoogstandjes. ANANAS! Elke lege doos werd 
voorzichtig gestapeld op onze eigenste toren van pizza (u mag nú in een deuk gaan 
liggen).  
 
De pizza’s werden niet gewoon gegeten. Ze werden beslopen, besprongen en  
verscheurd. ANANAS! [nv.iKaroS: strategische geniën besloten om Abeel te over-
tuigen dat ansjovis heel populair is, om zo makkelijk aan pizza te raken] Bepaalde 
schachten kregen last van amoureuze gevoelens en begonnen met het uitdelen van 
rozen aan andere, weliswaar vrouwelijke schachten. Dat dit gebeurde onder zachte 
dwang van hun respectievelijke dooppeters doet geen afbreuk aan de zuiver uit lief-
de opgebouwde beweegredenen van die schachten. Lief toch hé. ANANAS! ANA-
NAS! ANANAS! Dekking! Vrouwen en praesidium eerst! Charge! Pak die ananas 
schachten! Go Go Go! Smakelijk trouwens. ANANAS! 
 

Uw feest, 

Festen 

Bouvier 
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Een Begrip… 
… Bij elke Student 

 
 

WWW.STORY.BE 
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Wist u dat… 
 
 
• Het galabal in aantocht is? 
• We ter voorbereiding uiteraard andere bals bezoeken? 
• Weedpecker en Hilde heel studentikoos swingen? 
• Tim nl een pint ad fundum dronk terwijl hij Hilde liet ronddraaien op het 

vbk bal? 
• Hij dus twee dingen tegelijk kan? 
• Vele mensen al beginnen panikeren wat ze zullen aandoen? 
• De meeste eerste bachelors dan ook nog geen kostuum hebben? 
• Karel dit beter heeft opgelost door zijn schacht met deze taak op te zadelen? 
• Karel het tevens wel ziet zitten om ons bal te sponsoren? 
• Dit met voorbedachten rade is? 
• Alle sponsors namelijk een gratis inkomkaart krijgen? 
• Hij echter niet in zijn eentje wil sponsoren? 
• En ook nog niet weet welke tekst te vermelden in het galastrakske? 
• Het dus een idee voor volgend jaar zal worden? 
• We er nog net in geslaagd zijn een danscursus te organiseren voor het bal? 
• De meeste schachten daar verplicht naar toe moeten gaan?

Wudjes 
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Hun slowcapaciteiten wel al verbeterd zouden zijn in vgl met het begin van 
het jaar? 

• Dit wel mag met de nakende ontgroening? 
• Het tijd wordt dat peters en meters hun evil genius hersentjes weer eens ge-

bruiken en schachten tonen dat wij oneindig creatief zijn? 
• De bierbowling wel geslaagd was? 
• Hij misschien te vroeg op de examens volgde? 
• De gevolgen daarvan duidelijk waren? 
• Doorzakken ook letterlijk kan gebeuren? 
• Het vallen op meest komieke manieren gebeurde? Voorover, achteruit, uit-

glijden, blijven hangen in een plakkerige bierplas etc? 
• Fem zich niet meer kan herinneren of er ballen achteruit zijn gesmeten deze 

keer? 
• Auditoria in de Ledeganck echt wel stijl hebben  zijn? 
• Ze toch geschikt werden bevonden voor filmavonden? 
• Dat enkel mogelijk was door de juiste technische ingevingen? 
• Het namelijk onmogelijk was de laptop aan te sluiten op de geluidsinstallatie 

zonder tussenkomst van een microfoon? 
• De filmavonden desondanks zeer geslaagd waren? 
• Troy verschrikkelijk veel fouten bevat? 
• Hable con ella ook verschrikkelijk fout was? 
• Het verhaal namelijk zeer immoreel is? 
• Het een prachtige film is? 
• Eternal Sunshine on the Spotless mind al evenzeer aan te raden valt? 
• De schachten na Shrek 2 een verrassing hadden voor Sjappie? 
• Deze zeer geslaagd was? 
• Iedereen die het gezien heeft waarschijnlijk tot op hun oude dagen zal  

denken aan Sjappie bij het horen van Schni, schna, schnappi… 
of was het nu Sjappie? 

• Het hoog tijd wordt dat een schacht dat filmpje op een server zet? 
• Dat een hint was? 
• Dit het laatste wudje is? 

Wudjes 
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Wudjes 
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Professor Sarlet 
“Er waren tijden dat men dat soort integraal nog kende.” 
“Oorverdovende stilte.” 
“Ik heb jullie al op toepassingen gewezen in het boek dat ik niet bij heb.” 
“De slimmerik die hier zit zou direct opmerken…          zit er hier een slimmerik?” 
“Komaan, toom mij dat er toch iemand wakker is.” 
“En nu ga ik een beetje zagen.” 
 
 
Frank Loncke 
“Als je vragen hebt, moet je t vragen. De oplossingen staan wel op internet, maar 
IK sta nog altijd niet op t internet.” 
 
 
Professor Callens 
“Dat klinkt geweldig Scandinavisch…      dat is het ook.” 
 
 
Professor Impens 
“Van die typische perverse dingen die in de wiskunde voorkomen.” 
“Er bestaan zeer perverse functies.” 
“Dat heeft geen enkele zin, welnu, we gaan dat zin geven.” 
“Je moet de regel maar van stal halen.” 
“Anders zit ik op jouw plaats en sta jij hier van voor; dan zal ik zitten lachen en  
fluisteren… haha” 
 
 
Professor C. Thas 
13 minuten voor het einde van de les: 
“Ik zou eigenlijk aan een stelling moeten beginnen, maar ik kom juist twee minuten 
te kort. Ga maar naar huis.” 

Citaten 
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Professor Matthys 
“Da ‘s dus daarom dat ik een schriftelijk examen doe é, omdat ik niet durf denken 
aan de gevolgen van zo'n vraag… Da ‘s dus ook allemaal omdat ik jullie oneindig 
graag zie é…” 
“Ge moet da dus niet memoriseren é broeders en zusters, denk gewoon een kwart 
seconde na... (even stilte) ... allé, vier kwart seconden…” 
ivm 2 formules waarvan de 1 praktisch bruikbaar is en de ander niet: 
           “Da ‘s goed voor de wiskundigen, omdat die toch niet werken” 
Over een deeltjes versneller:  
           "Ge kunt da vergelijken me ne hippopotamus op ne schommel..." 
 
 
Nele Haelvoet 
“Dat is geen kubus, maar we noemen het wel een kubus.” 
“Dat doen ze in moduloland.” 
 
 
Simon Standaert 
“Ik kan niet meer rekenen.” 
           Pol: “Maar jij kan wel nog rekenen, ma nie meer met cijfers.” 
 
 
Abeel 
“O, wat zit er in mijn gat?” 
 
 
Zwommie 
Liesje (over Abeel):  
           “Hij kan slowen”       
           “Hand op de poep.” 
Zwommie: “Dan kan ik ook slowen.” 
           “Dubbel zo goed zelfs!” 
           “Twee handen op de poep.” 
 
 
Studenten en oud-studenten natuurkunde en burgerlijk ingenieur 
Over de nieuwe experimentele kernfusiereactor ITER: 
           “Dat die Japanners dan hun eigen tokamak maar bouwen.” 
           “Kunnen ze hem ineens kleiner proberen maken, dat is hun specialiteit.” 
           “En dan kunnen ze het tokémon noemen.” 

Citaten 
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Foto’s 

Experimenteel bewijs van de wet gratis vat => veel volk 

Het superpopulaire  
torentjes bouwen Evenwichtskunsten 
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Foto’s 

Bier... 

...en spelen 

Torentjes part II 
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Foto’s 

Geen ANANAS 

A
uditie voor alien vs pizza 

“Control is an illusion” 
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Ereleden activiteit part I 
 
Ik ben nog steeds even slecht in stukskes voor het strakske schrijven als vorig jaar. 
Daarom dacht ik mezelve dit jaar een functie aan te meten waar je niets moest 
schrijven. Nu had ik buiten mezelve gerekend, waarom moest ik persé toch een  
activiteit organiseren? Welja 't zal me leren om nieuwe dingen uit te vinden.  
 
Goed, de ereleden activiteit. Na een uitschuiver vorig jaar, wilden we dit jaar toch 
eens iets speciaals doen voor onze geliefde ereleden. Daarom hadden we besloten 
om dit jaar eens iets stijlvols te doen. Een whiskey degustatie leek ons wel een  
geschikte activiteit om onze ouderen nog een keer van stal te halen.   
 
Ondanks de enthousiaste reacties bleek de opkomst toch maar aan de magere kant. 
Maar zo erg was da nu ook weer niet, dan was er meer voor ons. 
 
We gingen dus Ierse whiskey proeven. Dimitri onze gids begon zijnen uitleg met ne 
Jameson 7 jaar, de beginners whiskey. We gingen verder met een Bushmills.  
Dimitri, de gids, bleef ons maar overstelpen met aroma's die we zouden moeten 
waarnemen. Een 'vlucht van appel', een 'zucht vanille', een 'strak karakter',...  
 
Na enige vergelijking met de andere whiskeys bleek inderdaad dat er ene bij stak 
die naar vanille smaakte, en ene die naar appelsap rook. Maar dat strak karakter 
bleef toch een beetje een raadsel. 
Als kroon op de avond kwam Dimitri af met een fles Jameson van 12 jaar oud. 
Aangezien Jameson een blendwhiskey is, wil dit zeggen dat er geen enkele whiskey 
in zit die jonger is dan 12 jaar. Whiskey wordt dus inderdaad beter met de jaren. 
 
Na nog een glaasje Guinness en het nodige napraten aan de bar trokken we  
huiswaarts.  
 
Eén ding is zeker: zij die er niet waren, hadden ongelijk. 

ereleden 

T 
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Cartoons 
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WiNA Galabal 

Vrijdag 25 maart 2005 
Sint-Pietersabdij Gent 
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Jaren geleden werd er eens een informatief tekstje geschreven door Brecht, over hoe 
je een galabal in stijl moet doorbrengen. Door de jaren heen heeft dat regelmatig 
opgedoken in het galastrakske. Hoewel binnenkort dus weer van toepassing, is het 
ietswat verbazend  om achteraf pas te lezen wat je eigenlijk had horen te doen voor-
dat je de danszaal betreed.  Gezien ik niet de tijd, noch de ambitie heb om het proza 
van Brecht te verbeteren, gebruik ik hier een overzichtelijke telegram stijl. 
 
 
 
Checklist voor heren: 
 
                                 Onderhemd        /      T shirt 
           Hemd: 
                                 klassiek wit        /      gekleurd 
 
                                 Strikje                /      Das  
                                                                     (enkel indien je hem kunt knopen) 
           Kostuum 
           Portefeuille 
           Sleutels 
           Voetbalmatch bekijken zodat je kunt meepraten vanavond 
           Dichtbundel lezen , dat je iets intelligents in het gastenboek kan schrijven… 
           Muntje 
           Paraplu indien het regent 
           Bloemen 
                                 1 klassiek rode roos 
                                 onderweg creatief plukken 
                                                       (pas op voor doorns / giftige bloemen /  
                                                       kwade eigenaars / netels /  niet-blaffende honden 
                                                       … romantiek veronderstelt inspanning) 
           Date ophalen aan ouderlijk huis 
           Date een droge kus op de hand geven 
           In de OGEN kijken bij het uiten van complimentjes 
           Ouders beloven op tijd terug thuis te zijn 
           Indien mooi weer en goed op tijd, maak een omweg langs het park 
                      ...dichtkunst over bloemen komt nu van pas 
           Indien het regent: je hebt die paraplu voor iets bij! 
           Praesidiumleden en vrienden begroeten bij het binnenkomen 
           Galastrakske lezen en hopen dat er meer info in staat 
            

Galabal 
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Checklist voor dames: 
 
            Flair kopen omdat er toch weinig zinnigs in dit stukje door de scriptor gaat 
                        gezegd worden. Volgend jaar opkomen voor scriptor. 
            Drie uur durende marteling bij de kapper ondergaan. 
            Kleed aandoen. 
            Zorgvuldig een parfum uitkiezen en doseren, wetende dat je date er toch  
                        niets van zal merken. 
            Voetbalmatch bekijken zodat je kunt meepraten vanavond. 
            Wachten op je date die de weg naar je ouderlijk huis kwijt is,  
                        doch de weg weigert te vragen… 
            Bloemen aannemen. 
                        Niet teleurgesteld zijn over het gebrek aan creativiteit bij rozen 
                        Oppassen voor doorns / giftige bloemen indien ze vers geplukt zijn 
            Afscheid nemen van ouders. 
            Sla geen acht op de tuin van de buurman die plots minder bloemen bevat. 
            Indien het regent: de attente jongeman heeft een paraplu meegenomen. 
                        Wandel arm in arm naar het bal en blijf droog. 
            Bij mooi weer: hopelijk  heeft u geen last van hooikoorts... 
                        Het is nl mogelijk dat de jongeman u even langs het park leidt,  
                        voordat jullie het bal betreden. 
            Groet praesidiumleden en vrienden bij het binnenkomen. 
            Babbel even met aanwezige professoren en assistenten nu je toch volledig  
                        opgemaakt bent. 
            Bemachtig een exemplaar van het galastrakske om te zien of de scriptor iets  
                        interessants weet te zeggen deze keer. 
 
 
 
 

Tot vrijdag, 
veel dansplezier 

Galabal 

iKaroS 
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Met dank aan 
 
• Alle praesidiumleden die hun stukje op tijd hebben ingeleverd, zijnde ‘Trijn 
• De rest, die het uiteindelijk toch heeft geschreven: Liesje, Zwommie,  

Thomas Abeel (merci om een activiteit te organiseren) en Bouvier 
• Fem, voor het schrijven van wudjes (je staat er nu ook mooi in, doordat je de 

ik-vorm gebruikt hebt, helaas) 
• Anke, Lieselot en ‘Trijn voor de glijbaantjes 
• Weedpecker voor wat cartoons 
 
Vindt u ook dat dit dankwoord veel te kort is? Stuur dan jouw bijdrage naar  
scriptor@wina.ugent.be 

Dankwoordje 
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Het eeuwige leven: 
 
 
• Oude astronauten sterven nooit, ze gaan gewoon naar een andere wereld. 
• Oude wiskundigen sterven nooit, ze worden irrationeel 
• Oude wiskundigen sterven niet, ze verliezen al hun functies. 
• Oude wiskundigen sterven niet, naderen tot nul. 
• Oude wiskundigen sterven niet, ze desintegreren. 
• Oude fysici sterven nooit, ze vervallen tot hun laagste orde term. 
• Oude laserfysici sterven nooit, ze worden incoherent. 
• Thermodynamici sterven nooit, ze bereiken hun staat van maximale entropie. 
• Thermodynamici sterven nooit, het is immers irreversibel. 
• Oude atoomfysici gaan niet dood, ze vervallen. 
• Oude nucleaire centrales gaan nooit dood, ze gaan off-line. 
• Oude meteoren sterven niet, ze krijgen een burn-out. 
• Oude studenten gaan nooit dood, ze worden gedegradeerd. 
• Optici sterven niet, ze zien het licht. 
• Oude programmeurs sterven niet, ze crashen en dumpen hun kern. 
• Oude programmeurs gaan nooit dood, ze worden incompatibel. 
• Oude programmeurs gaan nooit dood, ze komen in een oneindige lus. 
• Oude linux programmeurs gaan WEL dood, they get KILLED. 
• Oude windows programmeurs sterven nooit, ze worden een beetje blauw. 
• Oude netwerkbeheerders sterven nooit, ze vinden een andere weg. 
• Oude netwerkbeheerders sterven nooit, ze verliezen contact. 
• Oude netwerkbeheerders sterven nooit, hun verbinding wordt verbroken. 
• Oude chemici sterven niet, ze falen te reageren. 
• Oude chemici sterven niet, ze bereiken evenwicht. 
• Oude chemici gaan niet dood, ze rieken gewoon zo. 
• Oude geologen sterven niet, ze rekristalliseren. 
 


