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Kalender:
Wat?

Waar?

Schaaktoernooi

Wanneer?

En Passant

Woensdag 11 mei
20h00

(zie website)

(zie website)

Zwanenzang

Elke dinsdag: clubavond in ‘t Sjakosj
http://wina.ugent.be voor een up-to-date versie van de kalender
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Editoriaalken
"Let me go," said Damocles.
"I now see that I was mistaken,
and that the rich and powerful
are not so happy as they seem.
Let me go back to my old home
in the poor little cottage among the mountains."

Goeiemorgen beste lezertjes,

Doorheen de vierde de dimensie vliegt de tijd, die goeie, recente, relativistische tijd.
Vermoedelijk is dit het laatste editoriaalken dat in deze stijl geschreven wordt, gezien het einde van het academiejaar zoals gewoonlijk gepaard gaat met een heuse
machtswisseling, waarvoor jullie democratisch konden stemmen. Als scriptor heb/
had ik het voordeel om te kunnen schrijven wat ik wil en ook om als laatste wijzigingen aan te kunnen brengen. Ik ga dus alvast Katrijn veel succes wensen als nieuwe scriptor, hoewel de verkiezingsuitslag nog niet bekend is, desnoods ga ik dat
zinnetje schrappen hé? Volgend jaar kunnen we ons verwachten aan een heleboel
West-Vlaamse uitspraken, velen gaan dit zeker geweldig vinden, als je op het forum
of de wudjes kijkt, is dat toch de luidst roepende deelgroep der winezen.
Het vrolijke gekwaak zal tijdelijk gestaakt worden, helaas, als de adem stokt wanneer de laatstejaars waardig afscheid nemen. De zwanenzang kan een zeer emotionele gebeurtenis zijn. Het laatste jaar student, voor sommigen het laatste jaar in
Gent, toch hopen wij hen volgend jaar weder te zien. Nieuwe ereleden met dezelfde
gewoontes: klagen dat het in hun tijd beter was.
Afstuderende commilitones en praesidiumleden. Is er dan geen minder droevig
nieuws? Jawel, na een massale opkomst op de verkiezingsvergadering, mogen wij
zeker zijn een bende kersverse ex-schachtjes te verwelkomen in ons praesidium.
Blijkbaar niet van plan om verder nederig te doen, of zeer belust op een breder lint
en zeker onbewust van het concept vergadering, storten zij zich meteen op de hun
meest geschikt lijkende functies. Dit enthousiasme kunnen we slechts toejuichen.
Het is immers een mooi vooruitblik op volgend jaar.
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Volgend academiejaar, zo ver weg en toch zo dichtbij. Schaaktoernooi, examens en
zwanenzang. De Gentse Feesten... Vacantus en een tweede zit voor sommigen. Op
welk moment eindigt officieel een jaar? Je kan volledig vrij een moment kiezen of
opteren voor een symbolische datum; het is slechts een translatie van je nulpunt,
verder fysisch waardeloos. Een scriptor zal echter zijn (of haar, de opvolging in acht
nemend) voorkeur uiten voor het laatste Strakske van een jaar.
Een laatste ongecensureerde redevoering gieten in de vorm van een goed voornemen. Het deze zomer tenminste éénmaal te wagen, wetende een halve zandbak mede te nemen, bij helder weer te waken in de kille duinen, vanaf de zonsondergang
en doorheen de sterrennacht, tot het verlichten van de nieuwe dag. Te denken aan
wat was, wat is en wat nog ongeduldig op ons wacht.
Drie wensen voor elke dag,
Drie dingen om te koesteren,
Drie doelen om naar te streven:
Kracht van het lichaam,
Wijsheid in uw hoofd,
En liefde in je hart.
Het beste.

iKaroS
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Zijne Excellentie spreekt
Jow,
Er is een tijd van gaan en er is een tijd van komen, en de tijd van gaan is nu gekomen. Ja, het academiejaar loopt stilaan op zijn laatste benen, ook die vreselijke examens komen er weer aan, maar daarna wacht ons hopelijk 3 maand vakantie.
Niet alleen is het zo ongeveer gedaan met die lessen en die practica, maar ook het
lange lijstje WiNA-activiteiten is stilaan afgewerkt. Dit betekent logischerwijs ook
dat het praesidium zijn jaartje zo goed als volledig rondgemaakt heeft en dat onze
taak erop zit. Voor sommige dan toch, anderen krijgen voor volgend jaar een nieuwe opgave.
Als u dit stukje leest, beste lezer, dan weten u ook al wie volgend jaar het nieuwe
praesidium vormt. Nu niet dat de meeste functies nog niet bijna met zekerheid gekend zijn, maar toch blijft het steeds een bang afwachten. Als alles goed gaat zit
mijn (figuurlijke) rechterhand volgend jaar op mijn stoel aan het stuur van WiNA,
maar voor we zover zijn moet hij natuurlijk meer voor dan tegenstemmen halen,
hoewel ik er gerust in ben dat dit wel zal lukken .
De verkiezingsvergadering was er weer 1 van jewelste. Terwijl er sommige jaren
geen kat komt opdagen, of toch niet zoveel katten, was het dit jaar bijna een clubavond in S9. En voor sommige functies gingen er in de eerste of tweede ronde dan
ook al eens 5 handen de lucht in als we “schachtentemmer” afriepen. [nv.iKaroS:
tot zover het bewind van Sjappie] Maar zo hebben we het natuurlijk graag, liever
dan lege functies te hebben en achteraf gaatjes te moeten vullen. Hopelijk mag de
beste winnen .
Al die eindes doen je natuurlijk ook terugkijken op al die jaren (hmm…klinkt als
een ouwe zak…), je begint als onwetende snotter en rebelleert een beetje tegen de
studentenclub. Iedereen wil wel wat bewijzen zeker in zijn eerste jaar? Goed ja,
wij (want ik spreek voor Abeel en voor mij) wilden bewijzen dat je niet gedoopt
hoefde te zijn om erbij te horen. Stoer als we waren gingen we dan ook naar elke
cantus waar we als ongedoopten binnenmochten om ons te bewijzen tegen de echte
schachten, hehe, soms gelukt, andere keren dan weer niet ;) Het jaar daarop zaten
we beiden in het praesidium, onze gezonde afkeer tegen studentenclubs en praesidia
was al lang vervlogen omdat we het tegendeel gezien hadden. We lieten ons toen
ook met plezier onder de doopvont houden door meester T. en we zouden het
onmiddellijk opnieuw doen moesten ze het ons vragen. [nv.iKaroS: noot aan
mezelf: volgende keer hen vragen om zich opnieuw te laten dopen… hehe]
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Zijne Excellentie spreekt
En ja, op een dag vind je de job van je leven en dan ben je weg natuurlijk, het jaar
daarop waren we samen feestpraeses en zat het er wel aan te komen dat we meer
wilden te zeggen hebben, de rest van het verhaal kent iedereen wel ;)
Achteraf gezien een schitterende tijd dus, en het schrijven van mijn voorwoordje
hier doet nog maar eens plezier om eraan terug te denken. Ik heb er nooit spijt van
gehad dat ik dit allemaal meegemaakt heb, WiNA verandert een mens dan ook op
zoveel vlakken en brengt je zoveel bij, dat kunnen er vast nog beamen. Hopelijk
gaat de studentikoze toekomst toch niet zo snel dood en zijn er nog wat zotten
gelijk ons die zich meer dan 100% willen geven voor de student van Gent! [nv.
iKaroS: jammer, weinigen zijn in staat van die dingen in te beelden als meer dan
100% percent, we weten dan ook niet zeker wat er gebeurt als je dood gaat, wat
toch het logische gevolg zou zijn van die uitspraak te letterlijk willen interpreteren.
Misschien doe ik te veel moeite...]
Abeel, veel succes volgend jaar en dat het hopelijk nog beter mag gaan met WiNA
dan alle vorige jaren! (oh ja, scriptor, alsem ni wint gelieve dit te vervangen door
“Abeel, deelnemen is belangrijker dan winnen.” :P) [nv.iKaroS: voor de lol, en
klassiekheid, laten we dit maar staan]
Groete,

Zwommie
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Zomerlei 50, 2650 Edegem
info@mpl.be
http://www.mpl.be
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Het tweede geheime dagboek van …
Derde filmavond: hehe, lekker rustig . Niet eens echt freaken, in tegenstelling tot de
vorige keer. Lekker op het gemak van mijn les die gelukkig vroeger stopte naar
mijn kot om de dingen op te halen die dit keer al klaar stonden om dan overal even
gerust naar de ledeganck te gaan. Geen grote speurtocht om aan een sleutel te
raken, geen paniek om op tijd te komen. Het enige dat er nog aan ontbrak was de
bak bier die op Thomas zijn kot was blijven staan. Gelukkig was zelfs dat niet
erg…
De eerste film was House of the Flying Daggers. Ik vond het een heel aparte film.
Geen enkel traditioneel gevecht zoals de meesten ervan verwacht hadden. De relatie
tussen twee mensen die elkaar leren kennen staat veel centraler dan de strijd die ze
moeten voeren. De manier waarop alles gebracht wordt is een beetje betoverend. De
scènes waar het blinde meisje feilloos de juiste trommels aanraakt, de natuur die
voortdurend als voor- of achtergrond wordt in beeld gebracht, het gevecht in de
bamboebomen (inclusief met groenfilter),... zijn maar enkele van de zovele
waardoor ik blij was dat ik de film zag. Het einde was compleet met onverwachte
wendingen, maar wel een beetje verwarrend (wie leeft er nog?) . [nv.iKaroS: er zijn
misschien mensen die de film nog willen zien…]
De tweede film was Gegen die Wand. Een heel erg heftige film, met als enige
teleurstelling dat er maar één keer echt tegen die wand gebotst wordt. [nv.iKaroS:
tenzij je natuurlijk het aantal botsingen van moleculen in een willekeurig gasmengsel met de wanden van zijn volume berekent, en stilstaat bij wat lucht nu weer is]
De film was niet te vergelijken met de eerste van de avond, ze zijn daarvoor
gewoon te verschillend. Deze film gaat over de erg complexe relatie tussen een jong
meisje en een al wat oudere man. Om haar uit de klauwen van haar erg traditionele
familie te redden besluiten ze een schijnhuwelijk aan te gaan. Hij stemt er
voornamelijk mee in omdat hij verder toch geen doel heeft in zijn leven, maar ook
wel voor een stuk uit schrik dat ze zichzelf anders iets aandoet. Langzaamaan
groeien ze naar elkaar toe en begint de façade van het ‘schijn’huwelijk te vervagen
om plaats te maken voor echte liefde. Helaas zijn sommige mensen blijkbaar niet
voorbestemd voor geluk en loopt het opnieuw fout. Het volgende moment dat het
weer beter zou kunnen gaan mag het ook niet zijn. Dat vind ik het meest trieste aan
de hedendaagse alternatieve films: volgens mij is het bij hen verboden om een
happy end te hebben… [nv.iKaroS: men noemt dat realisme: “life sucks, and then
you die”]
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Het tweede geheime dagboek van …
De vierde filmavond: nog steeds niet freaken, alleen een beetje raar staan kijken als
het gereserveerde lokaal gesloten blijkt te zijn en een minisleutelzoektocht
organiseren (met de volle twee deelnemers, ik won!).
Merlijn de Tovenaar is nog steeds mijn favoriete tekenfilm en ook de mensen die er
zaten vonden hem goed. Sommigen kwamen om jeugdherinneringen op te halen,
anderen om een gat in hun cultuur op te vullen... De wolf blijft de max, al kun je die
zin alleen vatten als je de film hebt gezien. De bak bier die ik speciaal voor de
filmavonden had gekocht stond nog steeds bij Thomas, dus heb ik een stuk van de
film gemist en voor een extra lading cola gezorgd. Gelukkig maar, anders moesten
de mensen uitdrogen en dat is niet echt aangenaam.
De tweede film was Motorcycle Diaries. Wat mij het meest verbaasde was de
geringe opkomst (om het eufemistisch uit te drukken) voor zo’n goeie film. Wat mij
daarnaast verbaasde was dat niemand het de moeite vond om van lokaal te veranderen nu de andere vrij waren. [nv.iKaroS: natuurkundigen zijn meestal lui, het geluid
was ook beter in die zaal waar we toen zaten] Anyway, het verhaal is op zich niet
zo bijzonder: twee jonge mannen willen op een motor Zuid-Amerika doorkruisen.
Wat het zo bijzonder maakt is dat één van die twee mannen later bekend werd als
Ché Guevara... Je begrijpt meteen zijn filosofie beter door de film te zien. De
armoede die ze tegenkomen, de manier waarop sommige mensen behandeld
worden, de zieken die afgescheiden moeten leven, je zou van minder beginnen
nadenken over de manier waarop je zelf leeft.
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Het tweede geheime dagboek van …
Je merkt ook hoe moeilijk het is om ergens te raken als je helemaal eerlijk bent en
om taboes te doorbreken... Voor de mensen die er niet bij waren, haast je naar de
videotheek en huur deze film, het is echt de moeite! (of wacht tot een moment dat je
wel tijd hebt en je helemaal kunt laten meeslepen door het verhaal) [nv.iKaroS: of
doe ons en Darwin een plezier en verwijder je van de genenpoel, onculturele
pipo’s!]
De allerlaatste film had zelfs nog een extra verrassing in petto: we hadden nog tijd
om op het gemak het auditorium te verlaten, een unicum! Dus zijn we nog een tijdje
blijven praten tot we net op tijd naar buiten gingen. We maakten nog een kleine
stop in een heel erg marginaal café (dixit Christine). Het was zodanig marginaal dat
ik zelfs de naam vergeten ben... Koen kreeg er naast drank ook een officieel naaralle-8-films-komen-kijken-diploma, compleet met mijn handtekening én getuigen
zodat hij later niet meer om een deftiger exemplaar kon vragen. Wat er verder nog
marginaal was aan het café ben ik niet te weten gekomen, mijn bedje, en misschien
ook een beetje veel het gezelschap dat op me wachtte (ik dacht, laat ik Koen wat
werk besparen en het er zelf al bijschrijven [nv.iKaroS: ipv spellingscorrector te
leren hanteren, dat gaat je volgend jaar van pas komen] ), lonkte te veel naar me.
Nu wil ik alleen nog zeggen aan iedereen die afkwam, merci! Het zou zonder jullie
niet zo leuk geweest zijn.

‘Trijntje
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Sporttoernooi de wetenschappen
Hallo!!
Het Sporttoernooi der Wetenschappen begon voor mij toen ik om 18u30 zwaar
beladen met de WiNA-sportkledij aankwam aan het GUSB. Er was toen al keiveel
volk dat stond te springen om te beginnen, maar we moesten spijtig genoeg wachten
tot stipt 19u voor we de zalen mochten betreden. Dan pas konden de zalen klaar
gezet worden. We konden uiteindelijk pas beginnen spelen om 19u25!!
Snel bleek dat dat helemaal geen ramp was, aangezien er veel kringen geen ploeg
hadden voor bepaalde sporten, zodat er een aantal wedstrijden tussenuit vielen! Ikke
blij, want naar t schijnt moogt ge dan 3-0 invullen! [nv.iKaroS: meedoen is leuker
dan forfait] Maar we hebben gewoon die ploegen geschrapt. ’k Was gewoon zo
trots dat wij voor al de sporten een ploegje hadden! We hadden zelfs ne man teveel,
waardoor de volleyers (Fem, Sylvie, Pieter, Stefan, Simon, Koen en An) met een
doorschuifsysteem werkten. De voetballers (Simon S., Brecht, Pol, Christine, Grein,
Charlotte, Zwommie en Bouvier) waren met net genoeg om 2 ploegjes van 4 te vormen en aangezien er nog maar 3 hockeyers waren (Jasper, Anke en Eveline), moest
ik ook zo een sportpakje aantrekken.
We waren nog maar een paar minuutjes aan het hockeyen en ik kreeg al een stick
tegen mijn gezicht!! Mijn lip stond heel den avond dik! Omdat ik veel te bang was
om nog verder te spelen, heb ik gewisseld met Bouvier. Wie had ooit gedacht dat
voetbal eigenlijk een veilige sport was?
Biologie heeft hockey en basket gewonnen en Chemie volley en voetbal. Geologie,
geografie en wij hebben dus niets gewonnen. Ik had eigenlijk gehoopt dat we de
volley gingen winnen, omdat de beste volleyers van de WiNA allemaal aanwezig
waren. [nv.iKaroS: dat tequila feestje had er voor mij iets mee te maken dat ik
slecht speelde, sorry]
Maar na een fris drankje om 22u waren al onze zorgen vergeten. Ondertussen
werden er nog een paar finales gespeeld tot 23u. Toen was het sporttoernooi voor
iedereen afgelopen. Behalve voor mijn mama die zo vriendelijk is om de stinkende
kleren weer te wassen.
Wees gegroet!
x

Liesje
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Volley
Dag WiNA-luitjes,
Aangezien onze sportpraeses op het sporttornooi der wetenschappen zelf haar sportschoentjes uit de kast haalde om mee te voetballen en te hockeyen heeft zij ons volleybalkunsten niet kunnen evalueren. Ik zal ze dan maar even toelichten. De kortst
mogelijke samenvatting: “Onze eer is gered!”.
Met ons zevenen vormden we een aardig ploegje. Met Simon, Pieter en Stefan als
getrainde (lees: zeer goede) spelers hadden we een mooie basis opgevuld met spelers die toch een aardig potje kunnen volleyballen. Als je weet dat Koen, Ann en
Jasper (die af en toe ook eens een balletje kwam slaan tussen 2 hockeywedstrijden)
enkel een volleybalveld zien als de WiNA er op staat (lees: maximaal 2 maal per
jaar) dan kan ik alleen maar chapeau zeggen voor het niveau dat ze brachten. Verder ook een chapeau voor Sylvie die met de weinige training dit jaar er heel veel op
vooruit is gegaan ;-)
Ook al hadden we een aardig ploegje, het heeft niet echt mogen baten. Onze 2 eerste wedstrijden (tegen chemica en GBK) hebben we ons geweerd en enkele mooie
punten laten zien maar de andere ploegen waren nu eenmaal sterker. Onze laatste
wedstrijd tegen de geologen (na een forfait van de geografen) begon goed en
konden we er zelfs de eerste set van winnen. In de tweede set moesten we nipt het
onderspit delven. De derde en beslissende set eindigde in ons voordeel en zo
hadden we toch één wedstrijdje kunnen winnen. Kortom moeten we van de 5 wetenschappenploegen (geologen, geografen, chemica, GBK en WiNA) waarschijnlijk
op de 3e plaats beland zijn. In vergelijking met vorig jaar (toen hadden we een ploeg
die eerste was) lijkt dit misschien maar een pover resultaat maar het niveau lag mijn
inziens hoger dan vorig jaar én de sfeer was er.
Het was leutig volleyballen. Als je 4 ploegen kan samenbrengen die ongeveer op
het zelfde niveau spelen (dit lijkt evident maar is het zeker niet) dan heb je meestal
leuke wedstrijden. Als je dan nog eens een volledige avond kan spelen met alleen
maar sportieve spelers die komen om plezier te maken dan kan het niet anders dan
plezant zijn. Dus aan iedereen die nu al spijt heeft dat hij er niet bij was schrijft
alvast het sporttornooi der wetenschappen in je agenda van volgend jaar. Bij ons 7
staat het er al in, zeker weten!
Sportieve groeten,

Fem
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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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Citaten
Professor Vandenberghe
"De mol is een zeer interessante eenheid. Het stinkt naar chemie, ik weet het..."

Professor De Jonghe
"40 watt, 60 watt, 80 watt, watt dan ook"
"En daarmee is de kous rond."
"De zonsverduistering in Kenya" {wijst op de kaart met zijn stok recht naar ZuidAfrika)

Professor Van der Jeugt
"Ge ziet, aftrekken, dat is mijn specialiteit. Het bord aftrekken he... Het gaat bij mij
alleszins sneller dan bij jullie. In één ruk!"

Professor Poelman
"Alle priemgetallen: 11, 27,..."

Bouvier
“Ik mag van de dokter niet meer naar het wc gaan…
Ik mag geen zware voorwerpen opheffen, dat is slecht voor mijn rug.”
iKaroS: “Dat is dan wel héél zielig voor je rug.”

Zwommie
“We gingen er 40 krijgen, dus ik zeg:’rond maar af naar 80.’ ”

CD
Zwommie belt naar Bouvier:
“Nee, dat was dinsdag, niet donderdag, dat is toch duidelijk afgesproken…
Awel, dan is het vandaag donderdag!”
CD: “Dat is toch niet waar?”

Liesje
“Als je zout in je ogen krijgt, is dat dan normaal dat dat pijn doet?”
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Een Begrip…
… Bij elke Student

WWW.STORY.BE
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Wudjes
Wist u dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de 12-urencantus zeer geslaagd was?
er zelfs 2 niet-winezen waren die de volle 12 uren hebben volgehouden?
we in totaal met 14 mannen/vrouwen waren die de volle 12 uren hebben
gepuld en gebruld?
Cybu (erelid en voormalig schachtentemmer) zelfs even mee kwam
cantussen tijdens zijn lunchpauze?
we even een schachtentemmer ad interim hadden met name Bouvier?
dit op één voorwaarde was: hij mocht namelijk zelf geen schacht spelen?
dit was om déja-vu’s te voorkomen?
we even in de gezonde buitenlucht wouden cantussen?
we onze tafels en stoelen naar de fietsstalling aan de resto verhuisden?
we echter 2 seconden pech hadden dat er net een flic passeerde op haar
brommertje?
de flic ons verbood om daar te cantussen?
dit zogezegd was door de verstrengde regeling op het hebben van terrassen?
we dan maar verhuisd zijn naar de tuin van home Fabiola?
de flic daar geen bezwaar op kon hebben wegens privé-domein?
flic de afkorting is van ‘fédération légale des imbéciles claqués’?
de fanfare er op de cantus heel veel ambiance inbracht?
commillito Lennert even zijn bijdrage aan de trofeeënkast wou leveren?
dit echter niet van toepassing is voor hem?
hij nu toch maar mooi met de jeuk zit?
Bouvier in frituur An probeerde zijn pak friet te ruilen voor zijn paspoort?
An toch liever had dat hij de volgende dag zijn pakje kwam betalen, wat ook
gebeurde.?
de grote kelder afgesloten is omdat er naast een zootje ongeregelde WiNAstudenten nu ook een zootje ongeregelde moleculen, asbest bijgenaamd,
blijken in te zitten?
het galabal ongelofelijk goed was en met recht en rede dé activiteit van het
jaar mag genoemd worden?
‘Your Loyal Servant’ voor een zeer sfeervol optreden heeft gezorgd?
Pascal een leuke verrassing kreeg?
zijn vriendin Sylvie onverwacht haar Erasmusavontuur onderbrak om op ons
bal te zijn?
DJ Claude het liedje ‘Girl’ van Anouk blijkbaar wel weet te appreciëren?
hij dit namelijk op ons bal 3 maal draaide en op een bal van een bevriende
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Wudjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

club ook minstens 2 maal?
WiNA infiltreert in het SK?
Nicky er secretaris en Björn er cantor cantorum zijn volgend jaar?
het na cantussen wel eens op Tim zijn gezicht staat af te lezen dat hij niet zo
nuchter meer is?
dit zeer duidelijk was na de cantus deze paasvakantie?
Tim eveneens op deze cantus naar huis is vertrokken met een gatje in zijn
vinger?
Veroniek er namelijk in gebeten had?
T. en Veroniek na deze zelfde cantus heelhuids thuis geraakt zijn en dit op
een originele manier?
Veroniek namelijk op het stuur van T. zat?
er een nieuwe openingszin is gelanceerd: “Lust jij pompelmoessap?”
manneke Pis elk jaar delirium tremens plast?
de mensen die mee waren op brouwerijbezoek zich waarschijnlijk ook
afvragen of Manneke Pis het ook zo laat voelt dat dit een zeer zwaar bier is?
mensen die niet op de Mexicaanse avond waren de volgende dag verhalen
hoorden en konden lezen zoals ‘met 4 man naar huis gedragen’, ‘Carine,
voorzien van handschoenen, die broeken afkuiste’, ‘mensen die van toilet
gehaald werden’, kortom een zatte bedoening maar geslaagd?
de dag na de Mexicaanse avond velen hun kater hebben uitgezweet op het
sporttornooi der Wetenschappen?
Dobbies kiel na haar ontgroening al voller staat dan de doorsnee kiel?
Stef van de Sjakosj ooit nog in het groepje “Illusion” heeft gezongen?
als je lang genoeg aandringt, hij er ook een liedje van wil draaien?
Dit het laatste wudje is?

17

18

Verkiezingsuitslag
Voor

Tegen

Onthouding

Praeses
Thomas “T”Abeel

87

18

13

Vice
Koen “iKaroS” Simons

95

14

9

Quaestor
Paul “Pol” Bradt

99

11

8

Scriptor
Katrijn “’Trijntje” Standaert

102

9

7

PR
Sven Brunig

91

12

15

Feestpraeses
Anke “Dobbie” Dobbelaere

101

6

11

Sportpraeses
An Ronsyn
Didier Geenens

79
36

3
3

Cultuurpraeses
Wouter Vanbiervliet
Jan Frederix

66
46

6
6

Cursuspraesidia
Christine “CD” Dubernard
Iris Van Eenoo
Tiny Verreycken

99
84
86

10
20
17

9
14
15

Schachtentemmer
Jasper “Sjappie” Vandeweerdt

71

34

13

Er hebben 119 mensen gestemd waarvan 1 ongeldig
Sjappie had het meeste tegenstemmen, ‘Trijntje het meeste voorstemmen.
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T2
Hallo wineesjes,
Drie jaar ben ik erin geslaagd om niet teveel stukjes voor het Strakske te moeten
schrijven. Het laatste jaar zelfs maar twee. Eentje voor in het infostrakske om
mezelf voor te stellen en ééntje omdat ik zo slim was om toch een activiteit te
organiseren. Te laat heb ik eraan gedacht dat een praeses elke keer iets moet
produceren.
Als jullie dit lezen wil dat zeggen dat ik verkozen ben als praeses. Op zich heel tof,
behalve dat ik voor elk Strakske nu iets moet schrijven. Gezien mijn povere
schrijftalenten gaat het nog een hele opgave worden om jullie elke maand
aangenaam leesvoer voor te schotelen. Ik wacht altijd zolang mogelijk om eraan te
beginnen, liefst na de deadline. (Koen, schrijf hier maar commentaar omdat m'n
stukje te laat is. [nv.iKaroS: Motie! Motie! En zeg niet dat je er niet om gevraagd
hebt.])
Terwijl ik dit schrijf is het 2 mei, de eerste dag van de verkiezingen. Ik had me
gisteren voorgenomen om eens te gaan kijken in het stemlokaal. Het weer besliste
daar echter anders over. De nodige donderslagen en bijhorende regenbui deden me
toch maar besluiten om me terug in mijn bed te leggen.
**CENSUUR** [nv.iKaroS: vreemd genoeg heeft hij zichzelf gecensureerd, dat
neemt de fun er voor mij wel van af.], da kot hier naast is schijnbaar aan't
afbranden. Het alarm staat al een kwartier te loeien. Het is onmogelijk om me met
zo'n loeiende sirene te concentreren. Hoe moet ik nu in godsnaam een deftige intro
schrijven. [nv.iKaroS: in de vierde alinea spreekt men meestal niet meer van intro,
nu ja, het vak communicatievaardigheden is te laat ingevoerd voor Abeel.]
Ok, blijkbaar toch geen brand. De stilte is teruggekeerd, 'k zal dan maar eens
voorschrijven. Waar zal ik over schrijven? 2 mei is nu niet direct een speciale dag.
Gisteren, 1 mei, dat is een speciale dag, de Dag van de Arbeid.Normaal is dit een
dag dat we allemaal congé krijgen. Dit jaar kunnen we daar naar fluiten, 't was ne
zondag. Waarom noemen we dat nu Dag van de Arbeid en moeten we dan niet
werken? Wel, lang lang geleden, zo'n 121 jaar, besloten een paar slimmeriken in de
VS dat ze geen 12 uur per dag meer wilden werken. Daarom begon er een staking,
een grote staking, een heel grote staking (in de VS doen ze alles in 't groot). Aan
staken is niet zo veel te vertellen dus ga ik daar geen kwartier over uitwijden. Wat
wel van belang is, is dat het uiteindelijk resultaat van die staking de 8-urendag was.
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T2
Daarom is 1 mei een feestdag en moeten we niet werken op de Dag van de Arbeid.
Vooral in socialistische en communistische kringen viert men deze overwinning op
het kapitalisme nogal uitvoerig. Omdat de Amerikanen nogal tegen het
communisme zijn, hebben ze dan maar besloten dat het in de VS gene feestdag
meer is en mag iedereen daar wel op 1 mei gaan werken. [nv.iKaroS: dom, dommer
domst, in de VS willen ze altijd de grootste zijn.]
Ik ben vandaag precies in mijne goeie. Normaal lukt het niet zo vlot om een pagina
vol te zeveren en toch nog een klein beetje zinvolle dingen te zeggen.
Waarschijnlijk zit die thesis er voor iets tussen. Ik doe de laatste weken al niet
anders dan tekst verzinnen. [nv.iKaroS: naast inductie en deductie, de nieuwe
methode: uit je duim zuigen] Hoe meer ik het doe hoe vlotter het gaat. Das met de
meeste dingen zo, oefening baart kunst. Vraag maar aan Karel, hoe meer je oefent
hoe beter je het kan.
Spijtig dat het semester ver afgelopen is, anders had ik nog reclame kunnen maken
voor komende activiteiten. Het enige dat ons dit jaar nog rest is de Zwanenzang.
Naar jaarlijkse traditie nemen we daar afscheid van alle mensen die het studentenleven vaarwel zeggen. En die het harde leven van werkmens tegemoet gaan. We
doen dit de avond voor de proclamatie, kwestie dat de proclamatie iets vlotter
verteerbaar is.
Tot slot zou ik iedereen die op mij gestemd heeft willen bedanken. Iedereen die
tegen mij gestemd heeft, verdoem ik tot zeven jaar slechte sex. [nv.iKaroS: en de
onthoudingen?]
groete

T

21

Galabal
Om op z’n feests te beginnen:
“Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of
youth…”
En om nu op z’n Dobbie’s verder te doen:
Na bloed, zweet en tranen te hebben gekost was het dan eindelijk zover, alle stress
en energie van de voorbije maanden en weken konden eindelijk eindigen in iets wat
het summum van het studentenjaar wordt genoemd: het galabal. Om het nog wat te
benadrukken zorgde het zonnetje dit jaar voor een heerlijk weertje, wat alleen maar
een voorteken voor een geslaagd galabal kon zijn! [nv.iKaroS: voor de mensen die
daar nog over durfden twijfelen: foei!]
Tegen een uur of zes sijpelden de eerste gasten binnen op het binnenpleintje van de
Sint-Pietersabdij waar ze in het zonnetje konden genieten van een aperitiefje, wat
naar WiNA normen vaak genoeg werd bijgevuld, en een hapje. Na wat gezellige
praatjes konden de gasten aan tafel in een bijzaaltje van de abdij om van een
heerlijk maal te genieten met de bijhorende wijn. Het was zelfs zo heerlijk dat de
grote meerderheid niet genoeg had en een beetje begon te zeuren over het feit dat er
niet werd bijgevuld, gelukkig werd dat gecompenseerd door een extra glaasje
schuimwijn.
Met gevulde maag, en
sommigen al voorzien van
rode oortjes, kon het dinerende gezelschap de andere
gasten die reeds de kelder
waren binnengedrongen
vergezellen voor een glaasje champagne. Om de verse
gasten wat op te warmen
(de mensen die duidelijk
ongelijk hadden om het
diner over te slaan) speelde
de band Your Loyal Servant
enkele opwarmertjes van
formaat.
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Galabal
Daarna, konden we er pas echt in vliegen…Nog even plaats maken voor de
openingsdans en dan stormen op de dansvloer en de net opgedane calorieën er van
te dansen op de deuntjes die DJ Claude, gekend van de Twieoo, uit zijn boxen liet
galmen…een beetje moe? Dan kon er uitgerust worden in de zetels met een
bijhorend drankje, of even vlug een frisse neus gaan halen op een van de
terrasstoeltjes die buiten op het binnenpleintje opgesteld stonden. Kortom, alles
voor een perfecte avond was aanwezig!
Na al die overtollige calorieën er
te hebben afgedanst, kregen enkele gasten al weer honger, en
tegen een uur of vijf zakten de
gasten gezapig af naar de Sjakosj
waar ze nog konden genieten van
een gratis ontbijt met bijhorende
koffie. [nv.iKaroS: zeer goed om
daarna te kunnen slapen]
Wie liever nog wat verder danste
kon dat ook want DJ Claude wist
in de abdij van geen ophouden,
rond een uur of zeven vertrokken
de laatste gasten richting Sjakosj,
waar ze nog wat konden napraten over het toch wel zeer geslaagde galabal.
Wat we nu kunnen besluiten: wat minder volk als vorige jaren, maar zeker evenveel
plezier, er waren genoeg drankjes en toffe mensen, de organisatie was uitmuntend,
…
Wat wil een mens nog meer? Op naar de volgende editie!!
De schacht van uw feest
(op het moment dat jullie dit lezen hopelijk al de ex-schacht van uw feest)
[nv.iKaroS: een zeer kortlevende carrière als commilito, gezien ze nu verkozen is
als feest]

Dobbie
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Zot zijn is plezant
Wederom trotseerde WiNA het Gentse studentenleven, als enigste kring/club die
zelfstandig een 1212-urencantus houdt. Even een gevoel schetsen: dronken, kater,
doodgaan, bijna ontnuchterd en dan valt de fanfare binnen en dan weer zuipen,
weeral kater, leuke cantus, superfuif. Want laten we niet vergeten dat achter onze
dodentocht een fuifje was gepland. Zonder fuif was er geen cantus, dus waarom
moeilijk doen. [nv.iKaroS: waarom hebben ze complexe getallen uitgevonden?
Gewoon voor de lol zou ik zo denken.]
De gebeurtenissen op deze cantussen waren zoals op alle andere cantussen, alleen
een beetje vergroot: meer drinken, zattere mensen, blotere mensen,... De (Vlaamse)
schlagers tussendoor zorgden voor het tikkeltje anders zodat de verveling werd
tegengegaan. Ook het stukje buitencantus (ik was even weg voor practicum) was
naar het schijnt weer super, van de restoparking gesmeten door de politie en toen
zijn ze hun kelen maar gaan smeren op een grasveld aan Home Fabiola. Het was
ook het 1ste jaar dat er niet-Winezen de 12uur volbrachten. De tussenkomst van de
fanfare zorgde ervoor dat het, zoals gewoonllijk, een sublieme cantus was die
alleen, en misschien zelfs niet, overtroffen wordt door de MC.
De fuif achteraf was van mindere kwaliteit, we waren dan ook allemaal dood.
[nv.iKaroS: ooh Gothic! Lang leve de ondoden] Toch zijn we er trots op dat we 5
vaten hebben leeggezopen, zodat we een gratis vat kregen hebben, hetgeen al lang
verdwenen is in onze magen.
Proficiat voor de die-hards, spijtig voor al de sukkelaars die verplicht practicum
hadden en met dank aan de fanfare voor het veelvuldig zingen van hun clublied.

Sjappie
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Schacht ex
Maandag 25 april, ik spreek met mijn schachtjes een laatste keer af voor de
ontgroening. ’s Avonds
op de vergadering wordt de vraag gesteld:
“Wanneer doen we kroegentocht, meer bepaald Tour de Sjakosj?” Met als gevolg
die zelfde dag. [nv.iKaroS: neen, wij nemen nooit overhaaste beslissingen.]
Dertig Guido-gidsen, 30 (wieler)petjes, 10-tal schachten die er sowieso moesten
zijn en dan nog haastig verwittigde commilitones. Na 2 cafés stond een schacht nog
steeds aan de leiding van zowel gele (hoeveelheid) als groene (ad-fundums) trui, de
bolletjestrui had ik al bemachtigd in de Sjakosj en heb hem nooit meer afgegeven.
De witte trui (beste schacht [nv.iKaroS: je zou je voor minder laten dopen…]) was
enkele cafés Kevin zijn eigendom.
Iedereen herinnert zich Karel zijn prestatie van vorig jaar en hij ging naar eigen
zeggen beter doen. Eenmaal in het Kraaiennest demareerde Karel tot een
voorsprong van ruim 5 pinten zodat zijn 2e zege op rij in zicht was, juist hetzelfde
als vorig jaar. De rest bommelde er maar wat achter en genoot gewoon van de
overvloed van veel bier, heel veel bier. Kevin en Didier vochten nog om de groene
trui en deze werd gewonnen door laatsgenoemde. Kevin kreeg als 2e in de
geschiedenis de witte trui in zijn bezit.

Ter herdenking van de nieuwe traditie:

Editie 2003-2004
Geel
Groen
Bollekes
Wit

Karel
T.
BV
Sjappie

Editie 2004-2005
Geel
Groen
Bollekes
Wit

Karel
Didier
Sjappie
Kevin
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Commilito in
Eindelijk; na iets meer dan een half jaar stinkende schachten te zijn, hadden onze
gedoopten de kans om ontgroend te worden. Eindelijk geen bier meer moeten
ronddragen, eindelijk volwaardig commilito, eindelijk geen plaats in de Sjakosj
meer moeten afstaan, eindelijk kans om hun meester terug te slaan. [nv.iKaroS:
eindelijk aangesproken worden met ex-schacht ipv schacht… en een tijdlang
onwennig zijn door het over de andere schouder aandoen van je lint, sommigen
kunnen het intussen al juist.]
Om 19u15 werden ze vanuit de Rector richting S9 gestuurd, waar ze de opdracht
kregen een kwartier later terug in de Overpoort te staan. Ze kregen zoals het hoort
op een ontgroening ook nog enkele leuke opdrachtjes mee, enkele niet-geslaagde
voorbeelden: zoek een priester, een stropbier, 5 kleuren WC-blokjes, een eigenaar
van een sexschop. Wel geslaagd waren het vinden van 1 fiets, 1 middel met
stoverijsaus, 1 bikini, 1 zetel, 4 verschillende nationaliteiten,...
Na het plechtiggedeelte sprongen ook mij de tranen in de ogen. Ik mis mijn
schachtjes om ze te commanderen en nu moet ik het stellen met het brullen van
“ST.......ERF” of “STOMME COMILITO” wat veel minder bevredigend is. [nv.
iKaroS: het slaag krijgen vindt ie blijkbaar niet erg]
Naderhand, toen iedereen elkaar aan het toedrinken was, tot in het absurde toe,
zoals ook hoort voor een ontgroening, kwamen mijn schachtjes af met de mooiste
cadeau/opdracht die ik hun heb gegeven. Het heeft hun veel tijd, bloed, zweet,
tranen en andere interne stoffen gekost, maar hij was af: een handgeschreven codex.
Dank u schachtjes voor het super jaar en doet het nog goed in WiNA.
De schachtentemmer met 1 lintje

Sjappie
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Foto’s
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Foto’s
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Foto’s
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Foto’s
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One tequila, two tequila, three tequila...
Een paar maanden geleden was ondergetekende verantwoordelijk voor de nu in het
hele land beruchte jeneveravond. Toen kocht ik veertig flessen jenever bij de drankenhandel met de wetenschap dat ik de overschot kon terugbrengen. Ze verklaarden
mij voor zot, de rest liet zich raden… [nv.iKaroS: Toen kwamen die mannen met
witte jasjes…]
Op dinsdag 19 april organiseerde WiNA onder de vakkundige leiding van wederom
ondergetekende haar Mexicaanse avond. Dit stond op het menu: Mexicaans bier
(Corona), chili con carne (recept van uw aller feest te verkrijgen op de site onder de
rubriek Extra), taco’s met dipsaus en last but absolutely not least: tequila. Wederom
was onze voorraad homerisch te noemen. 11 flessen van een liter, dat maakt 11
liter, meetfouten even niet in rekening gebracht. Wel mijn beste collega’s, we hebben er nog één over. Anyone up for shots?
De eerste bezoekers konden hun hand leggen op één van onze kleurrijke sombrero’s, zeer vriendelijk geleverd door schacht Anke “ik drink tequila als ware het
pompwater” Dobbelaere. Voor een luttele euro kreeg iedereen een grote schep van
mijn chili con carne, zolang u darmstelsel strekt uiteraard. [nv.iKaroS: Bouvier
cooks some mean chili, but hey, we like it!] Stef begon sluiks wat Latino deuntjes
door de boxen te jagen en al heupwiegend hadden sommigen de moed bijeengeraapt
om aan de tequila te beginnen. Olé!
Wat zout op je hand, tequila en citroen binnen handbereik. Voila, meer heb je niet
nodig om je eens stevig canard te zuipen. Je likt het zout van je hand, wacht een
seconde, drinkt je tequila in één teug leeg en bijt op je citroen om de bittere smaak
der toekomstige dronkenschap weg te werken. De smaak van tequila is er één van
een bittere confrontatie van je doorzettingsvermogen en je gezond verstand, maar
na een paar keer ging het al een stuk vlotter.
Dit gezegd zijnde: voor sommigen ging het iets té vlot. Zij zijn dan ook gesneuveld
in het zadel, en niet echt eervol. Ikzelf nuttigde vier tequila’s en dat was meer dan
genoeg, temeer omdat ik er menig Corona niet naast goot, plus nog een deel pinten.
Maar ik bleef min of meer presentabel. Anderen zochten soelaas in de toiletten om
zich van hun demonen te verlossen. Ik heb de praeses naar huis mogen escorteren
en mijn schachtje… daar zal ik verder geen woorden meer aan vuil maken, of we
mogen wéér een dweil bovenhalen.
Kersvers FK-praeses Frank Ketels (hehe, FK, Frank Ketels, FK, heb je ‘em…
ahum) kwam eens een kijkje nemen en zei iets in de trant van: “Ah, en dit is dus een
clubavond van WiNA? Indrukwekkend…”
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… Floor!
In het land van WiNA werd de hoofdstad gebouwd aan de samenloop van twee grote stromen, de Corona en de Tequila, om uiteindelijk onder de voet te worden
gelopen door het barbaarse volk der Katers en Amnesiestijnen. Vechten heeft geen
zin, laat je zwaard in de schede, strijder. Onderga je slavernij, voeten geketend aan
zonlicht en een stapel werk. De tijd stopt zelfs niet voor de Katers, laat staan voor
de Amnesiestijnen. De tijd is allesverslindend, verleden en toekomst worden net zo
rap verzwolgen in wat we ooit geschiedenis zullen noemen. En geschiedenis hebben
we geschreven… [nv.iKaroS: Wat je je niet herinnert, doen anderen wel voor je,
tenzij je alleen was natuurlijk]
Muchos gracias!

Bouvier

Citaten:
Franck Loncke
“Uw plaat is oneindig groot, maar ik zal het iets kleiner tekenene.”

Professor Impens
In de complexe analyse: “Met onze reële bril op zien we dat niet.”

Professor Sarlet
“Onze goeie vriend… de totale energiefunctie.”
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Dankwoordje
Ten laatste malen een dankwoordje schrijven, snif, doorheen het hele jaar hebben
enkele mensen serieus hun best gedaan om quotes te verzamelen, wudjes te
verzinnen, verplichte stukjes naar best vermogen op tijd door te mailen… zelfs zijn
er geweest die schreven over een eigen onderwerp. Litterair talent is niet vanzelfsprekend in een wetenschapsrichting, maar we mogen niet klagen.
Als vieze/vice zal ik niet elke editie vol moeten kladden, bedankt om op mij
stemmen trouwens, doch als het de Muzen en ‘Trijntje belieft, dan hoort u vast nog
wel van mij, al was het dan maar dat je toevallig langs de kelder passeerde en er
“Motie! Motie!” doorheen de gang galmt. Het staat niet letterlijk in het takenpakket
van een vice, maar het is een leuke traditie he?
Voor deze editie specifiek heb ik het genoegen de volgende mensen te danken:
•
•
•
•
•
•

Lesley en Lieselot voor een hoop glijbaantjes.
Fem, voor de wudjes.
Fem, voor het stukje over de volleybal.
Dobbie, voor het verslag over het galabal, zie dat het volgend jaar minstens
evengoed wordt!
Alle praesidiumleden die nog een laatste stukske moesten uittypen:
T, Liesje, Sjappie, Zwommie, Trijntje en Bouvier
Alle trouwe lezertjes!!! Tot ziens!
Lang type de nieuwe scriptor!

iKaroS
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HOW TO PROVE IT
by example:

The author gives only the case n = 2 and suggests that it contains
most of the ideas of the general proof.
by intimidation:
"Trivial."
by vigorous hand waving:
Works well in a classroom or seminar setting.
by cumbersome notation:
Best done with access to at least four alphabets and special symbols.
proof by exhaustion:
An issue or two of a journal devoted to your proof is useful.
proof by omission:
"The reader may easily supply the details"
"The other 253 cases are analogous"
"..."
proof by funding:
How could three different government agencies be wrong?
proof by eminent authority:
"I saw Karp in the elevator and he said it was probably NP-complete."
proof by importance:
A large body of useful consequences all follow from the proposition in question.
proof by accumulated evidence:
Long and diligent search has not revealed a counterexample.
proof by cosmology:
The negation of the proposition is unimaginable or meaningless.
Popular for proofs of the existence of God.
proof by mutual reference:
In reference A, Theorem 5 is said to follow from Theorem 3 in reference B, which is
shown to follow from Corollary 6.2 in reference C, which is an easy consequence of
Theorem 5 in reference A.
proof by metaproof:
A method is given to construct the desired proof.
The correctness of the method is proved by any of these techniques.
proof by picture:
A more convincing form of proof by example. Combines well with proof by omission.
proof by forward reference:
Reference is usually to a forthcoming paper of the author,
which is often not as forthcoming as at first.
proof by semantic shift:
Some of the standard but inconvenient definitions are changed for the statement of the
result.
proof by appeal to intuition:
Cloud-shaped drawings frequently help here.

Mathematics is made of 50 percent formulas, 5036
percent proofs and 50 percent imagination.

