
1 

‘t Infostrakske 
Jaargang 70 nr.0 

Academiejaar 2005-2006 

Wordt ik ooit ook zo slim? 
  * Tips en weetjes over  
      al je vakken 
  * Hoe overleef je het eer- 
     ste jaar? 

Ook nog in dit strakske: 
* Voorstelling van het 
    praesidium: wie zijn  
    ze, wat doen ze en  
    hoe komen ze erbij? 



2 

Kalender: 
 

Wat? Waar? Wanneer? 
 

Introductiedag S9 Vandaag, 
+ gratis vat  Vrijdag 30 september 
 

Gratis BBQ S9 Dinsdag 4 oktober 
 

Eerste clubavond Sjakosj Dinsdag 4 oktober 
 

Filmfestival in de cinema, tiens Zie affiches! 
 

Openingsfuif Twieoo Woensdag 12 oktober 
 

Twaalfurenloop ergens in gent (zie posters) Woensdag 26 oktober 
 

Night of the proms Sportpaleis in Antwerpen Donderdag 3 november 
 
 
 
 

Elke dinsdag: clubavond in ‘t Sjakosj 
http://wina.ugent.be voor een up-to-date versie van de kalender 

Inhoud en kalender 

Inhoud en kalender 2 
Editoriaalken 3 
Woordje van de praeses 5 
Het praesidium  10 
De medewerkers 27 
Gratis bier en barbecue 31 
Wudjes 32 
Inside information 34 
Glijbaantjes 48 
Peters en Meters 50 
Crouching Cantor, Hidden Codex 51 
Hoe overleef ik het eerste jaar? 56 
Doolhof 61 
Brief van ‘t FK 62 
Hihihi hahaha 64 
Contactinformatie 67 
Dikke merci! 70 



3 

Gegroet beste lezertjes, 
 
Welkom in de wondere wereld van het leven aan de universiteit. Aangezien jullie 
dit boekje kunnen lezen heb je al een lidkaart en ben je al aangesloten bij je 
fantastische studentenkring. We weten dat we jullie ermee overrompelen de eerste 
dag, maar hé, we moeten die kaarten toch eens verkopen en nu was het ideale 
moment. Je hebt er trouwens alleen maar voordelen mee. Niet alleen krijg je al 
meteen vijf euro korting op je cursuspakket, je krijgt ook een gratis barbecue en nog 
tal van andere voordelen. Je lidkaart zorgt ervoor dat je tot de uitverkorenen behoort 
die ook de volgende edities van dit boekje zult krijgen, je krijgt korting op bijna alle 
activiteiten die we organiseren én je krijgt korting in Reproduct, het copycenter 
naast de Aldi in de Voskenslaan. Hierdoor is kopiëren voor jou goedkoper dan voor 
alle andere Gentse studenten. Heb je vooroordelen over studentenverenigingen, dan 
zullen we ze zo vlug mogelijk weerleggen. Het praesidium (het mooier woord voor 
bestuur) bestaat niet uit een bende bissers en IAJ’ers, integendeel zelfs. Je studies 
komen steeds op de eerste plaats, maar de tijd die je erna nog vrij hebt willen we 
helpen invullen. Hierover zal je echter nog meer dan genoeg lezen in de rest van dit 
boekje, dus is het de hoogste tijd om op een ander onderwerp over te schakelen. 
 
Het weer! Er bestaat geen ander onderwerp waar je het even gemakkelijk met 
wildvreemden over kunt hebben als het weer. Wisten jullie trouwens dat deze 
zomer een stuk warmer was dan gemiddeld? Wel moet je dan de maanden juni, juli 
en augustus als zomer beschouwen, dus niet alleen de laatste twee maanden ervan 
waarin voor zover ik weet vooral bewolkte lucht en regenbuien te observeren 
waren? De maand juni heeft wonder boven wonder de gemiddelde temperatuur de 
hoogte in gedreven. We waren dan ook allemaal uiterst blij toen we tijdens het 
blokken voor de examens zaten te puffen en te zweten en op geen enkele manier 
afkoeling vonden. Of niet soms? Gelukkig werd aan onze wensen van in juni 
ruimschoots tegemoetgekomen in de volgende maanden: bewolkt weer, niet te 

Editoriaalken 

“Het is met grote trots en zeer veel plezier 
dat  wij u verwelkomen. 

Nu, vergeet al uw zorgen, 
ga lekker zitten, 

want de eetzaal bied u met groot genoegen aan:  
uw diner. 

 
Disney ‘s Lumière 
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warm, niet te koud, ideaal dus om te studeren. Jammer dat het dan wél vakantie 
was, maar daar gaan we toch niet over vallen zeker? Ook niet over het feit dat het 
ongeveer overal ten westen van Ukkel wat frisser was, met minder zonne-uren en 
meer neerslag? We klagen al helemaal niet omdat er verschillende keren 
ondergelopen kelders en andere wateroverlast was, want we hebben toch een hele 
mooie zomer gehad! 
 
Eigenlijk vind ik dat we een uitwisselingsprogramma op punt moeten zetten met 
Spanje. Zij hebben zon te veel en water te kort, wij hebben het omgekeerde 
probleem. De totale kostprijs van heel dit project zou een ventilator per persoon 
zijn. Wanneer wij immers allemaal tegelijk een ventilator aanzetten die gericht is op 
Spanje, dan kunnen de wolken de kans niet krijgen om boven ons landje te blijven 
en hun natte lading te lossen. We blazen ze de andere kant op en alle partijen zijn 
bevoordeeld. In het zuiden hebben ze minder last van waterschaarste terwijl we hier 
meer kunnen genieten van de zon, vermits we elke wolk die in de buurt komt direct 
de andere kant opsturen…. Lijkt deze redenering niet helemaal correct? Zoek dan 
de fouten en verbeter ze. Waarom zouden ventilatoren dat niet kunnen? Als ze 
allemaal op korte afstand de lucht kunnen verplaatsen moeten velen samen het op 
lange afstand kunnen. Je moet rekening houden met hoge- en lagedrukgebieden? 
Wie zegt dat als je een krachtige tegenwind kunt creëren je dan deze effecten niet 
kunt tenietdoen? Heb je het al eens geprobeerd misschien? Wanneer je een deftig 
tegenvoorstel hebt of een betere oplossing weet, hou me dan zeker op de hoogte. Ik 
brand van nieuwsgierigheid. Intussen heb ik jullie onbewust ook al alert gemaakt, 
zodat je bij een ontmoeting met de ‘ruimtevaart is fake’ man je mannetje of 
vrouwtje kan staan. 
 

Geen dank, het is graag gedaan! 
 
 

trijn 

Editoraalken 
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Woordje van de praeses 

 
 
Wees welgekomen, 
 
Zoals elk jaar is er een editie van het Strakske speciaal gemaakt voor de eerste 
bachers. Daarmee dat ik alle lezers welkom wil heten in Gent, aan't unief en 
natuurlijk bij WiNA. Als je geen eerste bacher wiskunde, fysica, sterrenkunde of 
informatica bent, hoop ik dat je een zeer goede levensverzekering hebt. Om 
misbruik van dit boekje door proffen en ouderejaars tegen te gaan heeft onze 
teergeliefde en altijd beminnelijke scriptor [nvtrijn: wat heeft die man een 
mensenkennis!] deze editie namelijk behandeld met een gemuteerde 
miltvuurbacterie. Enkel jonge snaken kunnen dit boekje zonder al te veel risico’s 
hanteren. Ik was jullie dus aan het welkom heten, niet alleen in het studieleven dat 
jullie hier de komende 4 jaar of langer gaan meemaken, maar ook in het 
studentenleven. Want hoewel een belangrijke reden van jullie aanwezigheid in Gent 
studeren is, is het zeer noodzakelijk, 'k zou durven zeggen verplicht, dat je de 
nodige ontspanning neemt.  
 
Als praeses heb ik het voorrecht om de eerste bladzijden van het Strakske te vullen. 
Ik ga daar dan ook nuttig gebruik van maken en zoveel mogelijk vertellen dat 
iedereen anders van het praesidium op de komende bladzijden zou willen zetten, 
laat ze maar ne keer opnieuw nadenken wat ze gaan zeggen. Ongeacht wat ik hier 
schrijf, de kans is groot dat iemand anders zich ook geroepen gaat voelen om dat 
ook te vertellen. 'k Ga me daar niet teveel van aantrekken en eindelijk mijn woordje 
placeren. 
 
Laat me eerst een keer vertellen wie of wat WiNA eigenlijk is. Zoals je 
waarschijnlijk al geraden had, is WiNA een letterwoord. Het komt van wiskunde, 
informatica en natuurkunde. Ik hoor je al afkomen met een paar vragen, waarom 
staat die 'i' in't klein, natuurkunde is toch fysica en waarom mag de sterrenkunde 
niet meedoen?. 'k Ga dan ook al jullie vragen al beantwoorden voor je ze hebt 
kunnen stellen. De 'i' van Informatica staat niet in het klein omdat informatica 
onbelangrijk is, of omdat de informatici verschrikkelijk ondervertegenwoordigd 
zijn in het praesidium [nvtrijn: ze kunnen nog niet klagen, voor dit jaar was ik de 
enige wiskundige], maar gewoon omdat WiNA met kleine 'i' er beter uitziet. Voor 
geen enkele andere reden. Waarom dat we niet WiNFy, maar wel WiNA heeft te 
maken met het feit dat voor de BaMA-hervormingen (BaMA, nog zo'n woord met 
één kleine letter omdat het cool is) de richtingen fysica en sterrenkunde samenzaten 
[nvtrijn: nu ook nog, de naam is hoofdzakelijk veranderd omdat de wiskundigen de 
optie wiskundige natuurkunde en sterrenkunde hebben die ik volg en de 

PRAESES: THOMAS ABEEL 



6 

natuurkundeproffen waren er jaloers op. De richting is nu nog steeds één geheel tot 
je volgens de proffen groot genoeg bent om je vakken zelf te kiezen. Maar wil je 
meer weten over de intriges van de opleidingscommissies dan kun je dat later 
steeds nog vragen: Pol, Wouter en ik zullen je er meer over kunnen vertellen]. Dat 
had dan natuurlijk een andere naam, en zoals je wel kan raden was dat natuurkunde. 
Vandaar dat we dus door het leven gaan als WiNA. Misschien dat er in de toekomst 
een update komt van de naam, maar dat is voor de volgende generatie. Maar namen 
als SWIFy, WInFySt en WiFS doemen al op. Geef toe dat WiNA beter klinkt als 
SWIFy [nvTrijn stel je voor dat je ma denkt dat je hele dagen je kot aan het kuisen 
bent]. 
 
Wat is WiNA nu eigenlijk? WiNA is meer dan alleen maar een letterwoord voor 
een aantal richtingen waarvan de helft niet is opgenomen in de naam. WiNA is de 
studentenkring die jullie de komende jaren zal bijstaan met raad en daad. Wij zijn 
de kring die verantwoordelijk is voor de richtingen wiskunde, informatica, fysica en 
sterrenkunde. Wat houdt dat in? Ten eerste zorgen wij voor een groot deel van de 
cursusbedeling, die cursussen worden verdeeld door onze cursusdienst, maar die 
zullen zelf wel vertellen wat ze doen wat verder in dit boekje. Ten tweede zorgen 
wij voor het nodige aanbod voor ontspanning. Voor ieders wat wils bij de sport-, 
cultuur-, en feestactiviteiten. Het is vooral dit tweede [nvtrijn: de cultuur dus ;) ]dat 
van je studententijd de beste tijd van je leven maakt. Studeren is goed en 
noodzakelijk, maar zonder sociale contacten geraak je niet ver, zeker niet als je een 
keer een les mist en graag kopieën zou willen. Iedereen zal het met mij eens zijn, de 
beste contacten leg niet in de les, maar op café [nvtrijn: bovendien kun je op café 
geen commentaar krijgen omdat je praat. Ondervinding leert dat dit in de les niet 
het geval is]. Je moet daarvoor niet alle dagen op café gaan, maar zo één keer per 
week met de mensen uit je richting een pintje gaan drinken zal je studies meer goed 
dan kwaad doen. Omdat het zo heilzaam is voor de studies, organiseert WiNA al 
sinds jaar en dag een clubavond. Op dinsdagavond trekken we ons terug in ons 
stamcafé de Sjakosj in de Overpoort (plannekke zal wel ergens in dit boekje terug te 
vinden zijn). De ideale plaats om die ouderejaars examenvragen en opgeloste 
practica af te luizen, want hoewel we beschikken over een online archief met 
samenvattingen en opgeloste oefeningen e.d., is het kopiecenter nog steeds zeer 
nuttig. Het is namelijk niet zo eenvoudig om een volledige cursus met nota's te 
digitaliseren (al eens een keer 400 pagina's met de hand ingescand?). Kortom, 
WiNA zorgt ervoor dat je het nodige materiaal hebt om de lessen en de examens te 
overleven en jullie je daarbuiten niet dood vervelen.  
 
De bedoeling van dit boekje is dat jullie het bestuur van WiNA leren kennen. 
Daarom zal ik ook mezelf maar voorstellen en wat ik doe bij WiNA. Om WiNA 

Woordje van de praeses 
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echt te leren kennen, ga je jezelf toch een keer vanachter die bureau moeten sleuren 
en afkomen naar een activiteit.  
 
M'n naam is Thomas E.P.M.F. Abeel. 'k Vraag me af waarom ik m'n naam hier 
eigenlijk nog volledig zet, niemand die de moeite doet om me bij m'n voornaam te 
noemen. (nvtrijn: ooit zaten 3 Thomassen in het praesidium en om ze uit elkaar te 
houden werd deze Thomas gewoon Abeel) Ik werd geboren op 4 januari 1983 in een 
ziekenhuis dat toen nog in Zoersel stond, maar ondertussen in m'n woonplaats 
Westmalle staat. Niet dat het ziekenhuis verhuisd is ofzo, ze hebben gewoon de 
gemeentegrenzen verlegd. En aangezien de kans groter is dat je al van Westmalle 
gehoord hebt dan van Zoersel vermeld ik het er maar even bij. Nu kan het wel zijn 
dat ik, tegen dat jullie dit lezen, zelf verhuisd ben naar Gent. Ik begin zo stilaan de 
leeftijd te bereiken dat ouders me liever zelfstandig zien worden, dan dat ik alle 
weken naar huis kom met een kabas vol vuile was. Vier januari is eigenlijk een 
rotdag om te verjaren, ten eerste valt dat altijd in de kerstvakantie en midden in den 
blok, niemand heeft dus tijd voor een feestje. En ten tweede zit iedereen in den blok 
thuis en is er geen volk om een feestje te houden. Dit jaar ga ik me daar niets van 
aantrekken en toch een feestje geven, nah. Zie maar dat je allemaal een kadootje bij 
hebt [nvtrijn: of doe zoals de anderen: blijf uit de buurt].  
 
Buiten mijn verjaardag vertelt mijn geboortedatum me ook dat ik veruit het oudste 
nog levende lid van het praesidium ben. Dat wil ook zeggen dat ik al een rijkelijk 
gevulde carriere bij WiNA heb, ik ben begonnen als sportpraeses in het tijdperk dat 
kiwi's nog de baas waren. Later toen de hippies (allez, die mannen met een korte 
broek, sandalen en lang vettig haar) het overnamen was ik feestpraeses. Vorig jaar 
tenslotte was ik rechterhand (nee, ge moogt hier geen verkeerde gedachten bij 
krijgen) van praeses zwommie. Dit jaar heb ik dan de eer om aan het roer te staan 
van WiNA. Ik ben dus de grote roerganger, verlichte despoot, democratisch 
verkozen tiran, grote baas, caesar maximus of simpelweg de praeses. Het is m'n 
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taak om WiNA op het rechte pad te houden en dat 
pad ook uit te stippelen. Gelukkig moet ik dat niet 
alleen doen, maar staat een heel praesidium van 
gemotiveerde en bekwame mensen me bij in het 
dagelijkse bestuur van WiNA. Wie ze zijn, wat ze 
doen, zullen ze zelf wel vertellen ergens verderop 
in dit Strakske. Ze zullen wel niet allemaal zoveel 
tekst geschreven hebben, de hoeveelheid tekst is 
blijkbaar evenredig met het aantal jaar ervaring. 
Ik weet nog dat ik in mijn eerste jaar praesidium 
met moeite 15 lijnen voorstellingstekst kon 
verzinnen. Tegenwoordig gaat het al iets vlotter. 
 
Naast het feit dat ik ruime ervaring heb binnen WiNA, heb ik al die jaren ook 
gestudeerd, echt waar. Tegen dat jullie dit lezen zou ik afgestudeerd moeten zijn als 
licentiaat informatica, optie Software-ontwikkeling. Voor het moment ben ik echter 
nog aan het leren voor een vak waarvan de prof me zo graag ziet dat ik nog eens 
mag terugkomen in september. Gebuisd met grote onderscheiding, ge moet het 
kunnen [nvtrijn: dat nieuw systeem zorgt voor proffen met rare hersenkronkels. Zelf 
ben ik gebuisd om onderscheiding te kunnen halen terwijl ik de vorige jaren met 
een stuk minder geslaagd was…]. Als alles naar wens verloopt, ben ik nu (als jullie 
dit lezen) doctoraatsstudent aan het departement bio-informatica. Ik slijt het 
merendeel van mijn dagen dan niet op de Sterre, maar op het Technologiepark in 
Zwijnaarde, elke dag een kilometer of 10 met de fiets. Tot zover mijn studie-
avonturen.  
 
Rest mij nog te vertellen over mijn hobby’s. Eigenlijk is mijn grootste hobby WiNA 
[nvtrijn: je weet wel, ik wina, jij winat, wij winaën…]. Nu doe ik niet alles even 
graag en ga je me eerder terugvinden op een studentikoze activiteit dan op een 
culturele activiteit. Dan komen we dus automatisch bij het enige deel van het 
studentenleven dat ik nog niet belicht heb, naar mijn mening het plezantste gedeelte 
en het gedeelte waar je ouders je misschien bang voor hebben gemaakt. Dit is altijd 
een gevoelig punt om over te beginnen omdat een aantal van jullie al op voorhand 
gebrainwashed zijn over wat studentenverenigingen zijn en doen. Als je ouders het 
niet gedaan hebben, heb je de film 'Ad-fundum' ongetwijfeld al gezien. Wat ze je 
ook proberen wijs te maken, van al die straffe verhalen is nog geen 10% waar, en 
van die 10% is nog eens 9% overdreven. Een goed verhaal wordt keer op keer 
verteld en telkens wat erger, geloof me, student zijn is niet levensgevaarlijk. Als 
elke studentenkring die de studentikoze tradities eert, heeft ook WiNA een doop en 
organiseert WiNA cantussen. Nu ik zal maar al direct zeggen dat een doop totaal 
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NIET verplicht is, dat wil zeggen dat je zelf volledig vrij mag beslissen of je 
meedoet of niet. Het is niet omdat je niet gedoopt bent, dat je voor de rest niet 
welkom bent. Iedereen is altijd welkom, ongeacht je gedooptheid (of hoe zegde 
dat?). De geïnteresseerden zullen ten gepaste tijde wel meer info krijgen. Ik wilde 
hier eigenlijk meer nadruk leggen op het andere onderdeel van de studentikositeit, 
namelijk de cantus. Cantus komt volgens mij van het latijnse cantare, wat zoveel 
betekend als zingen. Een cantus is dus eigenlijk een zangavond. Je moet nu niet 
direct in de lach schieten, samen zingen is plezant, zeker als er tussendoor nog een 
pintje geconsumeerd wordt. Cantusvrienden, zijn vrienden voor het leven. Op het 
galabal na, is een cantus één van de weinige gelegenheden dat oud-leden, die al 
jaren werken, nog een keer langskomen. Bij een cantus horen een aantal regels (in 
essentie maar ene[nvtrijn: zwijg en luister of drink of zing, maar wie wil zich daar 
nu aan houden?]), maar eens je die onder de knie hebt, is een cantus puur genieten. 
Een cantus is iets dat je minsten twee keer moet doen om te weten of je het graag 
doet, dat klinkt nu raar, maar het is wel zo. De eerste keer komt het hele 
cantusgebeuren nogal vreemd over en kan je nog niet veel meezingen. Vanaf de 
tweede keer zal dat al heel wat vlotter gaan en kan je de geneugten van een cantus 

ten volle appreciëren. 
 
Tot zover mezelve, 

 
 
 
PS: Ik hoop jullie binnenkort allemaal te zien op één van onze activiteiten: Gratis 

Thomas 

Gratis bier en barbecue 
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Chimpansees rulen! 
 
Mocht er enige twijfel zijn over de mentale 
gezondheid van het gemiddelde 
praesidiumlid, dan heb ik die zonet 
gerechtvaardigd. Een groot deel van de 
voornoemde diersoort leeft in parken of 
onderzoekslaboratoria. Sprake van 
heerschappij is dus wel ver te zoeken 
[nvtrijn: scriptor geweest zijn is blijkbaar 
geen garantie om goeie zinsbouw te 
hebben]. Een mens kan zich terecht afvragen waarom ik zulke uitspraak gebruik 
als begroeting. Een simpel ‘hallo’ zou ook wel volstaan hebben zeker? In een 
poging om zo creatief mogelijk te zijn, alsook me te houden aan de voorschriften 
van mijn functie en het tegelijkertijd lastig te maken voor de scriptor om er 
grappige commentaar op te geven, is dit echter een ideale inleiding. Aanhoort gij 
allen, de ludieke uiteenzetting over de vice-praeses: de functie en de persoon 
zelve! 
 
De vice-praeses, de naam zegt het al eigenlijk, is de vervanger van de praeses 
indien hij niet aanwezig kan zijn. Een functie voor luie mensen dus! [nvtrijn: op 
het lijf geschreven :p] Met een klein beetje geluk (wat ik niet al te veel blijk te 
hebben, thans bij gokken, multiple choice kennen ze hier echter niet) zal die 
jongen een zeer goede gezondheid blijken te tonen in het volgende academiejaar, 
resulterende in een ogenschijnlijke werkloosheid aan mijn kant. Om dit te 
compenseren, is mij een extra takenpakket gegeven, gaande van administratieve 
zever tot het in toom houden van de ereleden. Administratie kan jullie evenmin 

Het praesidium 
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interesseren als mij, en om erelid te worden bent u nog iets te vroeg, het is immers 
een minimale vereiste afgestudeerd te zijn.  
Verder zou men kunnen zeggen dat ik de praeses met woord en daad bijsta. Als 
eersteklas raadgever en handlanger moet ik op eigen initiatief het imago van hem en 
onze club beschermen. Vanouds bestaat hiervoor een zeer geschikte strategie, met 
name het ridiculiseren van de burgies en onszelf tot op besneeuwde hoogten 
verheffen. Je weet wel, van dat wit spul, een variant van water, dat vaak samengaat 
met verkleumde mensjes en gebroken benen. Heel mooi beeld, een besneeuwd 
landschap, zo een beetje als in Kill Bill, met dan een door bloed bevlekt been in 
plaats van de katana. Zelf geef ik de voorkeur aan de katana eigenlijk, alles is 
relatief. Zo prefereer ik bijvoorbeeld ook het aantal burgies te reduceren tot minder 
dan twee, dan vormen ze geen meervoud en zeker geen meerderheid meer. Nadeel is 
dat er dan een ander iemand de dupe moet zijn in de balans van respect en aanschijn. 
Een goed vice (vieze) heeft altijd een plan klaar! Naast mijn voorstelling lijkt die 
van Thomas vast en zeker op die van een zeer normaal persoon. De jongen heeft 
vast ook weinig ernstige  psychologische afwijkingen, vast... 
 
Niet dat ik zo’n wit jasje wil aanhebben. Een labo jas is de lokale mode hier, maar 
de soort die ze elders gebruiken zit nogal strak aan de armen. Ik ben overigens niet 
zo gevaarlijk als ik er schijn uit te zien… An evil genius, maar net niet geniaal 
genoeg om een scheikundige formule gevonden te hebben die het concept geweten 
uit zou wissen, om aldus de baan te ruimen voor de oprichting van een 
allesvernietigend legertje chimpansees uitgerust met laserpointers en katana’s voor 
precieze incisies van de halsslagader. Indeed, chimpanzees will rule! 
 
Misschien had ik beter scheikunde gevolgd of dergelijke, om zulke plannen te 
verwezenlijken. Ik heb echter jaren geleden natuurkunde gekozen, in de tijd dat het 
nog zo heette in plaats van fysica en sterrenkunde. Normaliter zit ik nu op schema, 
dit wil zeggen in 2e licentie, wat impliceert mijn laatste jaar, alsook dat ik 21 ben. 
Tweeling van sterrenbeeld, geboren 30 mei 1984 in Brasschaat, om officieel te zijn. 
Ondanks het ontbreken van een wetenschappelijke basis, blijft het wel leute om 
sprookjes en horoscopen [nvtrijn: welkom tot de wondere wereld van de 
metrolezers] te lezen. Het vormt overigens een leuke afwisseling van al het 
verifieerbare en is zelfs verwant te noemen aan het exact bewijsbare: zoveel 
axioma’s heb je niet eens nodig. 
 
De definitie van een voorstellingsstukje vertelt ons onder andere dat je zoveel 
mogelijk informatie over jezelf geeft, liefst met positieve inslag, je wil immers 
populair zijn bij alle nieuwkomers. Een moeilijk karakter hebbende, is er weinig 
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Het praesidium 

garantie deze opzet nageleefd te hebben. Als je tot hiertoe denkt dat ik prettig 
gestoord en humoristisch ben, valt het al bij al goed mee… er bestaat immers een 
redelijke kans dat je nog artikels te lezen krijgt van me, indien je mijn cv in acht 
neemt en mijn carrière binnen de WiNA nagaat. Achtereenvolgens schacht, 
cursuspraeses (in hetzelfde jaar als de huidige scriptor), scriptor en nu dus vice. 
Vroeger, nu en mogelijk in de toekomst, als ‘trijntje dat apprecieert, geneigd 
onder het pseudoniem iKaroS te schrijven. (Voor zij die Latijn deden: Icarus. Ik 
gaf voorkeur aan het origineel, daar ik Griekse gestudeerd heb en het ook gewoon 
beter uitkwam. In de laatste twee jaren ASO echter was het wel mogelijk  om 
wetenschappen wiskunde 8 te studeren.) Op één verwarrend incident na, heeft 
niemand me echter aangesproken met die naam; mijn voornaam, Koen, telt dan 
ook minder lettergrepen en is minder lastig om uit te spreken. Wie echter erin zou 
slagen niet in lachen uit te barsten, is vrij de formele titel ‘de notoire WiNA Vice-
praeses, Heer iKaroS’ te gebruiken.  
 
De meeste mensen zijn vast lui zoals ik. Toegegeven, luiheid vereist enorm 
pragmatisme; de capaciteit met zo weinig mogelijk fysieke inspanning zo veel 
mogelijk verwezenlijkt te hebben. Sport is een van de vele onopgeloste 
problemen daaromtrent, alsook werk. Het schijnt een noodzakelijk iets om aan 
geld te geraken, wat een vereiste is voor mijn niet dromerige kant. Dagdromen is 
gratis, dagdromen met een glaasje wijn niet, dagdromen met een beker wijn op je 
rijkelijk bloeiende wijngaard in het warme Zuid-Frankrijk, in de beschuttende 
schaduw van een met rozen gedecoreerde pergola, kost enkel wat belastingen op 
bezit van een minuscuul stukje onroerend goed. Tenzij je natuurlijk net de wereld 
veroverd hebt met een legertje chimpansees en alle burgerlijke ingenieurs als 
slaven tewerkstelde op je rijke wijngaarden grenzend aan je talrijke kastelen in 
verscheidene ver verwijderde landen en je rustig zit te genieten, terwijl mensen 
verder werken aan de o zo belangrijke kernfusie. Hoe zou je anders genoeg 
helium verkrijgen voor je vloot zeppelins? Hoe zou je comfortabel weten reizen 
naar dat hoge, eeuwig besneeuwde ijskasteel?  
 
Koester je dromen, streef steeds hoger! Deel vreugde en leed met je vrienden. Zij 
zijn elk unieke mensen, met kennis, vaardigheden en een eigen persoonlijkheid. 
Ze zijn vast niet allemaal even vreemd als ik, maar evenmin in een zo korte tekst 
samen te vatten. Als je na deze tekst nog denkt met een wezen als ik overeen te 
komen, of je weet echt niemand anders om iets aan te vragen, zij het nu fysica of 
studentenvereniging gerelateerd, je bent welkom. Ik ben uitermate herkenbaar, en 
zit zoals elk ander respectabel praesidiumlid dinsdagsavonds in ’t Sjakosj. 

Met vriendelijke groeten 
 Heer iKaroS 
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Hallo,  
 
mijn naam is Paul Bradt,  in de dorpsmond beter 
gekend als ‘Pol’. [nvtrijn: of zoals op de 
stembiljetten POL!] Ik ben 22 jaar oud en ga, na 
mijn hopelijk geslaagde 2de zit, naar de 2e lic. 
Natuurkunde. Mij zul je dan ook vaak aantreffen 
in den S9, in tegenstelling tot de S1, want die 
mijd ik als de pest.  
 
Ik ben geboren in Gent en woon in het klein 
gehucht Afsnee, bij Drongen/Gent . In mijn vrije 
tijd probeer ik een goeie tennisser te zijn [nvtrijn: let op het woordje probeer. Hoe 
beter je hem leert kennen hoe beter je begrijpt waarom] en supporter ik af en toe 
voor mijn favoriete voetbalploeg AA Gent. Na vorig jaar de cursusdienst in goede 
banen te hebben geleid neem ik dit jaar de functie van quaestor [nvtrijn: het chique 
woord voor penningmeester] op mij. Dit wil zeggen dat ik ervoor moet zorgen dat 
de wina niet failliet gaat, dit ondermeer door de rekeningen op tijd te betalen en de 
papieren in orde te houden en dergelijke…  
 
Ik ben natuurlijk altijd bereid tot een praatje over proffen, cursussen, Wina-
aangelegenheden en al wa op uwe lever zou liggen. Rest mij nog jullie veel succes 
en sterkte voor dit jaar toe te wensen!  
 
Tot op de eerste Wina-activiteit, 

 
 Pol 

QUAESTOR: PAUL BRADT 
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Joo, 
 
Ik ben Sven Breunig, 19 jaar en 
afkomstig van Ichtegem (West-
Vlaanderen). Ik ben jullie PR dit jaar. Je 
zal ooit wel gehoord hebben van de 
term PR. Ik onderhoud de 'Public 
Relations' met sponsors, ereleden en 
met de  studenten Wiskunde, 
Natuurkunde en Informatica!  Je zal 
elke week wel een mail van mij in je 
elektronische brievenbus ontvangen met 
wat WiNA zoal tijdens die week zal doen en waar jij mag aan meedoen. [nvtrijn: 
natuurlijk organiseren we ook activiteiten waar niemand naartoe mag komen, 
wat had je gedacht?] Het is ook de bedoeling dat je mij geregeld in de aula zal 
zien staan en aankondigingen zal zien doen omtrent activiteiten van WiNA. Hoe 
meer volk er afkomt naar de activiteiten, hoe meer fun er kan gemaakt worden! 
 
Naast het PR zijn, ben ik ook sysadmin van de WiNA-server. Als je naar http://
wina.ugent.be surft, dan krijg je een website te zien, en die website staat op een 
server namelijk: de WiNA server. De server draait op Gentoo Linux.  Omdat ik 
zo'n 'Linux freak' ben, heb ik mij aangesloten bij de Zeus, een linux-user 
werkgroep. http://zeus.ugent.be. Ik werk al zo'n goeie 3 jaar op linux, als je ooit 
vragen zou hebben omtrent linux mag je mij altijd mailen op 
polipie@wina.ugent.be.  
 
Buiten de WiNA en de Zeus werk ik tijdens de weekends in een pc-winkel: Pc-

PR: SVEN BREUNIG 
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Kliniek. (ff reclame maken :D) www.pckliniek.be [nvtrijn: een verstokte 
informaticus herken je aan…] 
 
Buiten het Unief-gebeuren kun je mij elke dinsdagavond aantreffen in 't Sjakosj, op 
de WiNA clubavond of course. Drie maal per jaar kan je mij ook vinden op OCC, 
lanparty freaks zullen dit wel kennen. Wat doe je vooral op een lanparty: gamen. Ik 
speel dus Enemy-territory. (gratis en werkt op GNU/Linux). 
 
Zoals je wel al zou kunnen vermoeden hebben, ik volg dus Informatica [nvtrijn: 
voor het geval je het nu pas doorhad, ben je gisteren zwaar uitgegaan?]. Hopelijk 
zit ik dan in mn 2de bachelor als je dit leest. 
 
Ik denk dat ik zo wat mijn belangrijkste waarden heb meegedeeld nu. Als je meer 
informatie wil mag je mij altijd mailen of aanspreken als je mij ergens ziet. 
 

Groeten  
 
 

Sven aka polipie 

Hiernaast, beste mensen, staat 
voor het eerst in een strakske 
een sudoku afgebeeld. Wat het 
is zie je direct als je kijkt: een 
vierkant met cijfertjes in.  
Het is de bedoeling dat je de 
witte vakjes invult met getallen 
van 1 tot 9, maar niet op 
willekeurige wijze. In elke rij 
en in elke kolom moeten alle 
getallen van 1 tot 9 één maal 
voorkomen. Kleine tip: gebruik 
een potlood. 
 
We zouden niet willen dat 
jullie je vervelen in of buiten 
de lessen…  
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Piepekoek! 
 
Eindelijk mag ik ook nog eens wat 
zeggen over mezelf i.p.v. over de 
duizenden andere dingen die gezegd 
moeten worden. Ik ben, zoals je 
bovenaan kunt lezen als je tenminste 
kunt lezen, Katrijn Standaert, maar 
noem me gerust gewoon trijn. Andere 
varianten zijn ook nog tijn en trijntje, 
je moet maar kijken waar ik het snelst 
op reageer. Ik ben 21 jaar en begin 
aan de tweede licentie (wiskundige 
natuurkunde en) sterrenkunde. Jaja, toen ik begon was het nog beter om wiskunde 
te studeren dan natuurkunde als je in de sterrenkunde geïnteresseerd was. Ik kan 
immers meer sterrenkundevakken kiezen dan de fysici in het oude systeem. 
Normaalgezien is dat intussen wel al veranderd, anders was de naamswijziging 
van natuurkunde in fysica en sterrenkunde vrij zinloos. 
 

Wanneer ik niet met mijn hoofd in de wolken zit of alleen ben is de kans groot 
dat ik aan het babbelen ben. Niet dat alle de proffen die eigenschap van me erg 
appreciëren, maar daar kan ik niks aan veranderen. Het levert bovendien ook nog 
glijbaantjes op, dus kan ik zelfs daaraan nog een positieve kant ontdekken. Toch 
lukt het me nog net lang genoeg om te zwijgen om dit boekje te maken. Hoewel 
het bloed, zweet en tranen kost om het klaar te spelen en ik momenteel nog steeds 
wacht op ontbrekende stukjes doe ik het wel graag. In een ver verleden twijfelde 
ik over de voor de hand liggende keuze tussen Germaanse talen en Wiskunde. 
Gelukkig heb ik toch goed gekozen, anders was ik nu niet wie ik nu wel ben. 
Scriptor zijn is ietwat minder frustrerend dan cultuur. Waar ik vorig jaar mijn 
botten afdraaide voor een vaak erg beperkt publiek, kan ik er nu zeker van zijn 
dat het alle moeite waard is. Zoals je misschien uit het voorgaande kon opmaken, 
was ik vorig jaar cultuur. Dit jaar ga ik gewoon genieten van de activiteiten, het 
werk aan Wouter overlaten en hopen dat hij niet voor evenveel verrassingen komt 
te staan als ik vorig jaar (zaal gereserveerd, natuurlijk kun je daar met een grote 
groep een film bekijken, om wanneer het bijna zo ver is te horen dat er enkel een 
tv-scherm in die zaal staat. Freaken dus en dat is maar één van de vele). In mijn 
eerste jaar aan de unief was ik totaal niet van plan om me te laten dopen. Toen 
leerde ik echter de gezellige clubavonden en dus ook de mensen van de wina 
beter kennen, amuseerde me kostelijk en kwam op één of andere bizarre manier 

SCRIPTOR: KATRIJN STANDAERT 
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in het praesidium terecht. Zo goed als nooit alcohol drinken is goed voor steken op 
café, maar het is nooit een probleem geweest. Intussen weten ze toch dat ze mij niet 
kunnen veranderen en hebben ze zich erbij neergelegd… In mijn tweede jaar zorgde 
ik samen met Koen voor de cursussen. Dit jaar ben ik voor het eerst in mijn wina-
loopbaan niet de enige wiskundige van het praesidium en intussen is de grote 
meerderheid aan informatici erin vervangen door een meerderheid fysici. Het kan 
verkeren… 
 

Verder ben ik trots op mijn West-Vlaamse roots. Ik ben een geboren en getogen 
Oostendenaar. Alleen jammer dat de meeste mensen die een dagje aan zee plannen 
daar ook terechtkomen. In de vakanties is er véél te veel volk, maar gelukkig 
kennen die niets anders dan het strand en de grootste winkelstraat, dus kun je ze nog 
net ontwijken. Er is immers echt wel nog wat anders te beleven in mijn stad dan 
alleen die twee dingen. We hebben musea in overvloed, frisse en gezonde zeelucht, 
zeebriesjes die voor mensen uit het binnenland al vlug storm genoemd worden, 
parken waarvan de doorgang van maar één af te raden is aan alle vrouwen alleen of 
met kinderen, cafés in overvloed in een beruchte straat, theater aan zee (nooit 
betalen voor voorstellingen, 9 op de 10 ervan trekken op niets. Het straattheater is 
veel meer de moeite), drijfzand in de buurt van het casino om minder mensen te 
laten verdrinken in de zee, sterk vervuild zeewater op de plaatsen waar de meeste 
toeristen komen, heel gevaarlijke kruispunten zonder voetgangerslichten, 
vliegtuigen die buiten de grote vakantie plots weer oorverdovend zijn i.p.v. redelijk 
luid, speelpleinwerking waarbij alleen de kleuters te verdragen zijn, een toffe bende 
moni’s bij de cm en grote stukken strand waar geen toeristen te bespeuren zijn. Wat 
kun je nog meer willen? Absoluut niks, dat dacht ik ook! 
 

Jullie wens ik een even groot gevoel van geluk toe als ikzelf bijna elke dag opnieuw 
ervaar. Tot dat ik je een keertje zie hé! 

 trijn 
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Gegroet iedereen die dit boekske in handen krijgt, 
 

na drie jaar enigszins actief lid te zijn, werd het 
echt wel eens tijd om enige verantwoordelijkheid 
op te nemen, dus dit jaar ben ik jullie 
cultuurpreses! 
 

Aangezien vorig jaar deze functie door de 
lieftallige schrijfster van dit boekske werd 
vervuld is dit geen sinecure en zal ik me honderd 
procent moeten inzetten om enkele fantastische, 
cultuurvolle en verrijkende activiteiten op poten 
te zetten [nvtrijn: activiteiten genoeg, alleen het volk ervoor vinden is niet 
simpel] en deze samen met jullie te beleven.  
Ik ga jullie nu nog nie lastigvallen welke activiteiten dat allemaal zijn, ge zult wel 
zien...  
 

Voor de rest is het zo'n beetje de bedoeling dat ik mij voorstel; dus voor de 
geïnteresseerden:  
Ik ben Wouter, kom uit West-Vlaanderen en zit in 2e licentie wiskundige 
natuurkunde (altijd blijven twijfelen tussen wiskunde en fysica). 
In tegenstelling tot sommige andere praesidiumleden kan je mij vaak in de lessen 
terugvinden, 's avonds dan weer meestal in een gezellig cafeetje (Amber, Aboe 
Simbel, St-Hubert) ergens in het Gentse of op een of andere Wina-activiteit. 
De tijd die ik nog over zal hebben, naast wina en unief, verspil ik aan bijlessen 
geven, sport en filmkes bekijken en jeugdhuis int weekend... 
De cultuurbarbaren onder jullie die nooit naar mijn activiteiten gaan, zal ik 
proberen te overtuigen op clubavonden en op andere Wina-activiteiten. Vooral de 
sportactiviteiten mis ik niet te vaak...  Als ge mij nog wil bereiken, of een ideetje 
hebt voor een activiteit, ge moogt altijd mailen naar cultuur@wina.ugent.be  
 

Voor de rest, succes vandejaar; studeer genoeg, nie te veel en amuseer jullie nie 
genoeg, ma zoveel je kan... 
En allemaal proficiat me under keuze van richting en tot op één van de komende 
cultuuractiviteiten...  
 

Uw Cultuurpraeses,  

CULTUUR: WOUTER VANBIERVLIET 

Wouter 



19 

 
 
Hallo en welkom aan alle nieuwelingen! 
 
Aangezien de geruchten (en misschien ook wel de 
prestaties ;)) erop wijzen dat de richtingen die jullie 
gekozen hebben, meestal niet direct geassocieerd 
worden met sportief zijn en dergelijke, heb ik dit jaar 
besloten om samen met jullie het tegendeel te bewijzen 
…  
Met andere woorden, dit jaar word ik jullie kersverse 
sportpraeses. Dit houdt in dat ik ervoor moet zorgen dat Wina glansrijk kan 
deelnemen aan FK-activiteiten, zoals de 12urenloop, interfacultair sporttoernooi, 
zwemmarathon,…  en dat ik jullie 
ook de kans wil bieden om met jullie medestudenten/-Winezen een gezellig 
partijtje voetbal, volleybal, bierbowling enzovoort te spelen. 
 
Voor de geïnteresseerden ook een korte voorstelling van mezelf: ik ben An 
Ronsyn, 20 jaar en zit in 1e licentie Wiskunde, optie toegepaste wiskunde. Ik 
zit op kot in Home Bertha (het rode gebouw te zien vanuit S9) en ik kom van 
Haaltert (dicht bij Aalst). Daar ben ik al vele jaren actieve leiding in de 
allerfameuze jeugdbeweging KSA Haaltert [nvtrijn: hoezo, daar heb je nog nooit 
van gehoord?]. 
Voor verdere vragen over sportactiviteiten of andere dingen, klamp je mij maar 
eens vast in de S9.  
 
Ik hoop jullie allemaal te zien op de eerste Wina-activiteit! 

 

SPORT: AN RONSYN 

An 

Het praesidium 
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Jellooo, 
 
Eum...jah, een tekstje schrijven over mezelf was 
de opdracht, en zoals 
de meesten haat ik zo'n dingen maar ik ga mijn 
best doen. 
Ik ben dus jullie feestpraeses dit jaar, en zoals 
jullie wel kunnen raden verzorg ik jullie feesjes. 
Met andere woorden is het mijn taak om jullie af 
en toe te verwennen met een fuif of een speciale 
clubavond. Ik zit ook het commité voor van de 
leukste activiteit van het jaar: WiNA's spetterend 
galabal. Voor één keer trekken we dan onze 
gala/stadskledij aan en trakteren we onszelf op 
een heerlijke maaltijd gevolgd door een schitterend bal. Ook al ben je geen 
fuifbeest, het galabal is niet te missen!! 
 
Jullie kunnen mij voor het eerst aan het werk zien aanstaande dinsdag, 4 oktober, 
op onze jaarlijkse gratis!! barbecue voor WiNA- leden. Zo kunnen julllie voor het 
eerst kennismaken met je klas- en jaargenoten buiten de aulamuren. [nvtrijn: 
zoals je merkt telt vandaag niet mee] Ik weet het, waarom in godsnaam naar een 
barbecue gaan in het midden van een lesweek waar je niemand kent? 
Het antwoord is simpel: ten eerste is het gratis, ten tweede overwin je het best zo 
snel mogelijk je drempelvrees en ten derde kun je na je buikje rond te hebben 
gegeten kennismaken met de clubavond zonder dat je alleen de Sjakosj binnen 

FEEST: ANKE DOBBELAERE 
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moet vallen. 
 
Kort na jullie eerste kennismaking kunnen jullie mij weer aan het werk zien op de 
eerste fuif van het jaar op woensdag 12 oktober. Om jullie als eerste bachies wat in 
de stemming te brengen kun je je die avond ook nog een studiepeter/meter 
aanschaffen die je wat wegwijs maakt in heel het uniefgebeuren. Geloof mij, af en 
toe es uitgaan midden in de week ter ontspanning is geen hoofdzonde, in tegendeel, 
het hoort bij het studentenleven, en met mate kan het zeker geen kwaad! 
 
Wat ik jullie nu nog over mijnen zelve kan vertellen is dat ik een geboren en 
getogen trotse kustbewoner ben (behalve dan in de zomer want dan lopen de 
toeristen je plat). Ik studeer Fysica en sterrenkunde, hopelijk als tweede bachie 
wanneer jullie dit lezen. Het grootste deel van mijn vrije tijd gaat naar WiNA en 
aanverwante aangelegenheden,daarnaast specialiseer ik mij in gevechtssporten (allé, 
dat is toch de bedoeling na een klein sabbatjaartje). De rest moet je maar eens 
uitvissen op de barbecue of clubavond, en wie weet komt mijn vrijgevige aard dan 
weer naar boven... 
 
Tot dinsdag (of eerder, wie weet) 
 

Dobbie 

Je merkt meteen hoe moeilijk het is om in het middelpunt van de 
belangstelling te raken... 
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Gegroet, 
 
Als schachtentemmer bestaat mijn 
functie in WiNA uit het organiseren 
van cantussen, de voordopen, de 
doop en de ontgroening. Met andere 
woorden betekent dit dat ik jullie zal 
inleiden en opvoeden tot volwaardig 
student van het traditionele 
studentenleven. 
 
Nu ik de kans krijg ga ik 
onmiddellijk proberen de negatieve 
gedachten over dopen weg te 
werken, want uit ervaring leren we 
dat sommige vooroordelen moeilijk weg te werken zijn. [nvtrijn: en toch blijven 
we proberen] Ten eerste houden we een voordoop. Dit houdt in dat iedereen die 
geïnteresseerd is een paar ludieke opdrachten meekrijgt, die later moeten worden 
uitgevoerd. We winnen dan ook informatie over jullie (o.a. over allergieën) zodat 
je op de doop niets verkeerds binnen krijgt. 
De doop zelf is een eenmalige ervaring waarvan vele achteraf zeggen: “ ’t was  
nog wel leuk, maar toch nooit meer.” [nvtrijn: eerlijk zijn we wel, dat moet je 
toegeven] Natuurlijk zie je af op een doop, maar er zijn ergere clubs/kringen. De 
doop is ook een inwijding in de hardere kern van het studentenleven, waaraan 
niemand verplicht is deel te nemen. We hebben ook een sport-, feest- en 
cultuuraanbod in onze kring. Voor elk wat wils. 
De avond van de doop zelf gaan wij onze avond niet verknallen door stinkende 
studenten bloot te zien, er is beter materiaal op internet te vinden. En de 
substanties die minstens eenmaal langs jullie slokdarm passeren zijn wel degelijk 
eetwaren. Stinken doen jullie 1e bachelors sowieso dus dat is al geen excuus om 
je niet te laten dopen. Afkomen met: ”ik drink geen alcohol” telt ook niet, het 
grootste deel van de groep krijgt, zoals het doopcomité, geen druppel alcohol 
binnen [nvtrijn: ik ben het beste bewijs ervan, want hoewel ik de laatste 3 jaar 
minder alcohol gedronken heb dan je krijgt op één cantus doe ik toch aan bijna 
alles mee].  
 
Voorts sta ik in voor jullie gedrag op een cantus (= zangavond met een overvloed 

SCHACHTENTEMMER: JASPER 
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aan schuimend blond studentennat). De inleiding voor dit extra van het 
studentenleven krijgen jullie erin geklopt op onze veelbelovende Oefencantus en 
don’t worry: het UZ is al verwittigd. 
 
Wat mijn studies betreft, waarschijnlijk studeer ik nu regentaat wiskunde, maar 
vraag het nog maar eens voor de zekerheid. Nu nog enkele woordjes over mezelf. 
Twintig jaar en onderhevig aan overvloed bier en friet. Uiterlijk: zie foto.  
Verdere info: elke dinsdagavond vanaf 23u-?? in De Sjakosj 
 
Tot dinsdag op onze BBQ en daarna clubavond in De Sjakosj. 
 
Met sadistische groeten  

 
 
 

Sjappie 

 
Student zijn: dat wordt men niet, 
Student zijn: dat leert men niet! 
Student zijn: verleert men niet, 
Dat is men, of men is het niet. 
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Hoi, 
 
Ik ben Christine. Ik ben momenteel nog vier 
herexamens verwijderd van de eerste licentie 
[nvtrijn: natuurkunde welteverstaan]. Tegen de 
tijd dat jullie dit lezen zal ik daar hopelijk geraakt 
zijn. Het is nu het derde jaar dat ik bij WiNA zit 
en het tweede jaar dat ik cursuspraeses ben. Met 
de ervaring die ik vorig jaar heb opgedaan zal ik 
dit jaar proberen om jullie dit jaar minstens even 
goed van cursussen te voorzien. 
 
In de schrale vrije tijd die mij naast het studeren rest, probeer ik zoveel mogelijk 
te genieten van het ruime aanbod WiNA-activiteiten (van film tot clubavond en 
van fuif tot schaaktoernooi). Daarnaast hou ik er ook wel van met de mensen van 
mijn jaar een stapje in de wereld te zetten, in de vorm van een leuke en vooral 
goedkope Guido-kroegentocht of een gezellige gezelschapsspelletjesavond. Af en 
toe pik ik ook weleens een lezing mee over één of ander natuurkundig onderwerp 
en in het kader van World Year of Physics probeer ik wat te helpen met de 
zaterdagen van de natuurkunde, waarvan er dit semester nog een drietal 
aangeboden worden, zeker een aanrader voor al wie graag fysica doet. 
Voilà, dit was het zowat. Voor vragen over cursussen e.d. [nvtrijn: vragen over 
wat je allemaal moet kennen van je cursus stel je beter aan je studiegenoten, de 
cursusmeiden kunnen wel veel, maar nog net niet alles], kan je mij altijd via mail 
bereiken, je mag mij natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken in de gangen van S9 
of op een of andere WiNA-activiteit.  
 
Groetjes, 

   

CURSUS: CHRISTINE DUBERNARD 

Christine 
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Hey, 
 
Ik ben Tiny en ik ga er dit jaar samen met Christine en 
Iris proberen voor te zorgen dat jullie je cursussen op 
tijd krijgen, maar dat zal wel geen probleem zijn denk 
ik. 
 
Momenteel (midden augustus) ben ik nog een vrij zware 
tweede zit aan ‘t doorploeteren (vijf vakken voor een 
tweede zit is niet niks), maar ik hoop om op het moment 
dat je dit leest volledig in tweede bachelor fysica en 
sterrenkunde te zitten. Ik woon in Langdorp, bij Aarschot (dat ligt in het oosten van 
Vlaams-Brabant voor diegenen die het niet zouden weten) en zit op kot in Home 
Boudewijn. Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb, hou ik me het liefst bezig met 
muziek. Ik speel gitaar, volg percussie (voornamelijk djembe) en pik wel eens graag 
een concertje of festivalletje mee, al zijn dat er deze zomer een heel pak minder… 
Verder ga ik af en toe lopen om toch nog iets van conditie over te houden.  
 
Om dit stukje af te sluiten wil ik jullie nog een wijze raad meegeven, die jullie 
waarschijnlijk nog tientallen keren om het hoofd geslingerd krijgen maar zo waar is 
als een koe: begin op tijd te studeren en maak niet dezelfde fout als ik door te 
denken dat die weekjes kerstvakantie en blok meer dan genoeg zijn (niet dat ik in de 
weken ervoor niets gedaan had, maar toch) [nvtrijn: Ze zeggen altijd “het is niet 
omdat je in het middelbaar op je sloffen er goed door raakte dat dat nu ook zo is”. 
Helaas hebben ze daarin wel gelijk. Als ze je bang genoeg gemaakt hebben kun je 
achteraf gelukkig wel zeggen dat het best wel meeviel]. 
 
Oh ja, als er problemen of zo moesten zijn, kan je altijd een mailtje sturen naar  
cursus@wina.ugent.be. 
 
Groetjes! 

 
 

CURSUS: TINY VERREYCKEN 

Tiny 
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Het praesidium 

Het onweert buiten dat het bijna nie meer normaal is, 
van blokken zal er ook wel nie veel meer in huis 
komen (vo de moment nog efkes bezig aan een 
‘kleine’ tweede zit) en die deadline begint 
angstaanjagend dichterbij te komen dus is het het 
ideale moment om es ne stylo en papier in me pollen 
te pakken [nvtrijn: raad eens uit welke provincie Iris 
komt?] en mezelf es voor te stellen. 
 

Dus eerst en vooral, ik ben Iris Van Eenoo, geboren 
en nog altijd gestationeerd in Brugge (op en top 
West-Vlaming dus) en zal volgend jaar normaal in 
tweede bachelor wiskunde zitten (allé da hoopk 
toch). Kheb nu men eerste jaartje Gent derop zitten en men eerste jaartje bij de 
WiNA en dit is al één van de tofste jaren ooit geweest! Oorspronkelijk nooit mijn 
bedoeling geweest om in ne studentenclub te gaan, ma zoals ge ziet is dit efkes 
anders uitgedraaid en ma best ook, want je leert echt massa’s mensen kennen en 
het is keer op keer tof om die opnieuw terug te zien, al is het soms maar om es 
onnozel te doen ;). Vo de rest weetk eigenlijk nie echt wa te zeggen over mezelf, 
ge zult de rest zelf wel te weten komen als ge mij ne keer leert kennen.  
 

Na me eerste jaartje in Gent hebk vandejaar besloten om mezelf op de functie van 
cursuspraeses te gooien, kwestie van mij toch wa nuttig te maken. Dit houdt in 
dat ik samen met Christine en Tiny de proffen ben gaan ambeteren en ervoor 
gezorgd heb da jullie rijkelijk voorzien zullen worden van gloednieuwe cursussen 
en nog meer van dat leuks. Als er tijdens het jaar problemen zouden zijn, kunnen 
jullie altijd terecht bij één van ons, je moet ons maar aanklampen als je ons ziet, 
of desnoods onze mailbox vol spammen (dit laatste is niet aan te raden ;) ). Eén 
van onze grote voornemens voor dit jaar wat betreft de cursusdienst is om zoveel 
mogelijk oefeningen, extra uitbreidingen van cursussen,… online op de site van 
de WiNA te krijgen, zo proberen we jullie nog beter te helpen om dit eerste jaar 
te doorspartelen.  
 

Als je op een avond eens besluit om es naar een WiNA-activiteit te komen, is er 
veel kans dat je mij daar ook wel ergens zult zien rondlopen (waag et nie om hier 
huppelen van te maken) of als ge na onze openingsfuif komt, hebde nog kans 
dagge het slachtoffer zijt geworden da mij als studiemeter eeft ;) 
Voilà da wast ongeveer peisk, veel meer bladvulling zalt er nie inzitten 
Groetjes  

 

CURSUS: IRIS VAN EENROO 

Iris 
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De medewerkers 

 
 

Bonjour à tous, 
 
Terwijl scholieren van over het hele land genieten 
van hun allesbehalve welverdiende vakantie moeten 
wij, studenten van het type yeehaw-modderfokker, 
lijdzaam toezien hoe de secondewijzer vooruit 
kruipt. Wij zijn Mozes, de Grote Vakantie is onze 
woestijn en drie maanden lijken wel veertig jaar. Als 
koeien herkauwen we de cursussen die we de eerste 
keer al niet konden binnenhouden, de syllabi die we 
wel konden verteren hebben we al uitgescheten en 
doorgespoeld. Maar binnenkort gooien we het juk 
der verveling van ons af. We trekken onze stoute 
schoenen wederom aan en begeven ons met vaste 
tred richting Gent, ongetwijfeld ’s werelds leukste stad. 
 
Mijn naam is Peter De Bouvere maar word door iedereen Bouvier genoemd. Hoe ik 
aan die benaming kom zal ik je wel eens met handen en voeten uitleggen. Ik werd 
tweeëntwintig jaar en drie maanden geleden geboren in de getto’s van Knokke, en 
na het land te hebben rondgezworven als een hobbit met een ring in zijn poten, ben 
ik terug on de zieje. Ik zit nu al vier volle jaren in Gent en ook vier héél volle jaren 
in WiNA. Ik ben niet van het type dat aan de kant blijft staan al wijzend en lachend, 
dus heb ik er al drie jaar opzitten in het praesidium. Ik was achtereenvolgens 
sportpraeses, scriptor en feestpraeses [nvtrijn:en alles met evenveel succes, je moet 
het maar kunnen] en doorheen al die jaren ook nog eens webmaster. Dit jaar maak 
ik geen deel meer uit van het officiële praesidium, aangezien webmaster een 
medewerkerfunctie is. 
 
Webmaster dus, dienen gast van de site. Ik heb de site ontworpen en gecodeerd, 
maar de server wordt onderhouden door Sven “polipie” Breunig en Thomas “hot 
pants” Abeel. Die server staat trouwens in de kleine kelder, waarlangs jullie 
ongetwijfeld zullen passeren tijdens de rondleiding.  
 
Ik ben, naast jullie webgod *hoest*, ook cantor dit gezegend jaar des Heren. Dat 
houdt in dat ik de praeses bij sta door op de cantussen de liedjes voor te brullen en 
de playlist samen te stellen. Ergens anders in dit clubblad doe ik het fenomeen 
cantussen grondig uit de doeken. 
 

WEBMASTER: PETER DE 
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De medewerkers 

Mijn hobby’s zijn (naast webdesign, cantussen, op café gaan, gitaar spelen, mijn 
keel open zetten, Gent onveilig maken, koken en onderwaterbowlen) het 
vermelden niet waard. Ik ben ook nog praeses van De Zèèkapitings, een zootje 
ongeregeld die af en toe cantussen, op kroegentocht gaan en hier en daar een 
fuifke geven. [nvtrijn: wat moet je anders doen met je overvloed aan vrije tijd?] 
Aan zij die denken dat ze hier eens goed het zwijn gaan uithangen: vergeet niet af 
en toe naar de les te gaan en een cursus uit het plastic te trekken. 
Aan zij die denken dat ze hier enkel gaan studeren: berg die gedachte maar rap 
op, want all work and no play makes Jack a dull boy. 
 
Laat me eindigen met een quote van Picasso: 
 
“Als ik geen blauw meer heb, dan pak ik rood.” 

 
. 
 

  
 
 

 
Hellow, ik ben Jan, en 
medewerkertje, dus niet van 
groot belang ;) Ik ben een 
metalhead in hart en nieren, en 
dat zal je ook wel aan mij zien. 
Voor de rest is er niet veel dat je 
van mij moet weten.  
 
Een beetje kort, maar dat zal niet 
erg zijn zeker ;) 
[nvtrijn: ter compensatie voor de 
weinige informatie krijg je een 
grotere foto dan de anderen. Ik 
moet dit boekje toch op één of 
andere manier zien vol te krijgen ;)] 
 

Groetjes! 
 

Bouvier 

CERYX: JAN FREDERIX 

Jan 
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De medewerkers 

 

Dag WiNA-luitjes,  
 
 
Is er na het lezen van mijn functie een groot 
vraagteken op je gezicht verschenen? Join the 
club… Dat was ook mijn eerste reactie. Heb 
dan maar eventjes gegoogled en dit was het 
resultaat: “carnifex: The public executioner 
at Rome, who executed persons of the low-
est rank; hence, an executioner or hang-
man”. Mmm, beul spelen?? ’t Komt er 
eigenlijk op neer dat ik medewerker ben en 
dat ‘t kind een naam moet hebben. Mijn taak 
bestaat er dus uit alles en niets te doen, 
nergens en toch overal aanwezig te zijn 
[nvtrijn: dus eigenlijk eindelijk iets krijgen voor wat je al jaren doet]. Een manusje 
van alles dus…  
 
In het praesidium (en daarbuiten… even scriptor voor zijn) ben ik het vreemde 
eendje in de bijt. Ik ben net afgestudeerd als licentiate/master in de biomedische 
wetenschappen en begin nu aan de licenties biotechnologie. Ik ben in de WiNA 
gesukkeld door de huidige praeses en heb me dat nog geen seconde beklaagd. Hij 
en de WiNA daarentegen… Nuja, WiNA kan tegen een stootje.  
Nog wat triviale info meegeven. Kwestie van die eerste lessen waar je nu 
waarschijnlijk zit (2e poging, de plee?) wat te korten. Ik ben één van de weinige 
Oost-Vlamingen (Lokeren, Beervelde) in de met West-Vlamingenoverstelpte 
WiNA [nvtrijn: dat valt nog goed mee: slechts van de 5 van de 12 praesidiumleden 
komen er vandaan]. Als ik niet ergens in de Sjakosj of mijn kot dool, vind je me 
ook al eens op een volleybalveld of ergens onderste boven hangend aan rek of 
ringen. Met mijn 23 jaartjes ben ik de bomma van de groep. En aangezien bomma’s 
goed boompjes kunnen opzetten, hier mijn boompje. “ Studententijd is meer dan 
studeren alleen!!” (Zoals het leven meer is dan afwassen alleen.) Met deze goede 
raad in het achterhoofd wens ik jullie een goed jaar waarin ik hoop jullie toch ten 
minste 1 maal te zien. 

Dat het een mooi jaar mag wezen,  
 

CARNIFEX: FEM DE PLUS 

Fem 



30 

De medewerkers 

‘We have all seen how an appropriate and well-timed joke can sometimes  
influence even grim tyrants.’ 

--Desiderius Erasmus  
 
De hofnar, the court jester, le fou du roi; vindt zijn wortels in de klassieke 
oudheid als komische acteur, entertainer van het oude Rome, maar is toch vooral 
een product van de middeleeuwen. Hij verbleef vast aan het hof en was afkomstig 
uit allerhande milieus, uit alle lagen van de bevolking. Op een heel eigen manier 
had hij een vertrouwensfunctie aan het hof. Zijn unieke functie stelde hem vrij 
van de intriges van het hof waardoor hij vrij was om zich vrij uit te spreken over 
vrijwel alles en iedereen in vaak hoog en invloedrijk gezelschap. 
 
Ook Uw hofnar, Uw heer en dienaar zal al zijn gevatheid, anekdotes, 
woordspelingen, raadsels, verzen, liederen, gescherts, acrobatische toeren, maar 
ook kritisch advies en toomloos enthousiasme inzetten om U het leven hier een 
klein beetje aangenamer te maken. 
 
Zijn naam is Karel-Lodewijk Verdonck. Een 21 jarige Geschiedenis en WiNA 
hofnar 2005-2006. Een ietwat vage en cryptische titel misschien, maar ik 
verzeker U welverdiend.  Hij zal dit jaar dit presidium en zij onder U die zo 
wensen met raad en daad bijstaan en daarbij mede het succes verzekeren van deze 
prachtige organisatie.  
 
Nu rest mij enkel nog jullie een voorspoedig aangenaam jaar toewensen en mijn 
verlangen uit te drukken U spoedig te 
ontmoeten op één van onze talrijke 
aangename, leerzame, ontspannende en 
onstuimige activiteiten. 
 
Uw toegewijde vriend en dienaar 

 

HOFNAR: KAREL-LODEWIJK VERDONCK 

De Hofnar 
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Gratis bier en barbecue! 

Voor het geval het je nog geen honderd keer gezegd is de afgelopen uren, vandaag 
geven we een gratis vat weg. Gewoon omdat we geld te veel hebben? Nee hoor, 
helemaal niet. We geven het weg, puur om jullie om te kopen om ons tof te vinden. 
We gaan zelfs zo ver dat we jullie niet gewoon op het gras laten zitten, maar van 
stoelen en tafels voorzien en onszelf afbeulen om voor de drank te zorgen. 
Bovendien kunnen de bobs en bobettes onder jullie ook wat anders krijgen i.p.v. 
bier. 
Het is totaal geen poging om je wat langer te laten blijven, wat te kunnen praten met 
je jaargenootjes zonder dat er van die rare kwibussen van de studentenkring bij zijn 
of om ervoor te zorgen dat je je de eerste dag al een beetje op je gemak voelt hier... 
 
Om onszelf helemaal populair te maken vinden we dat drank alleen niet genoeg is. 
Je kunt immers niet leven zonder voedsel. Om ervoor te zorgen dat jullie goed 
uitgehongerd zijn geven we vandaag nog niks te eten, maar pas op dinsdag 4 
oktober. Tegen dan hebben de meeste kotstudenten wel al hun keuken ontdekt, 
maar kan het koken nog wat te wensen overlaten. Natuurlijk komen we dan met een 
schitterend idee op de proppen: jullie krijgen een gratis barbecue. Het enige wat je 
nodig hebt, is je lidkaart van de meest fantastische studentenkring ooit (wij dus)! 
Met de garantie dat je vlees niet alleen gratis, maar ook lekker is, bereid door koks 
met jarenlange ervaring.  Self-service met groentjes op de koop toe.  
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Wudjes 

[nvtrijn:voor alle duidelijkheid: dit is de papieren versie van de wudjes van de site. 
De wat? De wist-u-dat-jes zou al veel duidelijk moeten maken. Het is de populairste 
rubriek op de site, de ideale plaats om al je roddels, briljante oneliners en leuke 
weetjes te posten.] 
  

Wist u dat… 
 

• Koen zo goed als geen enkele foto van zichzelf goed vindt? Kijk naar de foto 
bij zijn stukje en let in de loop van het jaar op de andere foto’s die van hem 
verschijnen en je zult misschien ontdekken hoe dit komt…  

• Sjappie het verband niet kent tussen twee doden en twee lijken en één 
bepaald woord en daarom onmiddelijk alternatief spelt? 

• Trijn niet meekon op praesidiummidweek? 
• Ze immers in Barcelona zat? 
• Jan ook niet meekon? 
• Hij helaas niet naar zo’n exotisch oord was, maar thuis rijlessen moest 

volgen? 
• De meeste praesidiumleden voor gek verklaard worden door hun jaargenoten 

omdat ze in het praesidium zitten? Of toch op zijn minst abnormaal gevonden 
worden? 

• De mensen die dat vinden eigenlijk nog gelijk hebben ook? 
• Die rare kwibussen gelukkig alleen prettig gestoord zijn en niets ergers? 
• Onze praeses nu eigenlijk al een werkmens is? 
• Hij dus het grootste buitenbeentje van allemaal is? 
• Pol de laatste tijd geen straffe stoten meer uitgehaald heeft? 
• Dit een reuzegrote uitzondering is, maar dit is dan ook geschreven voor de 

midweek waarin waarschijnlijk vanalles gebeurd is? 
• Wij er niets aan kunnen doen dat jullie eerst naar de Ledeganck moesten 

sjezen voor je naar de Sterre kon, vermits dit verplicht is voor heel de 
faculteit? 

• Er vorig jaar maar 1à praesidiumleden waren? 
• Dit iets te weinig was en we daar dan ook iets aan gedaan hebben? 
• Karel zichzelf steeds promoot door het in de hij-vorm over zichzelf te 

hebben? 
• Dit soms er grappig is en ik daarom zijn kandidatuur voor medewerker 

hopelijk nog terug kan vinden om in het volgend strakske te gebruiken? 
• Ik niet zo veel van computers ken zolang anderen me niet op weg helpen? 
• Ik hoop dat dit niet erg opvalt bij het lezen van dit boekje? 
• Iedereen die wudjes doorstuurt naar scriptor@wina.ugent.be in het 

dankwoord vermeld wordt? 
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Inside information 

Wat nu komt is veruit het belangrijkste van heel dit infostrakske: tips en weetjes 
over elk vak dat je dit jaar voorgeschoteld krijgt. Een gewaarschuwd man of vrouw 
is gewaarschuwd, het is maar opdat je zou weten er twee bent. Aangezien jullie niet 
het eerste maar het tweede jaar zijn in de bachelor-master-structuur krijgen jullie 
gloednieuwe besprekingen van de vakken, gemaakt door de eerste mensen die het 
kunnen weten. Waarop moet je het meest letten? Welke lessen zijn altijd de moeite, 
al heb je nog zo weinig zin om erheen te gaan? Welke vakken moet je van voor naar 
achter kennen en voor welke heb je meer inzicht dan vanbuitenblokcapaciteiten 
nodig? Lees verder en je komt het te weten… 
 
Algemene informatie 
 

Een beschrijving van vakken en proffen verschilt van 
persoon tot persoon. Wat de één makkelijk vindt is dat 
niet persé voor de ander. Hetzelfde geldt voor wat 
iemand boeiend vindt. Bovendien heeft iedereen een 
andere studiemethode. Wat volgt zijn tips en algemene 
indrukken die een goede richtlijn voor je proberen te zijn.  
Algemeen geldt dat het niet echt mogelijk is om pas in de blok te beginnen studeren. 
De enkeling die het volhoudt om zo’n zeven weken elke dag minstens acht uur te 
blokken (en de laatste weken, tijdens de examens, nog meer) aan leerstof die hem of 
haar volslagen onbekend was crasht erna. Het is de expresweg naar hoofdpijn, vage 
klachten, oververmoeidheid, heel erg veel stress en meestal ook een tweede zit (wuif 
dag met het handje naar je vakantie) zodat veel van je inspanningen voor niets 
waren. Je zal dit nog heel vaak horen van proffen, ouders en allerlei andere mensen 
en voor één keer hebben ze zelfs gelijk. Bovendien heb je nog kerstdag, oudejaar en 
nieuwjaar te vieren en kun je tussenin ziek worden (maar dan kan op voorhand veel 
gedaan hebben je ook niet altijd redden). Het is niet omdat je in het zesde 
middelbaar nog gemakkelijk tachtig haalde dat je hier niet faliekant kan buizen. 
Het aantal uren dat je aan een vak besteedt is erg persoonsafhankelijk. Je kunt 
natuurlijk de eerste weken van het jaar goeie vrienden maken in en buiten de les en 
dan de rest van het jaar thuisblijven terwijl zij voor je nota’s zorgen. Als je niet naar 
de les gaat heb je immers véél tijd om én te studeren op je eigen tempo én te feesten. 
Er is wel een kans dat ze je voorbeeld zullen volgen, dan heb je een probleem…  
De veiligste manier is nog steeds om braafjes naar de les te gaan en ongeveer 
wekelijks je cursussen grondig te bekijken. Je zult de volgende jaren ook steeds 
minder mensen zien opduiken op je examens die je in het jaar niet vaak in de lessen 
zag. Dat wil ook wel iets zeggen over het belang van de lessen.  
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Dit vak is één van de grootste van het eerste semester en voor velen bijzonder zwaar. 
De bewijzen zijn niet bijzonder moeilijk, er is geen voorkennis vereist, maar het is 
wel bijzonder veel. Puur van buiten blokken is voor zover bekend de snelste weg 
naar gebuisd zijn: de pak is veel te groot om dit te kunnen doen. Sommige 
overgangen in een bewijs kunnen er wel ingestampt worden, maar veel meer lukt 
gewoon niet. Je kunt aan de hand van de vorige examenvragen wel opmaken welke 
stellingen je extra goed moet kennen, maar je kunt even zeker zijn dat er definities 
en een kleinere stelling gevraagd zal worden. Het vroege uur waarop de lessen 
doorgaan wordt niet altijd geapprecieerd, maar er kan wel bijkomende informatie 
gegeven worden. Je kan ook altijd terecht bij de prof als je vragen hebt. Zijn 
voorkeur gaat wel uit naar de tijd voor de les, niet erna... De oefeninglessen zijn een 
serieuze aanrader, vele moeilijkere oefeningen komen aan bord. 

Ook één van de vakken met het meeste studiepunten over het hele jaar, dus je mag er 
van uitgaan dat dit een dikke cursus wordt en dat is zeker het geval voor de 
wiskundigen. Analyse 2 is onderverdeeld in twee delen, nl. A en B. De wiskundigen 
krijgen beide delen, dit in tegenstelling tot de natuurkundigen. Net zoals analyse 1 is 
deze cursus stelling na stelling, na stelling,… dit uiteraard met de nodige 
bewijsvoering. De bewijzen zijn tamelijk goed te begrijpen, dus is het absoluut af te 
raden om deze cursus vanbuiten te blokken. Naar de lessen gaan is in principe niet 
echt noodzakelijk, de cursus is de meest volledige van het eerste bachelorjaar, maar 
soms wordt in de lessen extra informatie en bijhorende tekeningen gegeven die niet 
in de cursus terug te vinden zijn. Deel B behandelt de analyse op een complexe 
manier. Hierin worden een paar grondformules van de complexe analyse zorgvuldig 
en uitgebreid bewezen. Ook op dit deel worden oefeningen gegeven. Het is zeker 
aan te raden om de oefeningenlessen bij te wonen, want de moeilijkere oefeningen 
worden aan bord uitgelegd en dat kan alleen maar een voordeel zijn om hierbij extra 
notities te nemen. Wanneer je de theorie voldoende kent en de oefeningen zelf kan 
maken, mag het examen geen probleem zijn. 

Fysica en sterrenkunde  
gemeenschappelijk met wiskunde 

Wiskundige Analyse I 
Professor Christian Impens 

Wiskundige Analyse II 
Professor Christian Impens 

Inside Information 
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Het woord mechanica doet je al denken aan fysica en daarmee zit je ook wel juist. 
Het grootste verschil is de manier waarop alles aangebracht en uitgelegd wordt. 
Deze cursus lijkt op analyse qua dikte, maar de stof erin is moeilijker. Voor iedereen 
die klaagt dat fysica niet precies of axiomatisch is, is dit hét antwoord. De cursus 
kan ervoor zorgen dat sommige stukken van Fysica I nu duidelijker zijn, maar het 
omgekeerde is ook waar. Voor dit vak moet je eigenlijk goed mee zijn met 
mechanica en wiskundige analyse en misschien ook wel met LAAM. De lessen zijn 
een aanrader, want professor Sarlet slaagt er in om alles duidelijk uit te leggen en de 
lessen behoorlijk interessant te maken. Bovendien zijn niet alle tussenstappen 
duidelijk als je het zelf moet doen en duurt een les op je eentje studeren veel langer 
dan als je erheen bent geweest. Je schrijft het best niet alles over van het bord, maar 
wel al die dingen die je niet meteen inzag. Als je een stuk niet echt snapt kun je ook 
altijd je medestudenten, peter of meter of ook de prof om hulp vragen. De 
oefeningen lijken soms onoplosbaar, maar de oefeninglessen en het zoeken thuis 
kunnen dat veranderen. Bovendien wil de assistent graag helpen en krijgt hij graag 
oplossingen die buiten de lessen gemaakt werden. Bij het examen zijn de oefeningen 
niet moeilijker dan in de lessen en de theorie, tja, die moet je blokken en opnieuw en 
opnieuw, maar het is goed te doen.  

De theorielessen zijn doorspekt met glijbaantjes en voorbeelden die alles duidelijker 
maken, wat ze de moeite van het volgen waard maakt. Voor mensen die al kunnen 
programmeren kan het een grote déjà-vû zijn, maar de laatste lessen kunnen toch 
ook hen helpen omdat daarin veel hints zitten naar het examen toe. Er zijn vier 
mogelijke scenario’s. Eén: je kent reeds java of C++ of een andere object 
geörienteerde taal. Proficiat, dit vak wordt een makkie. Twee: je kent een andere 
programmeertaal. Jammer genoeg ligt de nadruk hier op object-geörienteerd 
programmeren, maar dit zal je snel onder de knie krijgen.  Drie: je kan nog niet 
programmeren, maar je bent wel goed met computers. Ga naar de lessen, maak de 
oefeningen en je zult zien dat het eigenlijk echt simpel is. Vier: computers, help! Dit 
vak kan en zal je veel tijd kosten. Als er één goede raad is die zeker geldt is het 
oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Wanneer je op het punt staat om op te geven 
omdat je het niet meer snapt kun je best nog eens helemaal opnieuw beginnen met 
de oefeningen van de eerste week en zo verder doen. Blijf vooral zelf te zoeken op 
oefeningen. De oplossingen van een ander kunnen handig zijn, maar je moet ze zelf 
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vinden op het examen, dus best alleen gebruiken als het echt moet. Zelfs al kruipt er 
dan heel veel tijd in, op een bepaald moment zul je de oefeningen beginnen te 
snappen en dan wordt het zelfs leuk om te doen. De methode van problemen 
oplossen is vrij anders dan je gewoon bent, maar eens je ze te pakken hebt is het 
allemaal best simpel. Het examen is helemaal niet moeilijk als je de oefeningen kan 
oplossen. Als je het stuk ‘programmeren met stijl’ goed bekeken hebt, zullen 
sommige kleine vragen op het examen je zeer bekend voorkomen. 

Over dit vak bestaan veel uiteenlopende meningen. Voor studenten die weinig of 
geen ruimtemeetkunde gezien hebben is dit vak heel moeilijk. Wie het wel al kent 
heeft het een stuk makkelijker, maar het is nog steeds niet simpel. Als je de nieuwe 
en de oude definitie van projectieve ruimte eenmaal kunt samenbrengen, zal je je 
afvragen waarom het nu zoveel moeilijker gedefinieerd is. Je zit nu eenmaal op de 
unief hé. De lessen van dit vak zijn zeker niet te missen. De prof heeft de neiging om 
de cursus iets te verbeteren, om stukken toe te voegen en andere stukken weg te 
laten, dus aanwezig zijn heeft alleen maar voordelen. Bovendien kun je zo zelf voor 
goede notities zorgen, die bij dit vak echt een must zijn. Als je na de eerste les 
overtuigd bent dat je dan misschien toch de verkeerde richting gekozen hebt, weet 
dan dat dit behoorlijk normaal is. Gelukkig wordt het na wat doorbijten allemaal wel 
duidelijk. De oefeninglessen zijn handig omdat de theorie er nog eens duidelijk 
gemaakt wordt en de toepassingen erop veel duidelijker worden. Verder maak je 
best de opgaven thuis (nog) eens om zeker te zijn dat je het alles begrijpt, want dan 
lukt het op het examen zeker ook. Als je de stof begrijpt is de cursus goed te doen en 
samen met wat blokwerk kun je dan zeker een A halen. Het belangrijkste is vooral 
om het niet op te geven.  
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Om het eerst en vooral met de woorden van de prof zelf te omschrijven: “ dit is geen 
triviale cursus!” en ik kan hem daar alleen maar overschot van gelijk in geven.  
Deze cursus is een voortzetting van LAAM 1. Er wordt ongeveer dezelfde materie 
behandeld, maar in een volledig andere context. Om deze cursus tot op het bot te 
kunnen begrijpen is het zeker aan te raden om naar de lessen te gaan en toch wat 
notities te nemen. Dikwijls worden sommige onderdelen eenvoudiger in de les 
uitgelegd en met een paar notities kom je er dan wel om het volledig te snappen wat 
ze je nu proberen aan te leren. Ook de oefeningenlessen zijn zeker de moeite, 
probeer zelf eens de oefeningen op te lossen, ook al zijn ze niet eenvoudig en krijg 
je de oplossingen achteraf mooi uitgeschreven. Wanneer je snapt wat je leert en de 
oefeningen zelf kunt oplossen heb je normaal geen problemen met het examen 
ervan. 

 
Deze cursus werd ons voorgesteld als een tamelijk eenvoudige cursus die normaal 
geen problemen zou mogen opleveren, maar dit werd enigszins anders ervaren door 
vele studenten. (nvtrijn: dit vak is nieuw sinds de bachelorstructuur omdat jullie in 
het middelbaar andere stof gezien hebben dan de mensen van enkele jaren eerder. 
De proffen hebben jullie voorkennis blijkbaar toch nog anders ingeschat) Om deze 
cursus te begrijpen (en vooral in het begin) is het zeker nodig om voldoende lessen 
te volgen, ook al lijkt het allemaal zeer eenvoudig. De ellende begint pas eenmaal je 
het zelf moet studeren. 
Het is ook een vak waar veel van je studietijd zal inkruipen en dat je vooral tijdens 
het jaar goed moet bijhouden. Ook qua oefeningen is dit weeral niet zo eenvoudig, 
sommige oefeningen zijn wel routineoefeningen waar je gewoon de methode moet 
begrijpen en moet kunnen toepassen, maar dit is maar een klein aandeel in het toch 
grote aanbod van oefeningen die je krijgt voorgeschoteld. 
Een voordeel bij dit vak is dat je op voorhand de examenvragen krijgt, dit maakt het 
natuurlijk een stukje aangenamer, maar daarom niet gemakkelijker aangezien het 
examen mondeling is en dan toch moet kunnen bewijzen dat je de leerstof 
voldoende beheerst. Proffen hebben de neiging om je tijdens je mondeling examen 
ook nog bijvragen te stellen, met van buiten leren zonder inzicht kom je dus niet ver. 
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Neem deze cursus vast en blader er eens door, je zult zien dat er veel bekende 
onderwerpen zullen in voorkomen die je normaalgezien in het middelbaar hebt 
gezien.  
Wie twee of drie uur fysica heeft gehad in de vorige jaren, zal enigszins in het 
voordeel zijn, want deze cursus is voor een groot deel een herhaling, maar dan wat 
moeilijker en uitgebreider behandeld.De basis blijft echter hetzelfde. 
De cursus is tamelijk volledig. Waar er extra uitleg bij moet kom je te weten in een 
extra syllabus en deze stukken worden ook nog eens extra uitgelegd in de les. Als je 
tamelijk goed mee bent in deze lessen, kun je het wel af en toe eens permitteren om 
een les te missen, je kunt dit gemakkelijk op je eentje weer inhalen. 
Wederom zal er veel van je tijd kruipen in het blokken van deze cursus en deze goed 

bijhouden tijdens het jaar is echt wel een must!  
Professor Thas geeft op zijn eigen onevenaardbare manier les (alleen al voor de 
glijbaantjes is het de moeite om naar de les te gaan) en het is wel interessant om ze 
allemaal bij te wonen. Er komen immers een heleboel extra uitleg en voorbeelden op 
het bord die je in de cursus niet kunt terugvinden. Bekijk tijdens het jaar zeker ook 
af en toe eens de cursus zelf, want als je het links laat liggen tot in de blok wacht je 
een onaangename verrassing. De cursus is op zich niet zo moeilijk, maar tegen het 
einde moet je wel voldoende inzicht hebben om nog te snappen wat je juist leert. 
Er zijn ook oefeningenlessen voorzien bij deze cursus, maar die waren vorig jaar 
niet echt ideaal, aangezien er oefeningen gegeven werden over leerstof die niet 
direct aansloot bij de inhoud van de cursus. Op het einde van het semester krijg je 
wel een bundel met volledig uitgewerkte oefeningen. Op zich geeft dit geen 
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problemen, want zo moeilijk zijn ze helemaal niet en meestal gaat het om routine-
oefeningen. Het gerucht gaat de ronde dat je voor dit vak zeker een A haalt. Het 
enige wat je er meestal niet bij hoort is dat je er ook behoorlijk veel tijd in moet 
steken om dat te verkrijgen. Je krijgt een basis over de werking van Maple en Latex 
(het programma, ik hoor jullie al denken…) waarna je aan de slag moet. Je past in 
feite je programmeerkennis van java toe om methodes te schrijven in Maple. 
Concreet krijg je na enkele voorbereidende lessen je eerste project, daarna volgen 
nog een tweede en derde. Je werkt in groepjes van twee, maar je kunt natuurlijk ook 
met andere groepjes overleggen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het is niet 
iedereen gegeven om in korte tijd goede procedures te schrijven. Voor de meeste 
mensen kruipt er veel tijd in het zoeken naar de juiste code om je procedure te doen 
werken. Je hebt dan ook wel voldoening als je het gevonden hebt… Zorg ervoor dat 
je, als je met een andere groep hebt overlegd of samengewerkt, dat de Maple-code 
niet dezelfde is,. Alleen letters in cijfers veranderen is niet genoeg, want dan denkt 
de prof dat je zonder medeweten het werk van de ander hebt ingepikt en die miserie 
kun je je maar beter besparen. Het latexverslag is minder moeilijk om te maken, 
maar het moet wel goed en verstaanbaar Nederlands zijn. Maak dus geen te lange 
zinnen, begin nooit met ‘en’ en denk een klein beetje aan de tijd dat je opstellen 
moest maken om stijlfouten te voorkomen. Verwijs niet naar toepassingen of 
voorbeelden die je zelf niet volledig snapt, dat maakt echt geen goede indruk. Elk 
project staat op 5 punten, de mondelinge voorstelling van één ervan staat nog eens 
op 5. Zelfs als je een project niet helemaal hebt kunnen afwerken krijg je nog 
punten, zolang het maar duidelijk is dat je je best hebt gedaan en er naar gezocht 
hebt. Probeer je voor de presentatie niet te zenuwachtig te maken, beweeg niet te 
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Hoewel deze vakken relatief gezien niet zo moeilijk zijn, is het toch de moeite waard 
om de lessen ervan bij te wonen. Niet alleen omdat dan afleidingen die in het boek 
vaag beschreven zijn, haarfijn worden uitgelegd, maar ook omdat professor Matthys 
(die trouwens gesponsord lijkt te zijn door coca cola light) een soms wel erg ludieke 
manier van lesgeven hanteert. Je zal onder andere snel merken dat hij het niet zo 
hoog in zijn bol heeft voor wiskundigen. Verder worden je er enkele leuke proefjes 
getoond, tot het illegale toe. 
Ook de oefeningenlessen kan je beter wel bijwonen, zo ben je zeker dat je de 
oefeningen gemaakt hebt en kan je onmiddellijk uitleg vragen indien je iets niet 
begrijpt. Sinds vorig jaar worden de oefeningen door een assistent gegeven. 
Het examen zelf is ook niet zo moeilijk, hoewel dat niet wil zeggen dat je er niet 
voor moet studeren natuurlijk. Nadeel is alleen dat er maar 2 theorievragen zijn en 2 
oefeningen, dus als Matthys hints geeft over wat hij misschien wel zou kunnen 
vragen, leer dan toch maar de rest ook goed, zodat je niet voor verrassingen kan 
komen te staan. 

Dit vak bestaat uit een achttal practica, voorafgegaan door enkele inleidende 
theorielessen. Hierin wordt de foutentheorie uitgelegd en wordt je gezegd hoe je 
verslag er moet uitzien. Let tijdens de practica zelf goed op hetgeen de assistenten 
van je verwachten: vooral het aantal beduidende cijfers kunnen een struikelbrok zijn.  
De verslagen mag je thuis maken, maar het vervelende daaraan is wel dat je pas 
feedback krijgt van het eerste verslag als je je tweede al hebt ingediend. Daardoor 
heb je waarschijnlijk in het tweede verslag opnieuw dezelfde fouten gemaakt zodat 
je punten soms een beetje kunnen tegenvallen. De punten die meetellen voor je 
eindresultaat komen voor ongeveer twee derde van de practica. Dan is er ook nog 
een examen over de foutentheorie en word je ondervraagd over enkele practica. 
Tenslotte nog een wijze raad: sla NOOIT een practicum over zonder geldige reden. 
De assistenten noch professor noch medestudenten hebben enig medelijden met je 
indien je dit doet. 
 

Fysica en sterrenkunde 
Elektriciteit en magnetisme 
Golven en optica 
Professor Paul Matthys 

Experimenteren in de fysica I 
Professor Robert Vandenberghe 

Inside Information 



42 

Dit is zo ongeveer de dikste cursus die jullie dit jaar onder jullie neus zullen krijgen. 
Maar gelukkig bestaat het grootste deel van de leerstof uit wat je normaal al in het 
middelbaar hebt gezien. Daarom vind je het misschien niet echt nodig om naar de 
lessen te gaan. Wat de theorielessen betreft, is dit misschien wel het geval: het 
belangrijkste staat immers in je cursus, hoewel er tijdens de les wel eens hints 
worden gegeven in verband met het examen. Hetgeen de prof verder nog laat zien is 
een samenvatting en enkele uitweidende voorbeelden, dus notities nemen is ook niet 
echt nodig. De werkcolleges daarentegen kan je beter niet overslaan, ze zijn vrij 
belangrijk voor het examen. Als je de oefeningen kunt, mag je er bijna zeker van 
zijn dat het examen je ook zal lukken. 
Dan zijn er ook nog de practica waarvan je er verscheidene waarschijnlijk al in het 
middelbaar hebt gedaan, zoals titratie. Je punten hangen hierbij vooral af van hoe 
nauwkeurig je de proeven hebt uitgevoerd. Maar wees gerust indien dit moest 
tegenvallen: de practica tellen maar voor 10 procent van de punten mee. 
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Eerst en vooral, programmeren I is hetzelfde vak als Programmeren voor wiskunde 
en fysica en sterrenkunde. Programmeren II is exclusief voor jullie. Sinds enkele 
jaren wordt als eerste programmeertaal Java gegeven, wat volgens mij een goede 
zaak is daar dit vroeger Pascal was. Java is logisch opgebouwd, maar dat zie je in 
den beginne niet direct in, daar het toch wel iets gecompliceerder is dan bvb. (Q-)
Basic. Voor zij die al eens ergens iets geprogrammeerd hebben in eender welke taal, 
zullen de theorielessen  
uitermate geschikt lijken om wat slaap in te halen. Prof. Coolsaet is echter één van 
de populairste proffen! Wil je alle grappige glijbaantjes van in het  
Strakske live meemaken [nvtrijn: en neerpennen en mailen natuurlijk], is wakker 
blijven toch aangeraden! Vergeet zeker niet voor het examen het cursusboek eens te 
doornemen want daarin staan enkele begrippen verklaard die wel eens gevraagd 
kunnen worden. De opgaven, die overigens volledig vrijblijvend zijn, kun je maar 
beter wel maken. Stel dit ook niet uit tot in den blok want je bent er enkele ettelijke 
uurtjes mee bezig! Indien je de oplossingen reeds klaar hebt tegen de volgende week 
dan zal het nadien niet zo moeilijk zijn om het examen, dat nota bene schriftelijk is, 
succesvol af te leggen. Denk echter niet dat iedereen zomaar geslaagd zal zijn! Je 
moet toch wat werken voor dit vak.  
PS: Het is proefondervindelijk bewezen dat het niet aangeraden is de Metro of een 
andere krant of tijdschrift te lezen in zijn lessen… 
Programmeren I geeft de kennismaking met de programmeertaal en leert je 
objectgericht programmeren. Programmeren II richt zich vooral op het grafisch 
programmeren en de vele toepassingen ervan. 
 

Het examen Computergebruik is openboek. Dit heeft als grote voordeel dat je geen 
theorie vanbuiten moet kennen, maar wil ook zeggen dat je alle leerstof moet 
begrijpen. De naam van de cursus dekt de inhoud. Hier leer je hoe je je computer het 
best kan gebruiken. Je ziet hoe je bepaalde programma’s kan gebruiken en wat er nu 
juist zo interessant is aan die programma’s. Je leert zo onder andere werken met je 
ugent webmail. Iedereen heeft dankzij zijn inschrijving immers ook een emailadres 
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bij ugent. Alle andere studenten moeten dit zelf zien uit te vinden, wij krijgen 
hulp… We leren ook werken met emacs, een soort kladblok waarin je gemakkelijk 
je code kan zetten. Verder leren we nog een heleboel over MS Access [nvtrijn: om 
Sven te citeren: een schijtprogramma. Je bent dus gewaarschuwd.] Je leert er je 
eigen database in maken, verscheidene formulieren te maken, een rapport op te 
stellen en enkele eenvoudige querys die daar ook bijhoren. Je leert er ook werken 
met latex. Dit zal (al meteen en later nog meer) heel erg handig blijken om 
samenvattingen in te maken, projecten in uit te typen en nog veel meer.  
 

Voor dit vak zul je enkele projecten moeten maken. Het doel van dit vak is dat je 
kunt spelen met de Nederlandse en Engelse taal en je werk kunt presenteren aan 
derden. Je leert welke zinsconstructies je mag hanteren en welke compleet uit den 
boze zijn. Wanneer je een project maakt moet ook de tekst en uitleg die je erbij geeft 
duidelijk zijn. Je leert ook hoe je met PowerPoint een deftige presentatie kunt 
maken. Dit alles zal je dit semester nog ook al mogen omzetten in praktijk dankzij 
de projecten. Het laatste zeker vermits je zelf zo’n PowerPoint presentatie zal 
moeten geven. 
 

Hierin leer je alles (of toch bijna alles, vandaar de I bij de naam van het vak) over 
formele talen. Het grootste deel van de cursus is nogal abstract. Pas helemaal op het 
einde leer je een waarheidstabel opstellen en wordt het abstracte wat concreter. Je 
leert over de syntaxis van een taal en hoe je die kan aanpassen. Je komt ook te weten 
wat het woord semantiek is, wat de semantiek is van een taal en hoe je de semantiek 
van  een taal kan aanpassen aan de hand van de syntax. Wanneer je er de eerste 
lessen niets van begrijpt, weet dan dat dit niet uitzonderlijk is. Alle begin is moeilijk, 
zeker als het begin dan ook nog eens zo vreemd is als van deze cursus. Vrees niet, 
het wordt beter. Na een tijdje zul je het systeem dat achter dit alles zit doorkrijgen en 
dan merk je dat het eigenlijk wel meevalt. 
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De cursus is een vervolg op jullie kennismaking met Java, waarbij nu echter meer 
naar enkele algoritmes en gegevensvoorstellingen wordt gekeken. Ook wordt er 
verwacht om wekelijks enkele opgaven uit te werken om je te helpen bij het 
begrijpen van de stof. De oplossingen worden meestal wel gegeven in één van de 
volgende lessen zodat je normaal genoeg materiaal hebt om het te kunnen leren in 
mei/juni.  
Bereid je voor door gedurende het jaar oefeningen op te lossen en te herhalen, en 
vergeet daarbij niet de theorie ook te leren, want daar kan wel eens iets uit gevraagd 
worden. Fris voor het examen alles nog eens op, daar heb je ruim genoeg tijd voor in 
den blok.  

 
In deze lessen ga je misschien toch wat interessante wiskunde tegenkomen. 
Natuurlijk is dat sterk afhankelijk van de instelling waarmee je de lessen volgt, maar 
je kan tenminste wat variatie verwachten. Men kan drie grote delen onderscheiden in 
deze cursus: getaltheorie, groepen- en eindige velden theorie en grafentheorie. 
Klinkt allemaal vrij theoretisch maar het is verassend praktisch opgebouwd. Een 
voorbeeldje? De huidige RSA versleuteling is gebaseerd op het vermenigvuldigen 
en delen van simpelweg priemgetallen gecombineerd met modulo rekenen. Zoals 
reeds gezegd vallen de lessen wel mee dus neem toch maar de moeite om ze te 
volgen. Voor het oefeningexamen zul je dan enkele dingen sneller verwerken. De 
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opgaven die in de lessen werden opgelost geven een vrij goed beeld van wat er 
gevraagd zal worden op het examen. De theorievragen kan je gemakkelijk 
voorspellen als je eens naar de vragen van de vorige jaren kijkt. Je zult zien dat er 
uiteindelijk niet veel andere dingen gevraagd worden. Van buiten leren is echter 
allesbehalve aangeraden, je zorgt er beter voor dat je alles kan uitleggen alsof je het 
snapt! 

 
 
Dit wordt beschouwd als één van de leukere vakken. De naam zegt het zelf: in dit 
vak leer je scripten. Je leert er bashscriptjes maken en reguliere expressies. Het 
programma awk heeft een soort van eigen scriptingtaal waarmee je een file kan 
inlezen , heleboel bewerkingen doen erop en dan de output ervan aanpassen. Het 
programma sed is ook zoiets (dit is vooral gebaseerd op reguliere expressies). 
Op windows gebied is vbscript. De tegenhanger van de bash scriptjes. Hiervoor 
bestaat ook nog Visual Basic voor de applicaties (zoals Word / Access), om dingen 
daarin te automatiseren en allerlei andere. Wanneer dit je nu nog Chinees in de oren 

klinkt, geen nood, je zal dit alles wel gauw leren kennen en begrijpen :-D. 
 
De meeste studenten geraken gauw de draad kwijt vooral als ze één of meerdere 
lessen missen. Als je daar niets aan doet zul je zeker nog enkele stresserende dagen 
meemaken. Ook al ben je na de eerste week misschien al niet meer mee, volg toch 
maar beter zoveel mogelijk lessen van dit vak. Prof. De Clercq is steeds vriendelijk 
en bereid om vragen te beantwoorden en iets moeilijkere stukken legt hij graag 
nogmaals uit. Uiteindelijk blijft het wel de bedoeling dat je het blokt en snapt, 
waarbij het eerste meestal sneller gaat. Op het examen mag je de oefeningen met 
open boek oplossen; indien je de cursus voldoende begrijpt zal je dat minder 
voorbereidingswerk bezorgen. Schrik niet van het aantal oefeningen, meestal hoef je 
ze niet allemaal op te lossen om erdoor te zijn en bovendien staan de makkelijkere 
vragen op meer punten. Theorie moet je natuurlijk zonder cursus afleggen, maar 
mits een goede voorbereiding aan de hand van de vorige examenvragen is het wel te 
doen in eerste zit. 
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Dit is het wiskundig vak dat jullie het best zullen herkennen vanuit het secundair 
onderwijs. Voor zij die minstens 6 uurtjes heerlijke wiskunde te slikken kregen, mag 
het in feite geen al te groot probleem zijn. Er wordt duchtig gegoocheld met allerlei 
nieuwe begrippen gebaseerd op en afgeleid vanuit de eigenschappen van metrische 
ruimten. De uiterste theoretische aanpak van de verschillende aspecten van de 
continuïteitsleer mag je dan enigszins doen wankelen, zodra je echter een open geest 
hebt ontwikkeld en je je hersengolven op de frequentie van die van prof. Kerre hebt 
afgestemd dan zal het al snel duidelijk worden dat het vooral veel is. Misschien zul 
je je bij dit vak afvragen of je wel aan de juiste richting bent begonnen… Geen nood 
echter, want het examen valt nogal mee. Bekijk de examenvragen van de voorbije 
jaren goed. (Dat geldt trouwens voor alle vakken!) Wat de oefeningen betreft. Ik heb 
van enkele collega’s vernomen dat bij de oefeningen sneller punten worden 
verzameld dan op de theorievragen. Deze moeten perfect zijn om je punten te 
krijgen. Indien dit alles je toch niet geholpen zou hebben dan is er nog altijd de 
tweede zit die volgens sommigen best wel makkelijker is. 
 

Die cursus van hem bevat eigelijk alle basisrecht dat je als informatica ooit kan 
nodig hebben welke rechten heb ik als ik een programma schreef, als ik foto's op 
mijn site zet moet ik dan toestemming vragen, ... en meer van die rechtskwesties. Je 
leert ook het gigantische procedure kennen dat nodig is om een octrooi aan te vragen 
om je eigen werk te beschermen. Heel lichte stof eigelijk, helemaal geen moeilijk 
vak, eerder nog eens interessant zelfs. Je moet enkel kennen wat hij in de les geeft, 
dus voor die lessen is het zeker aan te raden om er naartoe te gaan. Daar zie je ook 
welke stukken van de cursus je moet kennen en welke niet, belangrijk als je maar 1 
tiende van zo een klepper moet kennen! Het examen id mondeling en je mag het 
wetboek gebruiken (zo een klein boekje met wetteksten dat je ook in begin van het 
jaar moet kopen). Hij stelt dan 2 vragen die je mag schriftelijk voorbereiden. 
Meestal kan je die opzoeken in dat wetboek (je mag er helaas geen notities in 
maken...) en daarna mag je dat gaan voorlezen bij hem, doodsimpel eigelijk. Succes! 

Inside Information 

Analyse I 
Professor Etienne Kerre  

Recht van de intellectuele eigendom 
Professor Hendrik Vanhees 
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Glijbaantjes 

Glijbaantjes zijn de dingen die het in het echt de moeite waard maken om naar de 
lessen te gaan. Je gaat toch niet om bij te leren? O, weet je niet wat glijbaantjes zijn? 
Laat ik je daar dan maar vlug bij helpen! Glijbaantjes zijn versprekingen die grappig 
genoeg zijn om te onthouden. Ook plotseling van het onderwerp afstappen kan de 
moeite zijn. Met de volgende, intussen al vele malen herhaalde glijbaantjes zul je het 
wel snappen. Als je zelf straffe uitspraken hoort die hier thuishoren, aarzel dan geen 
seconde en mail ze naar scriptor@wina.ugent.be voor je ze vergeet. We zullen je 
er met zijn allen dankbaar voor zijn. 
 
Prof. G. Vandenberghe 
• “Als je dit zou schrijven, zou professor Kerre zich omdraaien in zijn graf! Als 

hij dood zou zijn natuurlijk…” 
 
Prof. C. Thas 
• “Heeft iemand mijn bril gezien? Want ik ben hem kwijt…” 
• Een week later “Wisten jullie dat je tegenwoordig ook brillen kan kopen in 

de supermarkt? Ik heb een nieuwe gekocht in de GB.” 
• “Weet iemand hoeveel een boete kost? Want ik ben deze morgen geflitst. Het 

was in de bebouwde kom, maar daar staan bijna geen huizen.” 
• “Er was ooit eens een grote oorlog, en jullie weten vast wel wie die verloren 

heeft” (een volledige les over het antieke didactisch materiaal dat we van 
Duitsland kregen) 

• “Het is wel een beetje een krom parallellogram, maar kom, het is wel een 
parallellogram.” 

• “En dan nu de moderne methode: we vervangen u door u1 en v door u2.” 
• “Efkes mijn bril aandoen want ik kan mijn geschrift niet zo goed lezen.” 
• (in lokaal V1) “Als ik hier het bord afveeg heb ik altijd de indruk dat iemand 

achter mijn rug allerlei rare gebaren maakt,maar dat is omdat ik mezelf bezig 
zie in die spiegel.” 

 
Prof. Coolsaet 
• ”Brol verplaatsen geeft alleen maar nieuwe brol.” 
• “Pak 1024. Neen, dat is een veel te rond getal. Pak 1000…” 
• “Ik kies voor immutable objects omdat ik dat sexy vind.” 
• “Je moet dan maar met één oor luisteren en met uw ander oor nadenken…” 
• “En je ziet dat Jan ook Els is geworden, maar je hebt gezien in het nieuws dat 

dit nu gemakkelijker kan.” 
• “Nu heb ik nog een vierde voorbeeld waarvan ik me niet herinner wat het 

anders doet dan het vorige voorbeeld.” 
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Glijbaantjes 

Prof. Impens 
• “Dat heeft geen enkele zin. 

Welnu, we gaan dat zin 
geven.” 

• (na het gooien van een krijtje 
naar mij omdat ik met Pol 
aan het babbelen was) “Pas 
op want ik begin met krijtjes, 
ma a r  i k  e in d ig  me t 
bezemstelen!” 

 
Prof. Sarlet 
• “Er waren tijden dat men dit 

soort integraal nog kende.” 
• “Oorverdovende stilte.” 
• “Komaan, toon mij dat er toch iemand wakker is!” 
• “En nu ga ik een beetje zagen…” 
• “Toen zei de ene vogel tegen de andere: ‘een mens kan toch niet zijn hele 

leven blijven wormen eten?’” 
 
Prof. De Jonghe  
• “En daarmee is de kous rond.” 
• “De zonsverduistering in Kenya…” (wijst op de kaart met zijn stok recht naar 

Zuid-Afrika) 
• (bij het drinken van cola) “Ik moet toch aan de continuïteitsvergelijking 

blijven voldoen.” 
 
Bouvier 
• “Chimay is mijn absoluut lievelingsbier. Daar mogen ze mij ‘s middags 

wakker voor maken…” 
• Koen: “ I become one with the ball.”  
   waarop Bouvier: “Ziet da ge op tijd twee met de bal wordt.” 
 
Pol 
• “Bier is voor het plebs! Voor mij ne cola.” 
• “Zo’n opblaaspop, na twee keer is dat al kapot.” 
• Bij een discussie of vrouwen naakt op straat mogen rondlopen:  
   “Dat hangt er van af welke kleren ze aanhebben!” 
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Peters en Meters 

Peters en meters? Maar ik heb toch al een peter en een meter? Die heb ik heel al 
lang, zelfs al sinds ik als kleine uk gedoopt ben. Of willen ze hier iets anders mee 
zeggen? Dat je er nog krijgt als je hier die studentendoop doet? Of nog iets anders?  
 
Peters en meters heb je in alle kleuren en maten. Sommige zijn groot, andere klein, 
sommige levendig, andere zien er niet meer zo levendig uit, sommige zijn stil en 
anderen kun je niet doen zwijgen. Naast de meter en peter die je van je ouders kreeg 
bij een plechtigheid waar je je alleen de foto’s van kan herinneren, willen wij je nu 
ook nog een andere geven. Uiteraard krijg je er ook één als je je laat dopen in een 
studentenvereniging,. Dat zijn dan de mensen die je opdrachtjes geven en je een 
beetje op weg helpen om een volwaardig commilito te worden, maar daarover wil ik 
het nu niet hebben. Daarover en over de doop zelf zal je immers nog meer dan 
genoeg te horen krijgen.  
 
Wie een stuk belangrijker is voor je studies, is je studiepeter of –meter. Zoals de 
naam het zegt zal deze persoon je zo veel mogelijk helpen bij je studies. Je weet op 
voorhand niet wie je zult krijgen, aangezien het een loting is. Wel weet je dat hij of 
zij dezelfde richting volgt als jij, sociaal genoeg is om voor jou te willen zorgen en 
zeker genoeg mensen kent om je te helpen wanneer ze het zelf niet kunnen. 
De meeste peters en meters hebben goede notities (of ze ze nu zelf geschreven 
hebben of gekopieerd maakt niet uit) en hebben een heleboel extra tips voor je 
klaarzitten in hun hoofd. Het enige wat je moet doen is naar de peter en meter fuif 
komen.  
 
Elke ouderejaars heeft zijn eigen kwaliteiten. Sommigen zullen je overstelpen met 
goede bedoelingen, anderen zullen je de beste cafés van Gent leren kennen, maar 
allemaal hebben ze het beste met je voor.  
 
Aarzel ook niet om je peter of 
meter lastig te vallen met je 
vragen, daarvoor zijn ze er 
immers. Slechte timing kan, ze 
moeten tenslotte zelf ook 
blokken in de blok, maar als je 
daar rekening mee houdt kun je 
er alleen maar van profiteren. 
Bovendien vinden ze het 
allemaal nog erger als hun 
kindje zegt dat hij of zij geen 
hulp nodig heeft en dan 
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Crouching Cantor, Hidden Codex 

Cantussen: het Hoe en Waarom 

Inleiding 
 

Het is ongetwijfeld één van de meest fascinerende randfenomemen van het 
studentenleven: De Cantus. Er zijn studenten die het maar niets vinden en er zijn er 
die ongeveer elke avond gaan cantussen. Geen enkele andere activiteit is zo 
studentikoos, het is dus geen wonder dat ook De Doop en De Ontgroening ermee 
gecombineerd worden. 
Maar wat is nu een cantus? En hoe marcheert het? 
 
De Cantuszaal 
 

Doorgaans wordt er gecantust in een zaal achter een café, of in een fuifzaal. Tafels 
staan in een open vierkant met stoelen aan de buitenkant. Als er veel volk is dan 
worden er ook stoelen aan de binnenkant gezet. De schachten moeten op voorhand 
de zaal voor de cantus prepareren. [nvtrijn: met andere woorden, zij mogen met de 
stoelen sleuren. Ze zijn dan ook nog jong en sterk, in tegenstelling tot…] 
 
Rang en Hiërarchie 
 

In een cantus geldt er een speciale hiërarchie. De cantus wordt geleid door een  
senior. Dat is doorgaans de praeses van de club of kring die de cantus organiseert, 
maar het kan ook iemand anders zijn. Een senior bepaalt wanneer je mag spreken en 
wanneer je moet zwijgen, wat en wanneer je moet zingen, wanneer en waarom je 
moet/mag drinken. De senior is de baas, naar hem/haar moet er geluisterd worden, 
anders kan je gestraft worden. Dit jaar (2005-2006) zullen de cantussen normaliter 
geleid worden door Thomas Abeel, de praeses. 
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Aan de linkerzijde van de senior zit de cantor. De cantor helpt de senior bij het 
uitkiezen van de liedjes en op verzoek van diezelfde senior zingt de cantor een 
strofe voor. [nvtrijn: dit jaar heeft Bouvier de eer en het genoegen deze taak op zich 
te nemen.] 
 

Aan dezelfde kant van de senior en de cantor zit het hoogpraesidium. Dat zijn 
doorgaans: de vice-praeses, pro-senioren (= voormalig senioren), de quaestor (= 
penningmeester) en andere hoogwaardigheidsbekleders. 
 

Aan de zijkanten van de zaal zitten de commilitones. Dat zijn gedoopte én 
ontgroende leden van de club of kring, en eventuele gasten. 
Aan het eind van de zaal zitten de schachten en hun meester. Schachten zijn 
eerstejaars die gedoopt zijn maar nog niet ontgroend. In WiNA worden eerstejaars 
die nog niet gedoopt zijn voor het gemak ook schachten genoemd. Schachten 
moeten zéker luisteren naar alles en iedereen, maar vooral naar hun meester. Dat is 
de schachtentemmer, hij die door de schachten altijd aanspreken moet worden met 
Meester. [nvtrijn: ter herinnering: dit jaar is Jasper, net als vorig jaar, 
schachtentemmer van dienst.] De meester moet zijn schachten kort houden en 
ervoor zorgen dat ze alle regels respecteren. Een schacht of twee wordt aangeduid 
als bierschacht en die moeten het bier inschenken van de commilitones. 
 
De Codex 
 

Er is slechts één ding dat je echt nodig hebt als je gaat cantussen: de codex. Dat is 
een liederboek waar dan weer luid, dan weer ingetogen uit gezongen wordt. Er 
staan drinkliederen in, hymnen, clubliederen, enzovoort. Een codex bestaat uit witte 
en blauwe blaadjes. De blauwe blaadjes zijn een opsomming van de gebruiken en 
regels die op een cantus nageleefd moeten worden. Veel van die regels zijn 
ouderwets of niet van toepassing op een WiNA cantus, dus baseer je er niet te veel 
op. 
 

Een codex kost ongeveer 10 euro en is te koop in De Salamander, een café in de 
Overpoortstraat. Het heeft een blauwe kaft (die van Leuven heeft een groene). 
Studenten die al langer de straten van Gent onveilig maken hebben doorgaans een 
erg doorleefde en ronduit zompige codex, maar voorlopig zal die van jullie mooi 
blauw en wit zijn.  
 

Het is de traditie dat er duchtig in mekaars codex geschreven wordt. 
Liefdesverklaringen, straffe stoten, spreuken en meer van dat. [nvtrijn: 
geheugensteuntjes om sommige straffen simpel te maken bijvoorbeeld. Zo weet je 
meteen weer hoe die dwergen heetten en wie die Daltonbroertjes ook weer waren.] 
Zorg ervoor dat je jouw codex niet kwijtspeelt, je kan altijd een nieuwe kopen, maar 

Crouching Cantor, Hidden Codex 
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dan ben je wel een stuk persoonlijke studentikoze geschiedenis kwijt. 
Andere attributen 
 

In het begin zul je nog niet veel meer hebben dan een codex, maar anderen en vooral 
ouderejaars dragen doorgaans een pak meer attributen.  
 

Zo zijn de linten. Praesidiumleden (het bestuur) van WiNA dragen een breed zwart-
geel lint. Als iemand ook lid is van een andere club dan kan die persoon ook die 
linten dragen. Gewone commilitones en schachten (na hun doop) dragen een dun 
lintje, commilitones over hun rechterschouder en schachten over hun linkerschouder. 
 

Dan zijn er ook nog de bierpotten. Hoewel schachten ook uit een bierpot mogen 
drinken, is dat niet aan te raden omdat zo’n schacht vaak voor dikkenek wordt 
aanzien. Dit jaar heeft WiNA speciale 70-jarige potten. [nvtrijn: wees er dus maar 
zeker van dat we stiekem willen dat je wél één koopt en gebruikt.] 
 

Tot slot is er nog de kiel. Dat is een labojas die enkel op cantussen en andere 
studentikoze activiteiten gedragen wordt. Die mag nooit gewassen worden en ziet en 
ruikt er dus ook naar. Op een kiel worden slogans, versjes, groeten en dergelijke 
geschreven door de andere commilitones. 
 
Het drinken (pullen, hijsen, zwelgen, e.d.) 
 

Hoewel het op een cantus de bedoeling is dat je aardig wat pinten naar binnen kapt, 
kan je door niemand verplicht worden meer te drinken dan je kan. Je kan altijd water 
drinken als je wil. Indien de meester of senior merkt dat je niet meer kan drinken (en 
daardoor de cantus verstoort) dan kan je bierimpotent verklaard worden en dan krijg 
je geen bier meer. Zeker op je eerste cantus moet je je niet al te veel zorgen maken 
over het bier. [nvtrijn: probeer vooral niet stoergeweg zo veel mogelijk bier te 
drinken. Jouw eerste keer kotsen in Gent willen we niet meemaken!] 
 
Het verloop van een cantus 
 

Iedereen moet stil zijn en neerzitten. Op teken van de cantor staat iedereen recht en 
met de rechterhand op het hart en wordt het Io Vivat gezongen, dat is het meest 
traditionele studentenlied. Terwijl dat gezongen wordt komen de senior en eventueel 
andere praesidiumleden binnen. Na het Io Vivat volgt het WiNA clublied, wat door 
alle WiNezen gezongen wordt (eveneens rechtstaand en met hand op het hart). 
 

Na elk liedje roept de senior telkens de titel van het volgende liedje met de pagina. 
De schachten staan recht en roepen de pagina nog eens, zodat iedereen het goed 
gehoord heeft. Soms geeft de senior een salamander, dat is een plechtige ad fundum 
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waarbij hij ook speecht. 
Commilitones en schachten 
kunnen ook het woord vragen en 
een mededeling doen of iemand 
toedrinken. 
 

Na een bepaalde periode geeft de 
senior een tempus commune, dan 
wordt de cantus een kwartiertje 
stilgelegd. Dan mag je naar het 
toilet. That’s right: tijdens een 
cantus mag je niet naar het toilet. 
Je kan het wel vragen, maar dan 
moet je een zeer goede reden 
hebben. Indien je toch gaat als je geen toestemming hebt, dan moet je… 
Ad Pistum! De pistum is de open ruimte in het midden. Als je hierheen geroepen 
wordt dan wordt je gestraft. Omdat je niet zweeg wanneer dat gevraagd werd, als je 
bent gaan pissen, zoiets. De straf is meestal een ludieke drinkstraf. Indien je echt de 
klootzak uithangt dan kan je ook buitengesmeten worden (Cantus Ex!) maar dat 
gebeurt zelden. 
 

Op het einde van de cantus is er Het Stil Gedeelte. Dan worden plechtige liedjes 
kalm en ingetogen gezongen, soms bij gedimd licht. Daarna is de cantus gedaan en 
wordt er nagepraat in De Sjakosj. 
 
Is dat alles? 
 

Neen. Er zijn zoveel rituelen, gebruiken, slogans, spreuken, vrije versies en nuances 
dat ik ze hier niet allemaal uit de doeken ga doen. Onthoud vooral dat een cantus 
soms niet van de eerste keer leuk is. Je moet minstens twee maal cantussen voor je 
kan zeggen of je het iets voor jou vindt of niet. Het is in ieder geval één van mijn 
grootste hobby’s en passies, en ik hoop dat ik ook dit jaar een hoop gelijkgestemde 
confraters ga tegenkomen met wie ik uit volle borst(en) kan roepen: 
 
 
Prosit senior, prosit pro-seniores, prosit corona… Ad fundum! 
 
Studentikoze groeten, 
 
Peter “Bouvier” De Bouvere 
WiNA Cantor 2005-2006 
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Om het voorgaande stukje in stijl af te sluiten krijg je van mij nog het 
allerbelangrijkste cantusliedje. Nou ja, het belangrijkste lied op ons clublied na, dus 
het Io Vivat, 1e, 3e en laatste strofe, met vertaling. 
Dit zingen we niet alleen om de cantus plechtig te beginnen, maar ook telkens er 
een senior van een andere club bij ons op bezoek komt. Of, zoals het voor jullie 
waarschijnlijk zal lijken, wanneer we er nog eens zin in hebben.  

Io vivat 
 
Io vivat! Io vivat! 
Nostrorum sanitas! 
Hoc est amoris poculum, 
Doloris est antidotum! 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
Nos iungit amicitia 
Et vinum praebet gaudia. 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
Iam tota Academia 
Nobiscum amet gaudia. 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 

Hoera, zij leve lang 
 
Hoera, zij leve lang!    (x2) 
De gezondheid van de onzen! 
Deze is de vriendschapsbeker 
Met het medicijn tegen verdriet! 
 
Hoera, zij leve lang!    (x2) 
De gezondheid van de onzen! 
De vriendschap verbindt ons 
En de wijn geeft vreugde. 
 
Hoera, zij leve lang!    (x2) 
De gezondheid van de onzen! 
Moge dus de gehele universiteit 
Met ons houden van de vreugde. 
 
Hoera, zij leve lang!    (x2) 
De gezondheid van de onzen! 

Crouching Cantor, Hidden Codex 
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Hoe overleef ik het eerste jaar? 

[nvtrijn: dit tekstje duikt elk jaar op in het infostrakske. Het is eeuwen 
geleden  geschreven door iemand die toen al een ancien was en die nu 
jarenlang werkmens is, maar de inhoud is nog steeds brandend actueel. 
Nou ja, niemand heeft zin om ongeveer hetzelfde opnieuw te schrijven, dus 
hergebruiken we het keer op keer. Twee jaar geleden heeft Bouvier alle 
[nv.]’s die tussengevoegd zijn door zowat een generatie scriptoren  eruit 
gelaten. Sindsdien zijn we opnieuw begonnen...] 
 
Het doel van deze handleiding is het meegeven van enkele tips van een 
ancien  (ook nog bekend als nen ouwe zak). Ik vond dat er iets aan dat lage 
slagingspercentage moest gedaan worden en aangezien de proffen het niet 
doen (integendeel) doe ik het maar. Maar wie ben ik om te zeggen wat je 
wel en niet mag doen. Bezie het eerder als een voorbeeldje. Ik ben dan ook 
3 jaar op rij geslaagd geweest (in eerste zit dan nog wel), dus ik ken 
ondertussen de knepen van het vak (of beter: het klappen van de zweep). 
 
De start van het jaar  
Als je dit leest, dan betekent het dat je de eerste proef met succes hebt 
afgelegd, nl. lid worden van je lokale studentenvereniging, zijnde WiNA. 
Voordelen alom, zeker het feit dat je gemakkelijker en goedkoper aan 
cursussen kan geraken. Bedragen rond de 400 € zoals bij de rechten zijn 
hier totaal uit de boze. Bovendien drukt WiNA de prijs nog eens naar 
beneden door zelf cursussen te kopiëren en te verkopen (met toestemming 
van de proffen uiteraard). Enkel jammer van de proffen die nog zelf hun 
cursus willen verkopen. Laat je niet ontgoochelen door de massa papier. Het 
lijkt veel, het is veel en het is dan nog eens enkel voor het eerste semester! 
Daar komen ook nog eens een pak oefeningen bij. In ieder geval: niet 
panikeren: het is allemaal te doen [nvtrijn: zij die voor je kwamen en 
geslaagd zijn zullen dat bevestigen, we zorgen ervoor dat je de anderen niet 
leert kennen]. 
 
De eerste weken  
Ga naar alle lessen! Maak kennis met alle proffen, de cursussen, hun 
manier van lesgeven, uw medestudenten (wees geen asociale typ), enz… 
Laat je niet verleiden door eens naar links of rechts te kijken en te denken: 
“die zien  we volgend jaar niet meer terug”, want daar proberen we juist iets 
aan te doen. Probeer het tempo een beetje gewoon te worden, zorg dat je 
alle cursussen hebt en dan ben je er klaar voor. 
 
Het uitgaansleven 
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Hoe overleef ik het eerste jaar? 

Jaja, toch wel. Dit is een essentieel onderdeel om te slagen. Je moet mij niet 
geloven, maar de proffen assistenten en studiebureaus zeggen net 
hetzelfde: wie een heel jaar door blokt, is gebuisd. Dit lijkt een contradictie, 
maar het ís zo (laat dit maar eens aan je ouders lezen). [nviKaroS: en laat ze 
ineens naar A Beautiful Mind kijken… dan laten ze je zeker alles op je 
gemak doen] 
In ieder geval kan je het je niet permitteren om de eerste WiNA fuif te missen 
(zie kalender [nvtrijn: 12 oktober ]) en wel om de volgend reden: peter- en 
meterverkiezingen. Dat is een koppelingsactie van eerstejaars en 
ouderejaars. Niet om één of ander sadistisch spelletje (daar hebben we de 
doop voor), maar om op die manier iemand te leren kennen aan wie je alles 
mag vragen. Maar je kan die fuif ook om een andere reden niet missen, 
tenzij je komend jaar eenzaam en alleen wil doorbrengen. Want je 
medestudenten leer je immers beter kennen op een fuif dan in een 
auditorium, al was het maar omwille van de lossere sfeer en het feit dat je 
iets kan en/of mag zeggen tegen elkaar [nvtrijn: en als je wat later komt mag 
je toch nog binnen]. Leer dus mensen kennen. Veel mensen. Van de 
mensen die momenteel in de 2de lic. informatica zitten kan ik zeggen dat ik 
75% ervan heb leren kennen in de eerste kan [nvbouvier: dit stuk is al 
enkele jaren oud is en de schrijver ervan heeft al hoogstwaarschijnlijk een 
looprek nodig heeft om zich te kunnen  verplaatsen. Niettemin is het een 
waarheid als een koe]. En waar kan je mensen het best leren kennen? Op je 
kot (als je er één hebt), in de lessen (als de prof het toelaat) en vooral op de 
WiNA activiteiten. Iedereen altijd welkom… 
 
Volgende weken 
Eenmaal het jaar een beetje op gang is gekomen kan je je leven een beetje 
herplannen. Ik bedoel daarmee dat je sommige middelbare gewoonten gaat 
afleren om een heleboel nieuwe aan te kweken. Regelmatig je e-mail 
controleren alsook de websites van den unief, waaronder uiteraard die van 
WiNA. Zo blijf je op de hoogte van allerlei nuttige en/of leuke dingen. Je zal 
het ook gewoon worden te fuiven tijdens de weekdagen. Ik weet nog dat ik 
de eerste fuif op een woensdag heel raar vond, nu is dat normaler dan een 
zaterdag. In het eerste semester deed ik ongeveer 1 WiNA activiteit per 
week. Gewoon om mensen te leren kennen en mij te ontspannen. De doop 
is hét voorbeeld om sociaal contact te leggen. [nvtrijn: ik heb toch al gezegd 
dat je er nog meer dan genoeg over zou horen? Point proven!] Je wordt wat 
vuil en je ziet een beetje af, maar alle mensen die gedoopt werden zijn 
vrienden en zelfs erg goede vrienden geworden. Af en toe krijg je ook nog 
een keer een Strakske in je pollen gestopt en ergens halverwege krijg je de 
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Hoe overleef ik het eerste jaar? 

examenvragen in je pollen gestopt. Neen, uiteraard niet die van in januari 
van dit jaar, maar wel die van de vorige jaren. Dan weet je ongeveer dat het 
tijd is voor… 
 
De maand december 
In deze laatste weken van het jaar beginnen sommige mensen echt te 
panikeren. De examens liggen misschien nog veraf, maar de projecten 
moeten zo stilletjes aan afgewerkt en ingediend worden. Lukt het echt niet, 
dan kan je nog altijd terugvallen op je uitgebouwde vriendenkring. Profiteren 
is echter uit den boze. Je moet het uiteindelijk toch kennen, dus kan je er 
maar beter een beetje (veel) tijd in steken. Je denkt nu waarschijnlijk: “stom, 
projecten, dat is net hetzelfde als huiswerk, maar dan met een andere  
naam.” In dat geval heb ik slecht nieuws. Het aantal projecten dat je in je 
universitaire carrière gaat krijgen neem elk jaar toe en het staat telkens ook 
op meer en meer punten (8 van de 20 punten is geen kattenpis) Vergeet niet 
om af en toe eens een luchtje te scheppen, bijvoorbeeld door naar de 
massacantus te gaan. [nvtrijn: sluikreclame maken, daar doen wij niet aan 
mee.] 
 
Kerstvakantie  
Vergeet het vakantie deel van dat woord. Het is eigenlijk een soort blokverlof 
waarin de feestdagen hoogst ongelegen komen. Eenmaal de 
examenregeling uithangt maak je best een flexibele en haalbare planning  
op… Vergeet niet dat je niet kan leren op kerst- en oudejaarsavond en dat je 
op  
familiebezoeken en dergelijke moet gaan. Zorg dat je zorgeloos aan de blok 
kan beginnen: geef alle projecten op tijd af, zorg ervoor dat je cursussen en 
oefeningen compleet zijn, los alle problemen op met je lief of schuif ze 
tenminste op de lange baan, enz…   
 
Inhaalweek en blok   
Iets schitterend aan de faculteit wetenschappen is de gentlemen’s agree-
ment tussen proffen en studenten. Zelden wordt er les gegeven in de 
inhaalweek, dus krijg je i.p.v. de officiële twee weken blok er drie (met de  
kerstvakantie erbij is dat dus 5 weken in totaal). Dat is ruimschoots 
voldoende om heel de pak te leren en te snappen. Misschien zelfs een 
beetje te veel (vermoeidheid begint een rol te spelen). Daarom doe je het 
beter een beetje rustiger aan tijdens de vakantie en neem je best ook 
effectief een weekje  vakantie. Als je niet echt zeker bent van jezelf, blok dan 
gerust… maar overblok jezelf niet. [nvtrijn: als je na de kerstvakantie reeds 
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je vakken van voor naar achter kunt, dan kun je het de weken erna een 
beetje rustiger aan doen. Of je veel op voorhand wil doen of niet is zo vooral 
een kwestie van wanneer je het meest stress wil.] 
 
Examens 
Nu wordt het menens. De stress van de eerste universitaire examens, 
faalangst  en andere dingen die ervoor zorgen dat er in de eerste minuten 
een serieus aantal terug naar voor gaat om pro forma af te  geven. Big 
mistake. Kan je het niet? Bekijk op z’n minst de vragen. Kan je het wel? Des 
te beter. Verlies je tijd niet aan vragen die je minder liggen, los eerst diegene 
op die je al zeker weet, dan heb je die al. Maar om te kunnen slagen voor 
een examen moet je natuurlijk goed geblokt hebben en sommigen hebben 
daar veel moeite mee… 
 
Hoe te blokken?  
Belangrijkste regel in een positieve wetenschappelijke richting: leer niet uit 
het hoofd!! [nv.iKaroS: let op: als je bij analyse bijvoorbeeld niet weet hoe die 
stelling er nu uitziet, kan je hem ook moeilijk bewijzen, zelfs al snap je het 
bewijs volledig. Als een stelling een naam heeft, leer dan ook om via de 
naam de stelling en het bewijs te geven.] Ikzelf heb van elk bewijs dat ik ooit 
moest kennen nooit meer dan de eerste en de laatste regel geleerd, de rest 
moet je kunnen afleiden. Als je je cursus begrijpt mag dat geen probleem 
zijn. Mensen die bladzijden van boven tot beneden kunnen afratelen zijn zo 
gebuisd als ze groot zijn. Je moet het snappen. Ik ken geen mensen die nu 
in 2de lic. zitten omdat ze van buiten blokken. Ben je gezegend met een 
fotografisch geheugen? Proficiat, maar je zou beter een blokrichting kiezen 
zoals criminologie. 
 
Tweede semester   
Zeer analoog aan het eerste semester. Je krijgt na een week of drie, vier de 
resultaten van de examens terug, het is te zeggen, een A is dertien of meer, 
een B tien, elf of twaalf [nvtrijn: intussen is ervoor gezorgd dat je in tweede 
zit je B’s niet meer opnieuw moet doen. Dat is veel beter, maar zorgt er wel 
voor dat er strenger gedelibereerd werd omdat je niet direct 5 extra vakken 
moet opnieuw doen.] en een C onder 10. Zijn het vijf A’s dan hoop ik dat je 
mij er ene trakteert [nvtrijn: aangezien Robsan al lang verdwenen is, mag je 
mij trakteren in zijn plaats], zijn het vijf C’s dan is er nog niet alles verloren. 
Je hebt dan wel tweede zit, maar je kan nog altijd voor 5 A’s en B’s gaan in 
het tweede semester. Is het een combinatie van die letters dan kan je er  
nog in eerste zit door zijn, zeker als je C hét buisvak van je richting is.  
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Dus met een 8 of 9 kan je erdoor zijn, maar officieel mogen we dat niet 
zeggen  ;-) [nvtrijn: dit jaar werd een 8 niet meer gedelibereerd voor de 
wiskunde. Bij de andere richtingen weet ik het niet precies, maar je rekent er 
best niet meer op. Het voordeel is wel dat je dan maar één herexamen hebt 
en dus eigenlijk ook nog veel vakantie kunt nemen] 
 
Paasvakantie   
Terwijl in het eerste semester de kerstvakantie zo mooi voor de eerste 
blokperiode valt, zijn er na de paasvakantie nog 5 weken les! Dat betekent  
natuurlijk dat je eerst naar het WiNA galabal gaat en dan een klein beetje 
vakantie neemt, terwijl je intussen tijd en ruimte hebt om alles op je  
gemak te herhalen. Mispak je echter niet aan het feit dat je maar 3 weken 

blok 
hebt. 
En 
dan 
is het 

angstig 

Tot het de hoogste tijd is om te studeren heb je tijd genoeg om je te ontspannen.   
Daar willen we je op alle mogelijke manieren mee helpen, dat zul je nog wel 
merken. Tenzij je echt niets met ons te maken wil hebben natuurlijk, maar dat 
kun je je nog beklagen. Vraag het maar aan ouderejaars die pas in hun laatste 
jaren inzagen hoe tof WiNA wel is… 
Nu kun je alvast testen of je verder kan kijken dan je neus lang is. Wat zie je op 
de onderstaande tekeningen? Eén iets? Of is er toch nog iets anders te zien ook? 

Dé klassieker bij uitstek... Soms moet je nog wat verder kijken... 
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 Even denken… o ja, ik weet het al weer. Dit is een doolhof! Amuseer je ermee! 
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Brief van het FK 

 
Faculteitenkonvent - Gent 
St-Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent - tel 09/264.70.93 - fax 09/264.35.70 
 E-mail: info@fkserv.ugent.be   -    Homepage: http://fkserv.ugent.be 

UNIVERSITEIT GENT 

Gent, 1 oktober 2005 
 
Beste Universiteitsstudent, 
 
 
Je hebt ongetwijfeld zopas je lidkaart van jouw  
faculteitskring gekocht. Indien dat niet het geval 
is, doe er dan iets aan. Deze lidkaart maakt je niet 
alleen lid van jouw faculteitskring, maar ook van het 
Faculteitenkonvent of FK. In je kring zal je vele 
mensen leren kennen en meer dan interessante 
activiteiten voorgeschoteld krijgen. Het FK op zijn 
beurt overkoepelt alle faculteitskringen en zorgt 
voor de subsidies en centrale administratie. Als 
overkoepelende organisatie tellen we meer dan 14.000 
leden, verdeeld over 26 universitaire 
studentenkringen. Dat maakt ons één van de grootste 
studentenorganisaties in Gent, Vlaanderen, België, de 
wereld en een eindje daarbuiten. Op verschillende 
niveaus verzorgen we bovendien de vertegenwoordiging 
van de Gentse universiteitsstudent. Naast de 
financiële en bureaucratische bijstand die we aan de 
kringen verlenen, organiseren we ook een aantal 
activiteiten. Deze zorgen enerzijds voor de 
uitstraling van het Gentse universitaire 
studentenleven en anderzijds bevorderen zij de 
interfacultaire relaties. 
 
We ondersteunen bovendien de 12-urenloop, op woensdag 
26 oktober.  Daar krijg je de kans om in een 
sportieve omgeving (voor de één dus al wat sportiever 
dan voor de andere) de verschillende kringen te leren 
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 Faculteitenkonvent - Gent 
St-Pietersnieuwstraat 45 - 9000 Gent - tel 09/264.70.93 - fax 09/264.35.70 
 E-mail: info@fkserv.ugent.be   -    Homepage: http://fkserv.ugent.be 

UNIVERSITEIT GENT 

kennen en zelf je beste of althans minst slechte 
beentje voor te zetten. Uiteraard is er ook de  
jaarlijkse FK-Fuif in de Vooruit op donderdag 24 
november. Jouw lidkaart bezorgt jou daarvoor gratis 
toegang. Verder steunen we ook het studentikoos 
hoogtepunt van het academiejaar: de dertiende Gentse 
Massacantus. 1500 mensen komen dan samen om het 
Gentse studentenleven te vieren. 
 
Om de werking van het FK in goede banen te leiden 
heeft het FK twee bestuursorganen: de Algemene 
Vergadering (AV) en het Dagelijks Bestuur (FK-
Centraal). De Algemene Vergadering bestaat uit de 
afgevaardigden van jullie faculteitskringen (de 
praeses of zijn/haar plaatsvervanger) en vergadert 
maandelijks over interfacultaire activiteiten, 
interfacultaire afspraken, subsidieverdelingen en 
andere aangelegenheden die niet per faculteit kunnen 
geregeld worden. De AV verkiest in haar midden een 
voorzitter die dit jaar samen met een variërend 
aantal andere bestuursleden het FK-Centraal vormt. 
Als je ons zou zoeken, de gegevens vind je hierboven. 
 
Veel plezier, succes en het beste het komende 
academiejaar en tot op activiteiten van het FK of je 
kring. 
 

 
 

Frank Ketels 
FK-Voorzitter 2005-2006 

En Davy, Herlinde, Veronique, Joachim, Bart, Thomas 



64 

Hihihi hahaha 

***************************************************************************Een man is wat 
slagen aan het oefenen op de golf, en een bal belandt in een bosje.De man, op zoek 
naar zijn balletje, ontdekt er een heksachtig sujet dat in een grote pot aan het roeren 
is. Hij vraagt wat ze daar doet en de heks antwoordt: "Ik maak een toverdrankje." 
"Hmmm, interessant," zegt de man, "en waarvoor moet dat  dienen ?" "Wel", zegt ze, 
"een slokje hiervan en je wordt een buitengewone golfspeler voor minstens één jaar." 
"Mag ik er een kopje van drinken?", vraagt de golfspeler. 
"Wel...allee ja...", zegt ze, "maar ik moet je waarschuwen, ! dit drankje heeft wel 
nevenwerkingen: je seksleven zal er gans die tijd maar belabberd uitzien..." "Oké", 
antwoordt hij, "dat neem ik erbij." 
Hij drinkt zijn toverdrankje, en gaat terug aan de slag, en O ja, de eerste bal is al 
bingo! De volgende weken daagt hij de allerbeste profs uit, en wint warempel spel na 
spel. Het ganse jaar door stijgt hij naar de top, hij wint beker na beker, en prijs na 
prijs, en iedereen ligt aan zijn voeten. 
Zowat een jaartje later zoekt hij de heks terug op in hetzelfde bosje, en vertelt haar 
glunderend over zijn golftriomfen. 
"En," vraagt de heks," hoe is het met je seksleven?” "Niet slecht.", antwoordt hij. "O 
ja?", zegt ze, "Nochtans kan dat toverdrankje je seksleven ruïneren, hoeveel maal 
had je seks het laatste jaar?" 
"Wel," zegt hij," zowat driemaal, of 't kan ook viermaal geweest zijn..." 
"Ah ja !" zegt de heks, "en je vindt dat "niet slecht"? 
"Welnee," antwoordt de man, "voor een pastoor met een kleine parochie valt dat 
nogal mee vind ik." 
*************************************************************************** 

A girl asks her boyfriend to come over Friday night and have dinner with her parents. 
Since this is such a big event, the girl tells him that after dinner, she would like to 
have sex with him for the first time. The boy is ecstatic, but he has never had sex 
before, so he takes a trip to the pharmacy to get some condoms. The pharmacist 
helps the boy for about half an hour. He tells the boy everything there is to know 
about condoms and sex. At the register, the pharmacist asks the boy how many con-
doms he'd like to buy a 3-pack, 10-pack or family pack. The boy insists on the family 
pack because he thinks he will be rather busy, it being his first time and all. That 
night, the boy shows up at the girls parents house and meets his girlfriend at the 
door. "Oh, I'm so excited for you to meet my parents! Come on in! "The boy goes 
inside and is ! taken to the dinner table where the girl's parents are seated. The boy 
quickly offers to say grace and bows his head. A minute passes, and the boy is still 
deep in prayer, with his head down 10minutes pass, and still no movement from the 
boy. Finally, after 20 minutes with his head down, the girlfriend leans over and whis-
pers to the boyfriend, "I had no idea you were this religious. "The boy turns,  and 

De enige echte moppenrubriek van het strakske. Dit keer allemaal mogelijk 
gemaakt dankzij JM, maar dat kan niet blijven duren. Ken je er zelf één die hier 
perfect zou passen? Mail me: scriptor@wina.ugent.be 
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whispers back, "I had no idea your father was a pharmacist!" 
*************************************************************************** 

A man travelling by plane was in urgent need of a restroom facility. But each time he 
tried, it was occupied. The flight attendant, aware of his predicament, suggested he 
use the attendant's ladies room, but cautioned him not to press any of the buttons. 
There next to the paper roll were four buttons marked WW, WA, PP and ATR. Mak-
ing the mistake so many men make of not listening to a woman, he disregarded what 
she said when his curiosity got the best of him. He carefully pressed the WW button 
and immediately a gentle flush of Warm Water sprayed on his bare bottom. He 
thought "Wow" these gals really have it nice!! So a little more boldly he pressed the 
WA button and body temperature Warm Air blew across his wet bottom and dried it 
comfortably. "Aha" he thought, "no wonder these women take so long in the bath-
room with these kinds of services! "So he pushed the next button PP with anticipa-
tion. A soft disposable Powder Puff swung below him and dusted his bottom lightly 
with talc. "Man, this is great," he thought as he reached out for the ATR button. When 
he awoke in the hospital, the morphine was just wearing off...confused he buzzed the 
nurse to find out what happened. He explained the last thing he remembered was 
intense pain in the ladies room on the plane. The nurse explained, "Yes, you must 
have been having a great time until you pushed the Automatic Tampon Removal 
button." 
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Praeses 
Thomas Elise Peter Marij Fonne Abeel 
Adres: Home Vermeylen, kamer 208, Stalhof 6 
Gsm: 0477 21 17 52 
Thomas.Abeel@ugent.be  
 
Vice praeses 
Koen Simons 
Adres: Gaspeldoornlaan 17, 2930 Brasschaat  
Kot: Vrijheidslaan 39 
Gsm: 0485 08 69 84 
Koen.Simons@ugent.be 
 
Quaestor 
Paul Simon Bradt 
Adres: Zevenbladstraat 6, 9031 Gent  
Gsm: 0473 77 28 76  
Paul.Bradt@ugent.be 
 
Scriptor  
Katrijn Eveleen Standaert 
Adres: Gladiolenlaan 17, 8400 Oostende 
Kot: Winterstraat 3 
Gsm: 0499 19 19 86 
Katrijn.Standaert@ugent.be 
 
PR 
Sven Freddy Karl André Breunig  
Adres: Kortmarkstraat 7, 8480 Ichtegem  
Kot: Kantienberg 4 
Gsm: 0474 47 82 20  
Sven.Breunig@ugent.be 
 
Feestpraeses 
Anke Veerle Dobbelaere  
Adres: H. Consiencestraat 12, 8301 Knokke-Heist  
Kot: Burggraevenlaan 294  
Gsm: 0474 91 50 20  
Anke.Dobbelaere@ugent.be 
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Sportpraeses 
An Rosita Ronsyn  
Adres: Melkkouter 84, 9450 Haaltert  
Kot: Home Bertha, Blok A,  
Kamer 414, De Pintelaan 260B  
Gsm: 0498 45 87 72  
An.Ronsyn@ugent.be 
 

Cultuurpraeses 
Wouter Frans Karel Vanbiervliet  
Adres: J. van Maerlantstraat 33, 
8500 Kortrijk  
Kot: Kon. Astridlaan 159  
Gsm: 0473 91 59 78  
Wouter.Vanbiervliet@ugent.be 
 

Cursuspraeses (1/3) 
Christine Thérèse Jean Dubernard  
Adres: Beukenlaan 31, 9340 Lede  
Kot: Home Boudewijn Kamer 430, Harelbekestraat 70  
Gsm: 0472 64 00 74  
Christine.Dubernard@ugent.be 
 

Cursuspraeses (2/3) 
Tiny Verreycken  
Adres: Elsleukenstraat 25, 3201 Langdorp  
Kot: Home Boudewijn kamer 1110, Harelbekestraat 70  
Gsm: 0496 83 77 05  
Tiny.Verreycken@ugent.be 
 

Cursuspraeses (3/3) 
Iris Lisabeth Van Eenoo  
Adres: Karel Mestdaghstraat 72, 8000 Brugge   
Gsm: 0473 74 48 50  
Iris.VanEenoo@ugent.be 
 

Schachtentemmer 
Jasper Eugeen Vandeweerdt  
Adres: Broekeweg 13, 1730 Asse  
Kot: Voskenslaan 442  
Gsm: 0485 24 18 84  
schachtentemmer@wina.ugent.be 
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Jan Frederix 
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Kot: Home Vermeylen, Kamer 739, Stalhof 6  
Gsm: 0478 25 77 05  
ceryx@wina.ugent.be 
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Adres: Parochiedreef 14, 9080 Beervelde  
Kot: F. De Beulestraat 12-14  
Gsm: 0474 68 51 65  
carnifex@wina.ugent.be 
 
Hofnar 
Karel-Lodewijk Verdonck  
Adres: Gillis Damaesstraat 3, 2040 Antwerpen  
Kot: Home Astrid, kamer 528, Krijgslaan 250  
Gsm: 0498 32 18 20  
hofnar@wina.ugent.be 
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 Dikke merci! 

Natuurlijk moet je toch ergens in je boekje ook de mensen bedanken die je 
geholpen hebben. Aangezien ze superbelangrijk zijn, worden ze dan ook helemaal 
op het eind ervan vermeld. Dit is eigenlijk de hall of fame, wie hierin staat is 
onmisbaar. Wil je zelf ook dat heerlijke gevoel leren kennen om vermeld te 
worden? Denk er dan geen seconde langer over na, spurt naar je computer en 
verstuur alles wat je bruikbaar lijkt: van cartoons over goeie moppen  en wudjes tot 
glijbaantjes. Als je onlangs een supergoede film gezien/ cd gekocht/ boek gelezen 
hebt, aarzel dan ook geen moment om je mening erover door te sturen. Dankzij 
gmail raakt mijn mailbox niet meer vol, dus ga vooral je gang! 
 
Voor dit infostrakske gaat mijn dank vooral uit naar: 
 
• Alle praesidiumleden en de medewerkers voor hun voorstellingsstukje.  
• Behalve Thomas, Jasper en Jan zijn ze nog meer bedankt om dit op tijd te 

doen. 
• Jasper, Bouvier en Koen om me te helpen met mijn computerproblemen. 
• Tiny, Iris en Lieselot voor het bespreken van de vakken van wiskunde en 

fysica en sterrenkunde. 
• Sven voor het verbeteren en aanvullen van de besprekingen van de 

informatica. 
• De sponsors om hun dierbare centjes aan ons uit te geven. 
• Robsan voor een stukje dat hij jaren geleden geschreven heeft en dat nog 

steeds nuttig blijkt. 
• Anja voor de cartoons van Dirkjan. 
• Arne voor de morele steun en het omzetten van pdf in tiff. 
• Tim, Bouvier en Koen voor hun inspirerende strakskes, waar ik zonder 

gewetensbezwaren uit kon halen wat ik nodig had. 
• Koen voor een heleboel cartoons en tips. 
• Bouvier voor zijn gedicht dat zal opduiken in een later strakske. 
• Onze professoren, om hun intussen beroemd geworden versprekingen van de 

afgelopen jaren. 
• Google om zo gemakkelijk te zorgen voor cartoons en allerlei andere. 
• Jean-Marie om mijn mailbox te vullen. 
• Iedereen die ik per ongeluk toch nog vergeten ben. 
• Alle nieuwe leden, om dit boekje te lezen tot aan de laatste pagina! 
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Thomas abeel  praeses daan 
Ikke   scriptor  
Koen    vice  daan 
Pol   penning daan 
Sven   pr  daan 
Anke   feest  daan 
An   sport  daan 
Wouter   cultuur daan 
Christine  cursus   
Iris      
Tiny      
Jasper   schachtentemmer daan 
 
Bouvier 
Fem 
Karel 
Jan 
 
Allemaal gedaan behalve mezelf 

1. Maak ’s avonds je zak voor de volgende dag. Je wilt toch niet helemaal wakker worden 
voor je op weg bent naar de Sterre, dus kun je maar beter zorgen dat je ‘s morgens vroeg 
geen zoektocht moet houden om je cursussen bijeen te sprokkelen. 

2. Zet je wekker elke dag 5 minuten later. De eerste dag sta je toch véél te vroeg op omdat je 
een voorbeeldige student bent, de volgende dagen kun je de 10 minuten niksen uit je 
ochtendritueel schrappen. Op deze manier leer je snel en efficiënt te zijn, zonder dat je 
daarom ‘s morgens je ontbijt skipt of een hele dag loopt te stinken. Stop er echter wel mee 
vlak voor je punt 6 erdoor aan je laars lapt. 

3. Stap elke morgen met je rechtervoet uit bed, zelfs al moet je daar allerlei rare manoeuvres 
voor maken. Je linkervoet heeft immers de grote teen steeds aan de verkeerde kant om 
hem aan de linkerkant van die voet te kunnen zien en dat is nefast voor je toch al slaperig 
voorkomen op dat vroege uur. 

4. Eet ‘s morgens een ontbijt! De voormiddagen zijn lang, zeker als je eerste les om 8u30 
begint. De lessen duren tot kwart voor één en al vanaf tien uur laten een heleboel magen 
zich horen. Om je medestudenten dit gênante verschijnsel te besparen eet je dus ‘s 
morgens een deftig ontbijt en neem je eventueel nog iets mee om in de pauzes te 
verorberen. 

5. Wanneer het je echt niet meer lukt om je deftig klaar te maken, is in je onderbroek naar de 
les gaan toch écht geen optie. Je vat gegarandeerd kou dankzij onze Belgische tropische 
temperaturen die steeds boven het gemiddelde blijken te liggen (volgens het KMI) en 
meer nog, je loopt voor choco. Hou tenminste je pyjamabroek of slaapkleed er boven aan. 

6. Kom op tijd in de les. Meteen al de eerste week te laat komen wordt alleen getolereerd als 
je de weg kwijt was of als een andere prof het uur ervoor te lang les gegeven heeft. Prof. 
Impens zal je overigens vanaf de tweede les ook niet meer binnenlaten, tenzij er écht grote 
verkeersproblemen zijn zoals 10 cm sneeuw. De informatici hebben wat dat betreft iets 
meer geluk, maar je maakt daar best niet te veel gebruik van. Het maakt een vreselijk 
slechte indruk, zeker bij de proffen.  

7. Voel je je niet op je gemak en heb je de indruk dat je tussen allerlei vreemde vogels zit? 
Don’t worry, dat is volstrekt normaal in de richting die je gekozen hebt.  

8. Denk je echter dat één bepaald individu wel echt verdacht veel op een alien lijkt, 
waarschuw dan zo snel en discreet mogelijk een professor of assistent. Zij zijn hier 
immers op voorbereid en kennen het rampenplan dat dan in werking moet treden. 

9. Wanneer je zo’n dertigtal keer rond je eigen as draait zul je hoe langer hoe meer de 
middelpuntsvliedende kracht voelen. Ook de zwaartekracht zal sterker op je inwerken dan 
anders. Hoe meer rondjes je draait, hoe groter de kans wordt dat je onderweg de grond 
tegenkomt. Groet deze dan ook wanneer het zo ver is. 

10. Als de koe loeit, kijk ze dan diep in de ogen en antwoord! 
11. Probeer geen vrije val uit wanneer je verder dan 50 cm van het aardoppervlak verwijderd 

bent. Het is niet omdat jij overtuigd bent dat je kan vliegen als je jezelf ervan kan 
overtuigen dat je niet valt terwijl je dat wel doet, dat jouw daarbij opgelopen bulten en 
blutsen het tegendeel niet zullen bewijzen. Tenzij je Pol noemt natuurlijk... 

Hoe overleef ik mijn eerste dagen aan de universiteit? 


