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Kalender: 
 
Wat? Waar? Wanneer? 
 
Pizza avond  ‘t Sjakosj Dinsdag 8 november, 20u 
 
Wina’s Wacky Weekend voorkant St-Pietersstation Donderdag 10 november 
  17u30 
 
Doop Canard Bizar Woensdag 16 november, 17u 
 
Gratis vat+bierkoningverkiezing ‘t Sjakosj Dinsdag 22 november, 21u30 
 
Brouwerijbezoek Stella, Leuven Donderdag 24 november, 13u 
 
FK-fuif Vooruit Donderdag 24 november, 22u 
 
Retroparty Tequila Donderdag 1 december; 22u 
 
Paascantus Rector Maandag 5 december,  
 
Zwemmarathon GUSB Maandag 12 december, 11u15 
 
 
Elke dinsdag: clubavond in ‘t Sjakosj 
http://wina.ugent.be voor een up-to-date versie van de kalender 

Inhoud en kalender 



3 

Stewie 
Give me back my mind control devise, you vicious woman 

Lois (mum) 
Oh, do you want your toy back? 

(Family Guy) 

Gegroet beste lezertjes 
 

op deze zalige niet zonnige natte dag heb ik de eer en het genoegen jullie 
welkom te heten. Dit keer zijn de ronde bolletjes geen dubbele vraagtekens 
geworden, zijn er geen foto's verdwenen en als alles goed verloopt blijft 
zelfs mijn eigen foto in het Strakske staan. Bijna dubbel zo groot als 
oorspronkelijk het geval was, dit als compensatie voor de door mij geleden 
psychische schade. Intussen is mijn computer geformatteerd, heb ik er nog 
wat verder mee geprutst, is mijn computer opnieuw geformatteerd en heeft 
Osmo er een supergoed bakkie van gemaakt. Aangezien ik nu ook zelf van 
publisher kan omzetten in pdf, zie ik meteen wat er aan mankeert en kan ik 
het verhelpen voor het afgeprint wordt... Mijn nederige excuses voor de rare 
dingen die gebeurd zijn toen het Infostrakske in pdf omgezet werd. Verder 
zal ik mijn scriptor-zijn misbruiken om het gebruik van het woord teusje in te 
voeren. Wat is een teusje, hoor ik jullie al denken. Nou, doodgewoon een 
drankje, maar 'gaan we nog een teusje gaan drinken' klinkt in mijn oren nu 
eenmaal stukken beter dan 'zullen we nog iets gaan drinken'... 
Tot zover mijn geheime dagboek, over naar andere interessante 
onderwerpen. 
 

Hoewel Google intussen op de beurs genoteerd is, hebben ze hun niet 
politieke correctheid nog niet verloren. Of ze linkse of rechtse sympathieën 
hebben kun je heel gemakkelijk te weten komen. Wacht op een dag met 
slecht weer waarop je geen zin hebt om een stap buiten te zetten en steek 
tijdens een vrij momentje je computer aan.Typ op de Googles startpagina 
'failure' of 'lul' in en klik vervolgens op 'ik doe een gok'. Het resultaat voor 
'failure' is niet zo erg verrassend, maar dankzij het resultaat voor ‘lul’ kom je 
te weten hoe ze over onze binnenlandse politiek denken.  
 

Weer zoals dat van vandaag is overigens ook een ideale gelegenheid om 
tijdens een vrij half uurtje, in plaats van je gebruikelijke sportieve wandel/
fiets/loop/.../activiteiten, naar een aflevering van Family Guy te kijken. Nog 
nooit van gehoord? In dat geval heb je nog grotere gaten in je cultuur dan ik 

Editoriaalken 
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en dat is een kunst. Vraag maar eens rond, mensen die er wel al van 
gehoord hebben zijn eraan verknocht vanaf de eerste aflevering die ze te 
zien kregen. Deze cartoon is nog stukken beter dan the Simpsons, al zijn 
ze wel stukken minder bekend. Waar the Simpsons steeds ongeveer 
politiek correct zijn, durft Family Guy wel over de schreef te gaan. Bijna 
alle verwijzingen erin zijn ronduit hilarisch. Vele beroemde, maar niet zo 
voor de hand liggende, figuren komen aan bod. In hoeveel tekenfilms 
krijgen Einstein, de Dood en Hitler een rol toebedeeld?  
 

Wat de meeste mensen echter niet weten, maar na mijn grondig 
onderzoek redelijk duidelijk geworden is, is dat baby Stewie gebaseerd is 
op de president van de Verenigde Staten. Vermits WiNA een niet-politieke 
vereniging is zal ik me beperken tot de feiten.  
Feit: Stewie wil de wereld domineren. Bush valt binnen in Irak om de 
mensen te bevrijden van Saddam, hij viel Afghanistan binnen om Osama 
bin Laden te vinden en intussen het terrorisme te bestrijden... 
 

Feit: Stewie is reuzefan van God. Een machtige figuur die mensen straft 
omdat ze niet in hem geloven? Die de zeven plagen veroorzaakte? Die 
genadeloos mensen liet vermoorden als ze zijn zin niet deden? Hoe kun 
je niet van de God uit het Oude Testament houden... Aan de andere kant 
hebben we 'God bless America'. Met de hulp van God zal alles gebeuren 
zoals wij het willen en waarom zou God een land, waarvan de president 
zo diepgelovig is, niet helpen? 
 

Feit: Stewie is een 
baby.  
Geen commentaar.  

 
 

Editoraalken 

Trijn 
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Woordje van de praeses 

Goeiemorgen iedereen, 
 
Naar goede gewoonte ben ik weer te laat begonnen om dit stukje te 
schrijven. Maar geen nood, ik heb nog 14u voor de deadline en heb dus 
eigenlijk nog tijd met hopen om hier een literair meesterwerk [nvtrijn: een 
groot ego? Wie?] neer te pennen. Misschien is pennen wel niet het juiste 
woord: zoals elk zichzelf respecterend schrijver zit ik nu achter mij pc, 
lekker onderuitgezakt in een zachte bureaustoel met verstelbare 
rugleuning en een zalige vering. Achter mij staat een goed gevulde frigo. 
Dit is niet onbelangrijk. Een goed gevulde ijskast kan alleen de inspiratie 
maar ten goede komen. Natuurlijk wordt dan de mogelijkheid om foutloos 
te schrijven wel erstig bedreigd. Niet dat het nu veel beter is. Ik krijg de 
kriebels van mensen die zelfstandige naamwoorden, eigennamen, 
werkwoorden en dergelijke fout schrijven. Zelf heb ik geen recht van 
spreken want werkwoorden heb ik nooit goed kunnen vervoegen. Om één 
of andere mysterieuze reden heb ik dat nooit geleerd. Of wel geleerd, 
maar nooit onthouden. Ik vond dat triviaal, het is meestal wel duidelijk wat 
ik bedoel. Zo heb ik ook de zeer slechte gewoonte om nooit lidwoorden te 
lezen en meestal vergeet ik ze dan ook te typen. De meeste woorden van 
minder dan drie letters lees ik gewoon niet omdat ze de inhoud van de zin 
toch niet bevatten. Zeer efficiente techniek om sneller te lezen aangezien 
een derde van alle woorden zo kort is. 
 
Tegen dat jullie dit lezen is oktober verleden tijd. Een veelbewogen 
maand, tal van plezante activiteiten, hopen interessante lessen. Over al 
deze plaisantigheden kan je verder in dit boekje lezen. Ik ga hier dus niets 
vertellen over de activiteiten, maar wel over iets anders. Eerst dacht ik 
jullie iets meer te vertellen over schaken. Dit idee kwam bij me op toen ik 
dinsdag een aantal onverlaten schaak zag spelen op de clubavond. Mijn 
kennis van het schaken is te klein om iets interessant erover te kunnen 
vertellen dat je nog niet weet, daarom dat ik voor een ander onderwerp 
heb gekozen om dit stukje toch nog enigzins leerrijk te maken. Waarom 
moet dit boekje leerrijk zijn? hoor ik jullie al tot hier denken, wij willen 
ontspanning. Ofwel lezen jullie dit tijdens de les en ben je niet aan het 
opletten, ofwel lees je dit op je werk en ben je niet aan het werken. Het 
minste dat wij dan kunnen doen is ervoor zorgen dat je tijd toch nuttig 
besteed is en je nog iets begeleerd hebt.  
 



6 

Dus het onderwerp van vandaag is.... *tromgeroffel*.... geschiedenis. 
Geschiedenis is dan wel passé en al lang verleden tijd, toch kunnen we er 
veel uit leren. Zoals mijn leraar geschiedenis er in het eerste middelbaar 
bij me heeft ingeramd: "we leren heden het verleden om het heden beter 
te begrijpen en een betere blik op de toekomst te krijgen". [nvtrijn: wijze 
woorden!] Een blik op het verleden kan dus veel toekomstige miserie 
vermijden.  
 
Een goed startpunt om een feit uit het verleden te selecteren leek me de 
datum van vandaag. Vandaag, als ik dit schrijf, is het 27 oktober. [nvtrijn: 
precies één jaar geleden ging de twaalfurenloop wel door ;)]Op deze dag 
23 jaar geleden kwam er een einde aan de Cuba-crisis. Een moment van 
spanning tussen de toenmalige grootmachten VS en SU. De SU was op 
het lumineuze idee gekomen om kernraketten in de achtertuin van de VS 
te plaatsen. De VS kennende, kan je al voorspellen dat dit idee niet zo 
goed is afgelopen. Ik zal het verhaal hier kort schetsen. Het begint op 22 
oktober als de VS er achter komen dat de SU kernraketten aan het 
plaatsen zijn op Cuba. Een aantal raketten zijn reeds opgesteld, de rest is 
per boot onderweg. De VS leggen een zeeblokkade rond Cuba om te 
vermijden dat er meer raketten arriveren. Op 23 oktober worden de 
nucleaire raketten van de VS klaargemaakt voor lancering. Een dag later, 
op 24 oktober, kijkt de hele wereld angstig toe of de Sovjetschepen de 
blokkade proberen te doorbreken. Op het laatste moment keren de 
schepen terug. Op 26 oktober maken de sovjets een voorstel tot 
verwijdering van de raketten van Cuba (het is duidelijk dat, toen al, de VS 
het minst gezond verstand hadden [nvtrijn: moet dit ons verbazen?]). Op 
27 oktober is het hele verhaaltje afgelopen en kan iedereen weer met een 
gerust hart op straat komen. Het interessante van dit verhaal moet echter 
nog komen. Waarom werkte Cuba mee met de SU? Hoe is het zover 
kunnen komen dat de twee buurlanden, de VS en Cuba op zo'n slechte 
voet met elkaar leven? Als we die geschiedenis bekijken, zien we dat het 
niet meer dan logische is dat Cuba en de SU zo'n dikke vriendjes waren. 
 
Het begon allemaal lang lang geleden. Eind 19e eeuw, toen Spanje nog 
een min of meer belangrijke koloniale macht was, was een deel van 
Amerika in handen van Spanje. De Cubanen waren al ettelijke jaren aan 
het vechten voor hun onafhankelijkheid van Spanje. Spanje was op dat 
moment niet echt arm te noemen en de revolutionairen zaten al snel 

Woordje van de praeses 
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zonder geld om hun oorlog tegen Spanje verder uit te kunnen vechten. De 
toenmalige 'president' van Cuba vroeg hulp aan de grote buur om de 
Spanjaarden buiten te flikkeren. Roosevelt was in eerste instantie niet zo 
gewonnen voor een oorlog [nvtrijn: er zijn dus ooit ook niet 
oorlogszuchtige Amerikaanse presidenten geweest, stel je voor!], maar na 
de nodige propaganda van de pers werd hij door de publieke opinie 
gedwongen actie te ondernemen. De meeste Amerikanen vonden het niet 
meer dan logisch dat het kleine eiland voor de kust van Florida onderdeel 
ging vormen van de VS. Het grootste gedeelte van de economie was toch 
reeds in handen van de VS. Enkele maanden later werd er naar 
aanleiding van een ontplofte boot een officiele oorlogsverklaring aan 
Spanje goedgekeurd. Het doel van deze oorlog was om de Cubaanse 
onafhankelijkheid te garanderen. In juni 1898 landden de eeste 
Amerikaanse mariniers in Guantanamo Bay. Drie maanden later was de 
oorlog afgelopen en kwamen Cuba, de Fillipijnen, Gaum en Puorto Rico in 
Amerikaanse handen. Om toch een beetje tegemoet te komen aan hun 
initiële beloften van onafhankelijk kreeg Cuba zelfbestuur, maar de VS 
behielden toch een serieuze vinger in de pap. Zo mocht Cuba alleen 
buitenlandse contacten onderhouden met de VS. De VS behielden 
verschillende militaire basissen op het eiland en tot slot: de VS behielden 
het recht om ten allen tijde 'interventies' te doen in Cuba. De Cubanen, 
niet gelukkig met deze nieuwe overheerser, kwamen wederom in opstand. 
Gevolg was dat de VS Cuba opnieuw bezetten. Dit is niet echt een goede 
manier om je buren te vriend te houden, bij het minste wat ze doen of 
laten de boel gaan platbombarderen. Laat het dus duidelijk zijn dat Cuba 
alle mogelijke redenen had om aan te kloppen bij een andere kernmacht 
om die Amerikanen een loer te draaien. Nu weet je dus waarom de Fidel 
liever bij de Russen raketjes koopt dan bij zijn gebuur. 
 
Voila, hiermee is ook weeral voldaan aan de minimale educatieve waarde 
die een Strakske moet hebben. Maar nu genoeg over het verleden, nu de 
toekomst. Als je dit strakske op tijd krijgt, heb je het nog voor WWW. Dan 
ik ga hier nog een beetje reclame maken voor WWW. Wat WWW is, lees 
je verder in dit boekje. Ik wil jullie alleen maar zeggen dat het een must is 
om mee te gaan. Dit kennismakingsweekend is reeds vele jaren een 
vaste waarde op de WiNA-kalender en dat heeft natuurlijk een goede 
reden. Het zijn zowat de leukste drie dagen van een jaar. Vraag maar aan 
iedereen die ooit meegeweest is, het zijn dagen waar je nog vele jaren 

Woordje van de praeses 
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later met plezier op terugkijkt. En om het nog eens duidelijk te zeggen, 
iedereen is welkom om mee te gaan. Het enige dat je moet doen is je 
inschrijven. 
 
Nu dat ik toch reclame aan het maken ben, ga ik ook nog eens de 
clubavond promoten. Dit heuglijke gebeuren vindt elke dinsdag plaats 
vanaf 22u in de Sjakosj. Je kan daar goedkope pintjes en cola's (en ook 
andere dranken natuurlijk [nvtrijn: looza ace! looza ace!]) krijgen via 
WiNA. In tegenstelling tot de andere overpoort café’s is de Sjakosj een 
gezellig café waar je in alle rust een babbeltje kan maken, een pintje 
drinken of een gezelschapsspelletje spelen [nvtrijn: tenminste als je er 
meebrengt]. De ideale manier om een keer te ontspannen tussen al dat 
studeergeweld. 
 
Tot zover mijn bijdrage tot het draaglijk maken van deze les- of werkdag.  

 
Magna res est vocis et silentii temperamentum. 

 
 

Woordje van de praeses 
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Mijn ‘kopieer-eens-een-sudoku-
zonder-scanner-talent’ is nog niet 
erg groot (hmm...), maar als jullie 
deze even snel kunnen oplossen als 
die uit het introductiestrakske, dan 
ben je een kei... 
Het principe is nog steeds 
hetzelfde: het blijft de bedoeling 
dat je de witte vakjes invult met 
getallen van 1 tot 9, zodat in elke 
rij en in elke kolom moeten alle 
getallen van 1 tot 9 één maal 
voorkomen. Ook in elk 3x3 
vierkant moeten ze allemaal 
voorkomen.  
Kleine tip: gebruik een potlood. 

T 
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Ach, de introductiedag... 
 
Op een ochtend veel te vroeg 
(alhoewel het dit jaar wel meeviel) 
verzamelen aan de Ledeganck. Al 
die bange gezichtjes die staan te 
popelen om aan het nieuwe jaar te 
beginnen, die bonte verzameling van 
kleuren en lintjes... 
Jaja, zelfs mijn introductiedag 
(intussen toch al 4 jaar geleden) 
herinner ik mij nog levendig... Je komt toe en bent al blij wanneer je 
ergens een bekend gezicht ziet opduiken van op je school of in je streek, 
je wordt rechts en links bestookt met flyers en kiest je plaatsje uit in het 
grote auditorium. Je vraagt je af wie die onbeschofte lintdragers zijn 
achteraan die daar ontbijtkoeken eten en cola drinken... en dan begint 
het...  
 
De decaan neemt het woord. Gelukkig is de decaan vanaf dit jaar onze 
eigen prof. Dejonghe (Sterrenkunde) en dat was er aan te merken. Hij 
legde op zijn eigen typische stijl uit hoe onze faculteit in elkaar zat, (heen 
en weer en heen en weer [nvtrijn: sommigen houden ervan, anderen 
haten het]), en daaruit bleek ondermeer dan de wiskunde, informatica en 
fysica en sterrekunde veruit de grootste groep studenten is van de 
wetenschappen!!! [nvtrijn: jammergenoeg moesten jullie niet meer 
rechtstaan per richting, dat was de vorige jaren het interessantste moment 
van de voormiddag: weten dat er richtingen zijn waar bijna niemand bij 
rechtstaat...] 
Als je niet meer weet wat er daarna nog allemaal gezegd is geworden, 
wees gerust, je bent zeker niet alleen... 
Na de toespraken van jobdienst, sociale dienst en wie weet welke andere 
diensten die het nodig vonden om het gespeech zo te rekken, was bijna 
iedereen in slaap gesukkeld. (hebben die mensen nog nooit gehoord van 
flyers ofzo, dan kunnen we volgend jaar nog een uur later opstaan...). 
 
Daarna begon het chaotische deel van de dag... die mensen met lintjes 
aan wilden jullie geld (voor cursussen en broodjes ofzo) en namen jullie 
meer naar de Sterre, waar er nog enkele speeches op jullie aan het 
wachten waren. [nvtrijn: het stuk in de Ledeganck is trouwens verplicht, 
de wandeling of fietstocht is helaas het gevolg daarvan. Don’t blame us!] 

Het begint! 

Je bijna 
belangrijkste 

bezigheid dit jaar: 
lessen volgen, iets 
aandachtiger dan 

tijdens het eten 
hier... 
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De wiskundigen en fysici hebben de hele studentengids uitgespit in een 
uiterst humoristische stijl, zoals alleen prof. Impens dat kan. De 
informatica werden opgevangen door prof. De Clerck, naar verluid viel dit 
zeer goed mee [nvtrijn: en waren ze zelfs bijna een uur eerder klaar].  
 
Dan namen die lintjesmensen het woord en stelden zich voor als jullie 
praesidium... Na de waarschuwingen van proffen, rectoren en diensten, 
kwamen die met een heel ander verhaal. De studententijd is niet alleen 
een tijd van lessen, blokken en 'blokvakanties', het is (kan) ook de 
mooiste tijd van je leven (zijn) en dat heb ik geen enkele prof horen 
zeggen... [nvtrijn: shame on them!] 
Gelukkig zijn jullie allemaal lid geworden van onze vereniging, de Wina. 
Bovendien bleek het sprookje van de beloofde broodjes (wel met enige 
vertraging) toch geen leugen en was het ook een voordeel om die 
cursussen al vroeg in het jaar te kunnen kopen.  
Die praesidiumleden blijven trouwens jullie lastigvallen met gratis 
barbeques, chocomelk en strakskes, blijven reclame maken voor hun 
leuke activiteiten en blijven de s1/s2/s9/galglaan volplakken met allerlei 
affiches voor wie weet wat allemaal... [nvtrijn: dit echter gehéél terzijde ;)] 
 
Na het verorberen van de broodjes, kon het drukke programma hervat 
worden... Er volgde er nog een 'korte' rondleiding met de jullie nu al goed 
vertrouwde omgeving van de Sterre en voor de fysici (rarara) nog een 
speech van een 'echte fysicus' prof. Matthijs.   
Ook werd het leeuwendeel van de cursussen aan jullie verkocht, 
(joepie!?!) en dan... Het gratis vat! 
Na zo'n hectische dag vol speeches, speeches en speeches, zochten de 
meesten toch hun toevlucht tot een fris pintje of cola’tje om de 
gebeurtenissen wat door te spoelen. Daar werden de eerste contacten al 
gelegd met lotgenoten, de eerste vriendengroepjes gevormd en voor het 
eerst die dag zag ik lachende gezichten in plaats van zuchtende, 
halfslapende hoopjes mens [nvtrijn: ben ik de enige die al eerder 
behoorlijk blije gezichten zag of zo?]. Stelselmatig vloeiden de eerste 
Bacherkes naar huis of naar hun kot, veel te zwaar beladen met 
cursussen, vermoeid door een zware dag, maar door het leuke einde toch 
met wat hoop in hun ogen om er maandag echt mee te beginnen...  
 
Allemaal veel succes, 

 
 

Het begint! 

Wouter 
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Hij kuste tot achter de komma, 
haar lach was naar boven afgerond. 

 
Hij begrootte teder, 

maar declareerde ruw. 
 

Blozend sloeg de extra nul haar blik neer. 
 

De vermomde cijfers zwegen 
zwart op wit. 

 
Zij waren ruw berekend 

maar blank van pit. 
 

 

Poëzie 

Ergens redelijk goed verborgen, weggestoken onder het mom van ‘ik ben 
wiskundige, fysicus of informaticus’, zit eens in de zo veel tijd een dichter. 
Naar precies die dichter zoeken wij, om hem of haar eeuwige roem en 
glorie te schenken. Om het leven in de schaduw van het bestaan achter 
zich te laten en in het licht te kunnen treden. Om jezelf de plaats te geven 
die je verdient. Verberg daarom je dichterlijke talenten niet langer, deel ze 
met de wereld.  
 
Zet al een stapje in de goede richting, mail naar scriptor@wina.ugent.be. 

Bouvier 
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[nvtrijn: Het volgende stukje is in deze vorm niet helemaal onverwacht, 
maar toch wel verrassend. Het behoeft niet eens commentaar, dat zou 
alleen de kracht, de passie en de intensiteit van het stuk wegnemen. Lees 
en geniet... Kwestie van met de schrijvers te coöpereren] 
 
Weledele dames en heren, 
 

Aanhoort ons, wijl wij vertellen als ‘t ons geoorloofd door de schone 
Muzen, een historie die eindigde niet lang geleden. Zoals het wel eens 
placht te gebeuren in deze wereld, gebonden aan causaliteit, zullen wij 
misschien falen in onze verwoede pogingen zo volledig mogelijk te zijn 
alsook een objectief relaas te brengen van de feiten. Weest echter niet 

getreurd, dit lezen zal u niet berouwen als ’t ons gegund is kunde en 
inspiratie te tonen en aldus verveling te verjagen. 

 
Ons verhaal begint in het verre verleden. Na de oorlog der Titanen, 
schiepen de Olympische goden wezens om de aarde te bevolken. Zij 
lieten het echter over aan de twee Titanen Epimetheus en Prometheus 
om hen eigenschappen te geven die hun in staat zouden stellen te 
overleven. Epimetheus overtuigde zijn broer het bedelen van 
eigenschappen aan hem over te laten, hij zou dan later het werk 
controleren. Epimetheus’ titanenwerk volbrengend zorgde hij ervoor dat 
geen enkele soort kon uitsterven. Hij hield rekening met de seizoenen en 
gaf aan alle dieren het vermogen zowel koude als hitte te weerstaan. Hij 
gaf elk dier zijn eigen voedselbron. Sommigen aten gras, anderen fruit, 
nog anderen dieren die zij konden verslinden. Zij die niet sterk waren gaf 
hij het vermogen zich te verbergen onder de grond of te vluchten door de 
lucht. 
 
Op de dag van de Schepping toen Prometheus het werk van zijn broer 
kwam controleren bemerkte hij dat door gebrek aan wijsheid en 
vooruitziendheid Epimetheus niets had ontworpen om het behoud van de 
mens te garanderen. Zielig en zwak verborgen zij zich in grotten, leden 
onder de hevige kou of verbranden door extreme hitte, werden verslonden 
naar gelieve en hadden niet de het vermogen, de kracht of enige hoop om 
zich te handhaven. 
 
Prometheus bepleitte het lot van de mensheid, en stelde voor de 

BBQ, geloof het of niet 
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vergissing recht te zetten door hen kennis en andere goddelijke gaven te 
schenken. Maar Zeus had geen interesse voor het menselijke ras. Zij 
moesten leven als primitieven tot zij uiteindelijk en onvermijdelijk zouden 
uitsterven. 
 
Ondanks de waarschuwing van Zeus, gedreven door medeleven gaf hij 
de mensheid vele gaven en giften. Hij gaf hen kennis om te bouwen, 
nummers en alfabet om zich dingen te herinneren, kennis over de kunsten 
en wetenschap en uiteindelijk stal hij ook het vuur uit het hart van de 
Olympus, om hun grotten, hutten, huizen en harten te verwarmen maar 
betaalde daarvoor een vreselijke prijs. 
 
Het is dit offer dat ons in staat heeft gesteld U deze BBQ aan te bieden, 
het leek ons enkel gepast om deze zaken vooraleerst nog eens in 
herinnering te brengen zodat zij nooit vergeten zullen wordt. 
 
De vergetelheid der mensen wordt slechts bestreden door wijsheid en 
vooruitziendheid. De ontwikkeling van taal, schrift en later boekdrukkunst 
hebben geleid tot verspreiding en vermeerdering van kennis. In d’ oude 
tijden al vereerde men Pallas Athena. Gelijk hadden zij die de vruchten 
van geestesarbeid verkozen, hoe eervol ook de jacht, door Artemis 
begeleid. De warmte van een stenen huis is slechts een voorbeeld van de 
geneugten die een sedentair leven schenkt aan ons mensen. Volle 
korenvelden, met rode papavers, voldoen ons dagelijkse behoeften, d’ 
aarde schenkt ons haar vruchten en wij nemen ze gretig aan. 
 

Klinkt het dan nog wonderbaarlijk, dat twee sterfelijke mensen, geheel 
alleen versleepten de spijs en drank voor 120 hongerige Winezen? Vrolijk 

aan hun tocht begonnen, kwamen dezen, iKaroS en Polipie, menig 
verschijning tegen. Zij bespeurden daar een ander praesidium, beladen 

met flessen jenever, zoveel als er in ene winkelkar kon en vroegen zich af 
waarom deze of gene niet bij een brouwer was wezen onderhandelen, 

schoon minst hadden zij er bekertjens gratis bij gekregen. Verder 
gekomen, zagen zij een groep vrienden hoogst oneconomische 

handelingen ondernemen, volledig ondoordacht! En wederom dankten zij 
de hoge wijsheid hun gegund, door God, Athena, of Darwin? Immer 

voorwaarts lopend, kwamen zij, na een lichte verandering in de 
samenstelling van elektronen te veroorzaken bij de computers van KBC, 

BBQ, geloof het of niet 
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middels een stukje plastic verreikt met metalen in dunne laagjes, geheel 
onbeschadigd terug aan den S9. Op dat bekende terrein was ‘t hartelijk 

wederzien, d’ andere leden van ’t praesidium, om dan samen noest te 
werken.  

 
En gewerkt hebben we die dag waarde Winezen om U de wel haast 
legendarische hoeveelheid voedsel voor te schotelen die U op deze 
memorabele avond verorbert hebt en U zo gul geschonken is door Uw 
studentenvereniging. Of het nu de individueel verpakte komkommers 
uitpakken, groentjes vakkundig kuisen en snijden of het vlees homogeen 
over satéstokjes verdelen was dat het meeste werk vereiste kan ik niet 
direct zeggen. Wat ik U wel kan vertellen is dat menigeen met bebloede 
vingers het grasveld uiteindelijk betreed heeft, het risico trotserend de 
woorden ‘geef bloed voor een koekje’ tegen het trommelvlies geslagen te 
krijgen. 
 
Vurig was dan ook de vreugde wanneer de eerste mensen begonnen toe 
te stromen en de vlammen aan de kolen begonnen te likken. En wat een 
mensenmassa is er dan ook toegestroomd, zorgelijk werd reeds opzij 
gekeken naar de tafel naast de barbecue om te controleren of de 
voorraden wel zouden volstaan om de toestromende hongerige 
mensenmassa te voeden. Maar in retrospect kan ik U niet geheel zonder 
trots vertellen dat wij hierin geslaagd zijn. 
 
Op dit moment begon dan ook de taak om het vlees te braden, teneinde 
de hongerige te voeden en de drank te koelen teneinde de dorstige te 
laven. Toch al 2 werken van de 7 werken der barmhartigheid.  

(In realiteit zijn we door en door slechte mensen, maar daarvoor is het 
genoodzaakt te doen alsof we vriendelijk zijn.) En hoe werd ons hart 

verwarmd door spijs en drank en gelukkige gezichten, van oude 
bekenden en nieuwe, veel nieuwe studentjes. De eerste dagen van het 

eerste bachelorjaar doorworsteld, de verscheidene gebouwen op de 
Sterre weten verkennen, de Astrid resto eens geprobeerd… en dan, 

totaal onverwacht, op de BBQ terechtgekomen. Leute en lachen en 
schransen en de BBQ eens in de fik steken omdat we eigenlijk niet zo’n 

verantwoorde mensen zijn en graag eens met vuur spelen, dat zijn de 
traditionele momenten van een WiNA BBQ. Dat zijn dingen die we niet 

opnieuw moeten verhalen, ze staan voor eeuwig op foto. Het leek ons ook 

BBQ, geloof het of niet 
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veel geschikter om de scriptor te ver(r)assen met dit staaltje afdwalen, 
parodie op haar zelve, want coöpereren is echt niet ons ding :p 

 
Het hout vers gekapt, 

Een varken in haast geslacht, 
‘t BBQ wezen. 

 
Warme Herfstgroeten, 

 

BBQ, geloof het of niet 

Veel vlees, oude en 
vooral veel nieuwe 
gezichtjes...  

... dus leren we ze wat 
wina-ambiance is! 

De Hofnar & iKaroS 



16 

De openingsfuif... 
 
Na de geslaagde gratis barbecue was het toch nog wat bang afwachten. 
'Zal er wel volk zijn?', 'Ben ik niets vergeten?','Komen die eerste 
bachertjes?'; deze vragen spoken constant door je hoofd en omdat je als 
feest met je eerste fuif zeker niet wil afgaan, waren er toch wel enige 
zenuwen te bemerken net voor de fuif. Maar die zenuwen hielden zich al 
gauw kalm zodra de eerste eerste-bachers binnenstrompelden. Blijkbaar 
heeft het geholpen om 3 keer in de lessen langs te gaan en om bepaalde 
mensen te stalken om toch maar een kaart verkocht te krijgen.Want om 
tien uur stonden traditiegewijs de eerste nieuwe gezichtjes netjes aan de 
deur op hun eerste (?) fuif [nvtrijn: was het niet hun eerste dan was het 
toch zeker wel hun beste tot nu toe! En nee, we hebben helemaal geen 
groot gedacht van onszelf] tijdens de week. Naast die eerste bachertjes 
stroomden ook de meer vertrouwde mensen binnen, uiteraard ook een 
handjevol ereleden en wina-sympathisanten. 
 
'Or joe reddie toe partie' stond er op de affiche te blinken.Blijkbaar was 
iedereen wel reddie want om halfelf passeerde de eerste polonaise voor 
mijn neus! (en ik zag dat het goed was...) [nvtrijn: en ik zat gefrustreerd 
aan de kassa te hopen dat mijn shift snel voorbij was] 
Ondertussen was de zaal ook al goed vol gelopen, maar ook niet te vol, 
gewoon, zoals we het bij WiNA graag hebben: Geen druk gedoe waar je 
geplet staat tussen een heleboel stinkende en zwetende lichamen die je 
maar één soort danspasje toelaten, namelijk dansvloergetrappel. Je krijgt 
ook niet steeds bier en andere minder lekkere vloeistoffen over je gekapt.
(hoewel ze er toch in geslaagd zijn om toch wel drie pintjes over mij te 
kappen) En last but not least: je hebt lekker veel plaats om de meest 
marginale danspasjes uit te voeren.Dit werd dan ook uitvoerig gedaan, 
soms met iets te veel enthousiasme.(oh no, it's margi-man ;-)) 
 
Dat de fuif om drie uur zijn deuren al moest sluiten was op zich niet zo 
erg, zo kon ik ook nog redelijk vroeg in mijn bedje kruipen (alhoewel ik 
dan misschien beter toch niet naar de Sjakosj getrokken was ;-)). En als ik 
moet eerlijk zijn, ik sta liever al om halfelf te shaken dan aan de zijkant 
van de dansvloer te staan lummelen omdat niemand durft te dansen. 
[nvtrijn: het voordeel van de wina, we zijn niet bang om af te gaan dus er 
wordt veel vroeger gedanst dan op andere fuiven] Ik denk dat ik gerust 
kan zeggen dat het  een geslaagde avond was: veel gedanst, veel 

Or joe reddie toe partie??? 
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gedronken, geen ambras en veel eerste bachertjes! Voor herhaling 
vatbaar zou ik zo zeggen. Bedankt aan iedereen om te komen, ik hoop 
dat jullie het jullie niet beklaagd hebben.  
 
Tot de volgende! 
 
Uw eeuwige dienares, 

Or joe reddie toe partie? 

Dobbie 
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Ave, 
 
Het voordeel van dezelfde functie uit 
te voeren is dat ik mijn stukjes voor ‘t 
strakske zo goed als volledig kan 
kopieëren. Dit getuigd van weinig 
creativiteit, dat weet ik, maar mijn 
creativiteit gebruik ik voor het 
uitvinden 
van doopstraffen. 
 
Maandag 17 oktober rond 19u15 druppelden de schachtjes (eerstejaars) 
Den Twieoo binnen. Het waren er maar 8, maar dat kan de pret niet 
bederven.  De schachten kregen eerst een leiding: ‘Cantussen for 
Dummies’. Ook leerden ze het clublied en het Io Vivat kwelen, de rest van 
de liederen was voor later op de avond. Tegen 20u30 begon de eigenlijke 
cantus. Meerdere commilitones kwamen later op de avond binnen wat 
een goede zaak was, want dan konden we de schachtjes enkele straffen 
tonen en laten uitvoeren. 
 
Zoals elk jaar op de oefencantus bleek de blaas van menig schachtje te 
klein en was er een stormloop naar de wc. De andere reden om naar het 
toilet te gaan, kotsen, was die dag niet van toepassing, onze senior was 
zo vriendelijk om een emmer te voorzien. Naar het eind van de cantus 
werd alles een beetje chaotischer: een schachtje wist niet meer hoe hij 

ad-fundum moest drinken, een 
andere werd ‘cantus-ex’ gestuurd, 
waarna hij een halve bierkan over de 
senior en onze cantor goot. De 
schachten raakten, naarmate de 
schachtenkoningverkiezingen 
vorderde, zatter wat ook wel zijn 
gevolgen had in de bierverdeling. 
Een tamelijk rustig stil gedeelte 
omdat menig schacht op zijn knieen 
in de emmer zat te kotsen. 
 

Oefencantus en voordoop 
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De reacties waren positief, hoewel er enkele hun kot geredecoreerd 
hebben en sommige pas donderdag gesignaleerd zijn. 
 
 
[nvtrijn: het leukste weetje 
vergeet hij natuurlijk te 
vermelden omdat het niet in 
zijn stukje van vorig jaar stond, 
foei! Door één of andere 
duistere papiertje (aan de 
praeses met de boodschap ‘je 
mag doen met mijn haar wat je 
maar wil’, getekend Dobbie) 
werd Dobbie ad pistum 
geroepen en veranderde de 
cantus even in een kapsalon. 
Alle tegenstand ten spijt kwam 
er toch een rood goedje op haar haar terecht... Moraal van het verhaal: 
zet je handtekening nooit onder papiertjes die je heel laat op de avond 
voor je neus krijgt] 
 
 
Twee dagen later begonnen we met de voordopen, twee dagen en 
veertien schachten. Na veel kniezeer, het invullen van een infolijst en veel 
leuke spelletjes werden de schachtjes opgezadeld met een ludieke 
opdracht. Meer hierover het volgende strakske. [nvtrijn: als dat niet 
spannend is, dit is een heuse wordt vervolgd, waarbij we bij het ter perse 
gaan zelfs geen idee hebben van het vervolg. Het worden voor jullie, lieve 
lezertjes, dus helaas slapeloze nachten tot aan de dag dat het volgende 
strakske verschijnt.] 
 
 

Oefencantus en voordoop 

Daar waren we samen om leutig te doen  
Sa broederkens “Ergo Bibamus” 

 
Groeten van de meester 

 
Sjappie 
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Wist U Dat... 
 
• Het computerlokaal in de ledeganck niet open is tot 21u? Jasper nu 

wel, waardoor zijn stukjes een beetje te laat was. 
• Wij voor Katrien en Tony (ereleden) een kaarsje branden? 
• Sven (PR) al vanaf de eerste activiteit de trend heeft gezet voor het 

verdere verloop van zijn jaar? 
• Zijn levensslogan nu PULL’N is? 
• Hij hier niet van afgeweken is op de bbq? 
• Hij de volgende morgen dat dan ook geweten heeft en voornamelijk 

gevoeld heeft aan zijn openliggende kneukels? 
• Dit deel 1 was van zijn poging tot het winnen van de award van 

“marginaalste winees”? 
• Hij ondertussen al heel goed op weg is? 
• Waarschijnlijk niemand hem nog kan inhalen? 
• Bewijzen te vinden zijn op de site bij de foto’s? 
• Karel (Hofnar) zo moedig is om toch een poging te doen om Sven 

van zijn troon te stoten? 
• Hij de laatste tijd toch marginaal veel van zijn fiets is gevallen, of 

gevallen tout court? 
• Hij van zijn laatste duik (20/10) een gebroken sleutelbeen heeft 

overgehouden? 
• Deze zelfde Karel vertederd is door parende slakken? 
• Dit misschien wel de reden is van zijn vallen? 
• Sven aka margi-man graag linten eet? 
• Hij dat op de openingsfuif heeft gedemonstreerd ? 
• de eerste ontbossing al een feit is? 
• Sven met die eer gaat gaan lopen? 
• Schachten wel degelijk dom zijn? 
• Er namelijk één van de schachten dacht dat hij enkel ad fundum 

mocht drinken als de beker op de praeses zijn hoofd stond? 
• Hij dan ook stopte toen de praeses zijn bekertje van zijn hoofd 

haalde? 
• Er een ander schacht graag met bier gooit? 
• Naar de praeses nog wel? 
• Dat geen goed idee was? 
• Hij zich dat wel nog zal beklagen? 

wudjes 
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• Er mensen zijn die helemaal niet tegen bierverspilling kunnen? 
• Anderen het verhaal best wel grappig vinden? 
• Er in totaal 14 schachtjes naar de voordoop zijn afgekomen? 
• We hopen dat ze nog meer afkomen? 
• Er domme schachten zijn die of niet goed luisteren, of niet in de les 

zitten, ofwel blind zijn? 
• Er namelijk zijn die niet wisten dat het voordoop was? 
• Er nochtans genoeg affiches rondgingen? 
• Ze zich dat ook nog gaan beklagen? 
• Het bij Cybu (erelid) nu ook wel begint te dagen? 
• Hij nu elk moment papa kan worden? 
• Hij hierdoor heel braafjes (lees: nuchter) blijft op WiNA-activiteiten? 
• Hij ooit eens gezegd heeft dat als Eline bevalt op de dag van de 

doop dat hij zijn kindje Doopje zal noemen? 
• Wij dit wel een hele eer zouden vinden? 
• Wij het wel zielig zouden vinden voor het kindje? 
• We reeds een bijnaam hebben voor een eerste bacher? 
• We Saladfingerz vanaf nu Brasschaap noemen? 
• Hij dit namelijk antwoordde op de vraag “Hoe noem jij?” 
• Hij op het forum tegenstribbelde toen we zijn nick ook daar 

aangepast hebben? 
• Dit ondertussen al volledig verleden tijd is? 
• Brasschaap (of Schaap voor de vrienden) al volledig is 

ingeburgerd? 
• De tendens van vorig jaar zich voortzet? 
• Dit weer een jaar vol met weddenschappen zal worden? 
• We er één van formaat afgesloten hebben deze vakantie? 
• De inhoud echter geheim moet blijven of ze gaat niet meer door? 
• We de nieuwsgierigen alleen maar kunnen aanraden om te komen 

cantussen? Of net niet? 
• Dobbie (Feest) na/tijdens de oefencantus in het rost zit als gevolg 

van zo’n weddenschap? 
• Ze de volgende dag toch wel zo’n 6 keer haar haar heeft 

gewassen? 
• Dit echter niet nodig was want het was echt wel mooi? 
• De vereisten van Nicky (erelid) voor een vrouw met het kleuren van 

het haar nu volledig waren ingewilligd? 

wudjes 



22 

• Dit waarschijnlijk een te beangstigend beeld was voor Dobbie? 
• Dit misschien wel de oorzaak was het 6 maal wassen? 
• Na nog geen week al het rood uit Dobbie haar haar was 

verdwenen? 
• Dobbie dat niet erg vond? 
• Wudjes schrijven met een kater niet leuk is? 
• Dobbie het toch maar doet uit sympathie voor de scriptor? 
• Fem liever een zwarte piet heeft ipv een oude verrompelde sint? 
• We dat al langer wisten? 
• Zabber niet moet onderdoen voor margi man? 
• Hij minstens evenveel oinkt, splut en woot? 
• Er nog meer mensen niet weten wie zabber is? 
• Abeel een escorte van drie man/vrouw nodig had? 
• Dit om de kassa naar zijn kot te brengen? 
• Ik (Dobbie) mij afvraag of hij misschien slechte ervaringen heeft 

met jeneveravonden? 
• Dit misschien komt door de spectaculaire overval op Abeel en 

Sjappie na de jeneveravond van vorig jaar? 
• Kevin 2 boven water gekomen is? 
• Hij echter al gediend heeft om spinnen dood te doen? 
• Dit Osmo zijn idee was? 
• Osmo wel meer zotte ideeën heeft? 
• Hij volgend jaar misschien voor hofnar moet gaan? 
• Bouvier (webmaster) zijn scriptors bloed begon te koken bij het 

lezen van het infostrakske? 
• Hij zich namelijk doodergert aan de verloederende Nederlandse 

taal? 
• We overeengekomen zijn op de vergadering dat de Strakskes in 

het ON moeten zijn? 
• We hierbij ON definiëren als ‘overwegend Nederlands’ aangezien 

AN een te moeilijke uitdaging blijkt te zijn? 
• Bij deze het volgende wudje opgedragen wordt aan Bouvier?  
• ”sorry e Boevjee ma kekonnet ni late. Kweet daje dialect en 

afkortgn nie vree apprecieerd moar tes leutig om da ne kier te 
kunne doen. koop datet overleeft et” 

• We nu best een ambulance bellen? 
• Hij geen 2 dt-fouten in 1 zin overleeft? 

wudjes 
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• Het dus erg leuk zou zijn moest mijn spellingscontrole werken? 
• Al bij al Fems spellingchecker maar 12 woorden uit die zin 

onderlijnt? 
• We dus gerust ‘kweet, vree en kunne’ kunnen gebruiken? 
• Hij voor kunne de synoniemen ‘geslacht en sekse’ geeft?  
• Computers rare dingen kunnen doen? 
• Computers in het algemeen niet doen wat je wil? 
• Ik dit iets te veel merk bij mijn thesis? 
• Deze wudjes er niet zouden zijn zonder Fem en Dobbie? 
• Ik hun daar eeuwig en een dag dankbaar voor ben? 
• Ik hoop dat ze het de volgende keer weer willen doen? 
• Dit het voorlaatste wudjes is? 
• Dat komt doordat dit het allerlaatste wudje is? 
 
 

wudjes 
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Wina’s Wacky Weekend 
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Elk jaar gaat WiNA in november op weekend en ook dit jaar is het niet 
anders. Voor de nieuwelingen, begin je niet af te vragen waarheen, want 
ook dat is elk jaar de grote verrassing. We vertrekken donderdag 10 
november om 17u30 aan de voorkant van het St. Pieters Station Gent. 
We komen terug zondag 13 november op de zelfde plaats. Het uur van 
aankomst ligt in de zondagnamiddag tot vooravond. Zorg dat je 
donderdag STIPT op tijd bent. Vertrek niet om 17u30 van je kot, want je 
moet al om 17u30 aanwezig zijn aan het station. 
 
Dit weekend is vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen, meer nog, 
om elkaar op een andere manier te leren kennen, buiten de muren van de 
auditoria. Ook dit jaar is het programma reeds goed gevuld met tal van 
activiteiten gericht op teambuilding en groepssfeer. Achter WiNA zit niet 
alleen een studentenkring, maar ook een groep gehechte [nvtrijn: hechte 
en aan elkaar gehechte, aan jou de keuze] vrienden. Dit weekend is 
bedoeld om kennis te maken met die groep en om er zelf een deeltje van 
de worden.  
Niet alleen de spelen, maar gewoon het gegeven van op weekend gaan 
zorgt voor een speciale sfeer.  
 
Het huisje is gelegen in het verre *tuut* waar plaats is voor 45 personen, 
dus plaats genoeg (zoniet passen we er een mouw aan). Foto’s van de 
omgeving staan online op het WiNA forum in de categorie WiNA’s Wacky 
Weekend. Enkele activiteiten om jullie warm te maken: de weekend-
cantus, de weekend-quiz, ’s avonds gezellig samenzijn, een dropping en 
tal van andere plezante activiteiten. 
 
Reden genoeg om mee te gaan. Als je dit leest is de info-avond reeds 
voorbij. Voor het geval je er niet bij kon zijn en je hebt vragen, blijf er dan 
niet mee zitten, maar aarzel niet en stel ze, mail naar 
weekend@wina.ugent.be.  
 
Dan komt nu logischerwijs nog een woordje over het inschrijven. Dit kan 
elektronisch op de site http://wina.ugent.be/www of via mail 
(weekend@wina.ugent.be). Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail 
(niet direct, maar je krijgt hem wel).  De kostprijs van dit alles is slechts 60 
euro. Hierin zit ongeveer alles: eten, deel van het drinken, activiteiten ter 
plaatse, vervoer heen en terug, huur van huisje, verzekering. 

Wina’s Wacky Weekend 
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Nu rest alleen nog de bagagelijst, deze lijst is niet volledig, maar bevat 
dingen waarvan wij denken dat ze nuttig zijn. Persoonlijke aanvullen zijn 
natuurlijk mogelijk:  
 
• slaapzak of donsdeken (eerste is aan te raden) eventueel kussen 
• bij een donsdeken hoort ook nog een laken... 
• voldoende kleren en ondergoed (al is dat iets wat je zelf uitmaakt, 

we willen bij je in de buurt kunnen zitten zonder vergast te worden) 
• toiletgerief (dat is toch bij iedereen verschillend) 
• speelkleren (om te ravotten ;-) bij een bosspel weet je nooit) 
• zaklamp 
• stapschoenen, gepaste kousen (denk aan blaren e.d., we kunnen 

moeilijk een heel weekend stilzitten) 
• een ander paar schoenen voor als die eerste nat zijn (het is nu 

eenmaal november) 
• zwemgerief (incl. handdoeken e.d.)  
• bakken bier ten gevolge van een verloren weddenschap (m.a.w. dit 

puntje is geen boodschap van algemeen nut)  
• muziekinstrument, gezelschapspelen 
• cantusgerief (heb je dit niet, dan zul je iemand moeten lastigvallen 

ervoor of gezellig met zijn tweetjes een codex delen) 
• aardappelschilmesje 
• alles wat je zelf nog zou meenemen als je weg gaat (je lief moet 

zich dan ook wel inschrijven) 
• keukenhanddoeken 
• knuffelbeertje voor de jongens en voor de meisjes een badeend die 

piept 
 
 
 

Wina’s Wacky Weekend 
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Na de lijst met nuttige dingen om mee te nemen op WWW volgt hier de 
lijst van totaal nutteloze dingen, althans voor de buitenstaanders. Voor de 
doorwinterde winees is dit een meesterstukje van insiders dat niet mag 
verloren gaan. 
 
Dit lijstje is knip en plakwerk van een topic op de site. Ieder is dus 
verantwoordelijk voor zijn eigen literair talent. [nvtrijn: m.a.w. Ik ben niet 
verantwoordelijk van het gebruik van OGN, Overwegend Geen 
Nederlands, door enkele leden. Ik heb me beperkt tot het reduceren van 
de grove spelfouten...] 
 
Ik ga op WWW en ik neem mee: 
 
Osmo een hengel en een schepnetje, 
Abeel een camionette vol bier, 
Osmo een auto met nen trekhaak, 
Pluske nen papa (tot in Gent waarna hij weer naar huis mag 
 keren) om een remorque aan diene trekhaak te hangen 
Osmo een EHBO-tas of koffer... 
Abeel mijn goed humeur 
Dobbie een apparaatje dat mij verdooft als ik over ave 
 confrators begin 
Polle een goeie relaxstoel/zetel voor tijdens de cantus (zie 
 dat ik in slaap val ofzo ) 
Juliette een emmer (en nee ik pak geen volle emmer water 
 mee) om iemand die nie wil wakker worden rap uit zijn 
 bed te krijgen      
Abeel een tuinslang om die emmer te vullen 
Osmo aanmaakblokjes 
wEEdpEckEr een egel om naast de tuinslang te leggen 
Dobbie een tuinhuisje om de egel en de tuinslang in te bewaren 
Polle een camion met hijskraan om voor dat tuinhuisje te 
 kunnen verplaatsen 
Juliette een grote rol plakband om mensen die over egels en 
 tuinhuisjes beginnen, hun mond te kunnen toeplakken 
Pluske pictionairy (alleen spijtig dat ik slecht ben in het tekenen 
 van tuinslangen :-p )      
Abeel een briquet om met die aanmaakblokjes da tuinhuis af 
 te fikken 
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Osmo nog wa meer EHBO-materiaal (oa burnkid en 
 aluminium dekens) 
Osmo een rijbewijs om met diene camion te moge rijden 
Abeel m'n codex 
Osmo muziek om naar te luisteren als ik 's morgens aan't 
 kuisen ben 
Dobbie Ne baseballknuppel om op osmo te slaan alst ie nie wil 
 stoppen van kuisen 
Abeel nen helm om me te beschermen tegen dobbie, je weet 
 nooit 
Osmo cold-packs tegen de builen (maw nog meer ehbo gerief) 
Abeel m'n bergbottinnen 
Evilduckie pleisters voor als ik blaren krijg van mijn bottinnen 
 (maw NOG meer ehbo gerief) 
Dobbie patatten 
Abeel een pillicht [nvtrijn: aka zaklamp] om kevin zijn ogen uit 
 te slaan    
Osmo zwembandjes 
Evilduckie nen duikbril (voor mn ogen te beschermen) 
Iejoorke gezelschap 
Osmo klimgerief (voor in de bomen enzo te klimmen, altijd 
 fun) 
Polle hangmat 
Iejoorke bomen om een hangmat aan te hangen 
Polle schachten om die putten te delven, die bomen te 
 planten, die hangmat op te hangen, ons te dragen 
 tijdens bergtochten, ...    
Juliette een zweep om de schachten wat aan te moedigen als 
 het wat te traag gaat  (uiteraard zal het altijd te traag 
 gaan) 
Osmo heel zware ontsmettingszeep om kevin zijn vetkopke 
 eens te wassen. 
Abeel een bus motorolie om daarna kevin zijn haar terug zijn 
 natuurlijke glans te geven 
Osmo een fiets (is altijd handig) 
Juliette een tandem (nog handiger, kan ik iemand vanvoor 
 zetten (bij voorkeur een schacht) en kan ik mij laten 
 voeren) 

Wina’s Wacky Weekend 
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Dobbie een kerstboom, altijd gezellig 
Osmo cadeautjes 
Osmo een microwave 
Pluske puree fatale 
Osmo een frietketel 
Abeel bitterballen 
Sabre een jonge dame van lichte zeden 
iKaroS oordopjes <=> zzzzzzzzzzzzzz 
Dobbie een kotje om de persoon van lichte zeden in op te 
 sluiten 
Polle een stressbal 
Osmo wandel/sport-schoenen 
Pluske nen spellingchecker  :p 
Osmo een laptop (ik zie anders niet hoe je een 
 spellingchecker gaat meekrijgen :p ) 
Polle een grote antenne ( om te wardriven  :D ) 
Fly3r Kevin 2 
Osmo WC-papier (denk niet dat dat aanwezig was) 
Polle ne projector voor aan laptop te hangen zodat we deftig 
 films kunnen bekijken 
Osmo films uiteraard 
Polle een flightcase, om de dvd's / cds in op te bergen 
wEEdpEckEr mijn cantusgerief (ze hebben dan wel laptops en 
 friteuzes mee, maar nen bierpot, ho maar...) 
Osmo zandkoekjes 
Dobbie melk 
Osmo lege emmers 
Polle mouseline poeier om patatten te maken van melk  :D 
wEEdpEckEr ipecac voor als ik per ongeluk van polipie zijn 
 melkpoeierpatatten gegeten heb 
wEEdpEckEr  oordopjes om mij te beschermen tegen het geblaat van 
 schapen (of Schaap)   ;) 
Abeel een konijn, je weet nooit waar dat handig voor kan zijn 
wEEdpEckEr  worteltjes, voor als het konijn honger heeft 
Osmo een hok om het buiten te laten gras eten 
Abeel een scheermasjien om schaap te scheren 
Osmo stafkaarten (welke ik ook net ben gaan kopen :D ) 
Abeel een muilkorf, dat da schaap die stafkaarten niet op fret 
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Osmo een teaser (alle zo een elektrisch pistool) om 
 schachten/schapen een beetje in toom te houden. 
Polle herdershond die sjappie noemt 
wEEdpEckEr  een spinnewiel zodat Schaap van zijn eigen wol draad 
 kan trekken 
Osmo muggenmelk 
wEEdpEckEr  een elektrisch insecten-lok-vang-dooddoe-ding (met 
 zo'n blauwe lamp in) 
Polle een zakje dode vliegen, zodat da machientje toch wa 
 kan werken als een schacht daar wa vliegen in smijt 
Osmo verf en kwasten 
wEEdpEckEr  hamer en gasten... ;) 
Osmo een leer (of ladder) 
Pluske een hoofdkussen en mijn teddybeer om goed te kunnen 
 maffen 
wEEdpEckEr  schaar, naald en draad om Fem haar teddybeer open 
 te snijden, op te vullen met gehakt en weer dicht te 
 naaien ;) 
Abeel een oven om die gevulde teddybeer te bakken 
Polle een potje abrikozen compote om daar wa smaak aan te 
 geven 
Osmo een blikopener 
wEEdpEckEr  een duikershelm om op polipie zijn kop te zetten en dan 
 vol te gieten met abrikozencompote 
Polle pot van 5L pudding da weedpecker ad fundum mag 
 uitzuigen met e rietje :D  
wEEdpEckEr  een trechter om nadat ik die pudding heb leeggezogen 
 alles terug uit te kotsen in polipie zijn kraag 
Polle een grote paraplu om da kots uit mijn nek te weren 
wEEdpEckEr  een pot vaseline om van polipie zijn... euh... oor  :p... 
 een paraplubak te maken  :D 
Abeel oorstokskes om zijn oren achter terug uit te kuisen 
Osmo aspirator 
Polle ne container om die oorstoksjes achteraf in te gooien 
Sjappie binnenschip (container vervoeren) 
wEEdpEckEr  een Zèèkapiting om te lachen met diene 
 binnenschipper  :D 
Abeel tetten  
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 (dat niemand daar eerder aan gedacht heeft) 
wEEdpEckEr  een digitaal fototoestel voor blote tetten mee te 
 trekken?  :p 
Abeel een doos papieren zakdoekjes om weedpecker zijn 
 getrek op te kuisen 
Osmo een reservewiel 
 
[nvtrijn: voor het geval je dit leest en denkt dat het allemaal gemeend is, 
think again. Zie je ze al gaan met een tuinhuisje, container en al de rest? 
Het weekend is niet weerzinwekkend en schachtjes zien nooit zo erg af 
als je na dit te lezen misschien denkt. Praesidiumleden daarentegen... 
Bovendien kun je als schacht elke opdracht weigeren, waarna de 
schachtentemmer verplicht is zich hierover uit te spreken. Hij kan ook 
diegene zijn die dan de opdracht moet vervullen (dus als je hem een loer 
wil draaien... Niet aan te raden als je niet om een pintje wil gaan, wel als 
je iets moet doen dat tegen je principes ingaat. Het is maar dat je het weet 
hé). Verder nog één klein ietsje: vind je alle mensen uit het praesidium 
marginaal? Kijk dan nog eens wat beter rond, de meeste praesidiumleden 
zijn (bijna) volkomen normale studenten die net als jij veel studeren en 
dan pas feesten...] 

Wina’s Wacky Weekend 
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Beste lezertjes van dit boekje  
[nvtrijn: beginnen met censuur op de 
Kortrijkse verkleinwoorden, dat 
belooft...] 
 
Op donderdag 20 oktober had je DE 
kans om naar een cultureel 
verantwoorde film te gaan. Het was niet 
een zoveelste sequel, geen film waarin 
het enige waarover nagedacht de vraag 
is ‘Welke Hollywoodsterren kunnen we de hoofdrollen geven?’, geen 
blockbuster waar de speciale effecten het overnemen van de 
acteerprestaties, niets van dat alles. 
Nee, geen film niet vanuit het verre Hollywood, maar vanuit het verre 
[nvtrijn: nou ja, in vergelijking ligt het vlakbij] Griekenland/Albanië. 
 
Gelukkig waren er toch een twintigtal dapperen onder jullie die zich daar 
niet door lieten afschrikken. (wel voornamelijk ouderejaars, geen 
bach'erkes te bespeuren. Zeg nu niet dat de affiches onzichtbaar waren, 
ze hebben er lang genoeg gehangen.) 
 
Met dit gezelschap gingen we dus naar binnen in de zaal van het 
Capitool, niet echt wetende wat we moesten verwachten...  
Dat is immers net het mooie aan die Europese films, het kan barslecht 
zijn, maar ook één van de films die je het meeste zal bijblijven. Het kan 
ook voorkomen dat jij het net een supermooie ontroerende film vond, 
terwijl de persoon naast jou spreekt van een 'melige, zagerige bleitfilm 
waarin niks gebeurt'. [nvtrijn: nou ja het is toch Overwegend Algemeen 
Nederlands...] Gelukkig lagen de reacties in onze groep niet zo ver 
uiteen... 
 
Tijdens de film was er al weinig gesnurk te horen, wat mij toch al hoopvol 
stemde dat ik geen miskeuze had gemaakt. 
Na de film vielen de reacties al bij al nog mee. Sommige waren wat 
verrast door het niet "happy-end" van de film, (Voor de hollywoodmensen: 
een film kan ook niet goed eindigen!) maar er was niemand die zich 
verveeld had (of die waren van tevoren al doodmoe) en de meesten 
vonden het spannend tot op het einde. In elk geval bracht de film ons 

Filmfestival 
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zeker wat informatie over 
grensconflicten, racisme, terreur en 
corruptie. Over de specifieke inhoud 
van de film ga ik niet veel zeggen, want 
ofwel heb je de film gezien en dan weet 
je alles al, ofwel heb je hem niet gezien 
en dan ben je er niets mee. [nvtrijn: om 
toch een tip van de sluier op te heffen: 
de film heet Hostage, de regisseur is 
Constantinos Giannaris en het was één 
van de ‘officiële selectie - in competitie’ 

films van het filmfestival. Zoals je waarschijnlijk wel raden kan gaat het 
over een gijzeling en is het een film die de moeite is om te bekijken.] 
 
U hoort het al, na de film was er genoeg om over na te praten, en dat 
werd dan ook gedaan door iedereen in een café dichtbij. 
Hoewel iedereen, genietend van zijn gratis drankje, het eerst over de film 
had, kwamen al vlug andere onderwerpen bovendrijven. De lessen, 
proffen, leerstof, gezever, roddels en verdere plannen voor de avond; 
alles kwam ter sprake terwijl het klokje maar verder tikte, iets wat niemand 
in de gaten leek te hebben. Rond een uur of 23u15 gingen de eersten 
naar huis, of naar andere oorden [nvtrijn: de fuif in de Vooruit was heel 
erg aantrekkelijk, de Backstage vanaf een bepaald uur net iets minder...] 
en de rest volgde druppelgewijs.  
 
Ook dit nog, van alle andere films die op het filmfestival getoond werden, 
wil ik toch nog iets zeggen over één andere film. Namelijk de film Proof is 
een must voor iedereen die enige interesse voor wiskunde heeft. Het is 
een prachtige film over wiskunde (met Gwyneth Palthrow en Anthony 
Hopkins ) en als je de film ooit kunt huren of bekijken, zeker doen. [nvtrijn: 
aangezien er bitter weinig films gemaakt worden die iets met onze 
richtingen te maken hebben, kunnen jullie er al meteen iets meer over te 
weten komen door verder in dit boekje te blijven lezen...] 
 
Tot de volgende activiteit, 
 
jullie cultuurpraeses   

 

Filmfestival 
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*zucht 'De deadline is donderdag' smeet de 
scriptor naar mijn oren. [nvtrijn: *zucht, 
nu offer ik mijn vakantie/thesisleestijd op 
aan het maken van het Strakske... De 
timing is altijd slecht als je een deadline 
moet halen]Crap, dat wil zeggen dat ik 
hier nu dus de dag na de jeneveravond met 
een houten kop verslagjes moet zitten 
schrijven, leuk is anders, maar we doen 
zoals altijd ons best... 
 
'Hoeveel flessen moet ik bestellen?' was één van mijn vragen op de vergadering. 
'Neem er maar 40, of nee, neem er 80,dan hebben we er ook voor de 12-urenloop. 
0f nee, neem er honderd, we geraken ze wel kwijt.' Twee dagen later kregen we te 
horen dat de 12-urenloop was afgeschaft dus bestelde ik er maar 60 met in het 
achterhoofd dat we waarschijnlijk veel te veel flessen gingen hebben...sure...  
Na de fenomenale drankpartij van vorig jaar wist ik dat ik er rekening moest mee 
houden dat een jeneveravond wel eens uit de hand durft lopen. 
 
De week voor de jeneveravond maakten we ons een beetje zorgen, omdat er twee 
weken na elkaar niet erg veel nieuwe gezichtjes te bekennen waren op onze 
wekelijkse clubavond. Maar deze zorgen bleken op de jeneveravond onterecht! 
Heel veel nieuwe kindjes zijn komen opdagen, en de kindjes hebben veel 
gedronken (samen met de wat oudere kindjes natuurlijk). Maar liefst 43 flessen 
zijn de toog gepasseerd, en dat is veel! [nvtrijn: we hebben daarmee het record 
van vorig jaar gebroken. Het stond op 40 en we dachten dat méér niet meer 
mogelijk was. Think again...]  

 
Wat geeft de combinatie jenever, nieuwe 
gezichtjes en swingende dansmuziek met 
af en toe een slowke: juist ja, nieuwe 
koppeltjes (al dan niet voor één avond,dat 
laat ik liever in het midden) Andere 
interessante fenomenen waren een zatte 
praeses, een zatte cantor en vooral: de 
zatte ereleden! (en uiteraard mogen we 
margi-man niet vergeten,maar die behoort 
ook tot de eerder vernoemde combinatie) 

Jeneveravond 
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Rond een uur of drie begon het aantal mensen op de dansvloer wat te slinken, en 
waren de meesten al bijna verzadigd, dus besloten we maar om geen nieuwe 
flesjes meer open te doen. Af en toe kregen de die-harders een halfvolle fles in 
hun handen van een zatte praeses en uiteindelijk raakten de overblijvende halve 
flesjes ook op. Er werd wel nog heel wat nagepraat, voor sommigen wel wat te 
lang waarschijnlijk. 
 
Wederom een geslaagde feest-activiteit, en dat er nog vele mogen volgen! Tot op 
de pizza-avond! 
 
Uw feesje, 

 
 

Jeneveravond  

Jeneveravond: veel volk, 
dikke ambiance, zotte 
mensen... 

...en mensen die niet willen 
maar toch op de foto staan... 

Dobbie 
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Aangezien jullie allemaal zo vriendelijk zijn om mij te overstelpen met alle 
mogelijke glijbaantjes, heb ik het bij de volgende vreselijk moeilijke (kuch 
kuch) selectie gelaten. Ik hoop dat ik tegen het volgende strakske toch 
van iemand glijbaantjes van proffen krijg. Die kunnen ronduit hilarisch 
zijn... Als verzamelaar ervan is het sprookje voor mij dit jaar helaas uit. Als 
je met gemiddeld vijf studenten les hebt komen er weinig grappige 
versprekingen voor in de lessen. Ik hoop dat jullie mij uit de nood zullen 
helpen in ruil voor een eervolle vermelding! Mail dus zo snel je kunt naar 
scriptor@wina.ugent.be 
 
 
Pol 
• Sven: De paspoorten moeten naar reproduct gebracht worden om 

er kopies van te nemen 
 Pol: Ja maar, dan moet ik hem wel eerst weervinden é? 
• Ik weet van niets, ik weet nooit van iets! 
• Ik geef mezelf een compliment want van de andere krijg ik dat niet. 
• Over de ochtendactiviteiten: Ik stel voor dat we iets gratis doen. 

Allez, voor ons toch. 
• An: maar ik ben niet zo graag een vrouw 
 Pol, een tijdje later: ik ben een vrouw... 
 
Fem  
• over FK-speelgoedinzameling  
 Zamelen ze dan ook geen kleren in? Dan kunnen we die winatopjes 
 opsturen, zij kunnen daar wel in. 
• op de BBQ: Worst uit het vuistje 
• Jasper op vergadering: Tim en Fem vormen dus één persoon. 
 Fem: Oei, dan ga ik niet veel plaats hebben! 
 
Bouvier   
• na niesbui tijdens zever op vergadering: Ik ben allergisch aan 

bullshit! 
• Het is in Kortemark, dus dat wil zeggen ‘volg de tractor’ 
 
Wouter  
• bij rondvraag: Ik heb hier niets te zeggen. 
 

Glijbaantjes 
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Koen 
• Iris:  Mijn eten wordt koud! 
 Koen: Moet je mijn sjaal hebben? 
 
Osmosis  En hoe noemt da ook weer, magnetron? 
Thomas  Microgolf [nvtrijn:en dan vraag je je af of het antwoord niet 
  nog stommer is...] 
 
Met win een reis voor 2! Bedoelen ze niet 2 faculteit... 
Frederik  Ze zouden da erbij moeten zeggen voor wiskundigen 
Simon S.  Ik ben geen wiskundige dus da slaat niet op mij 
Frederik  Voor wiskundigen en derivaten dan [nvtrijn: jaja, stekken  
  geven op fysici lukt wel!] 
 
Dobbie  
• Doen we geen wina’s rockrally fuif? Dan moet iedereen in een rok 

komen! 
 

Glijbaantjes 
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Woensdag 26oktober 
 
Juich, eindelijk is het zover.. Mijn allereerste sportactiviteit van het jaar! 
Na een week vol twijfel uiteindelijk toch niet de gewenste 12urenloop 
[nvtrijn: heel erg jammer, ik heb daar heel erg goeie herinneringen aan... 
Niet dat de anderen het zo apprecieerden, maar kom], maar toch een 
mooi pingpongtoernooi tussen de wetenschappen. Aan het GUSB 
toegekomen, zie ik dat ik niet de enige ben met die mening. We zijn 
welgeteld met 22man, waaronder 13 winezen. Verdeeld in 5 poules 
beginnen we aan de wedstrijd. 
 
Gemakkelijk geraken Simon, Karel, Ruben II, Wouter, Frederik, Lander, 
Pol en ikzelf in de tweede ronde. Na een spannende tweede ronde zijn de 
4 mogelijke winnaars bekend, waaronder 3winezen!! De niet-winees wordt 
in de halve ronde genadeloos afgeslacht en er komt dus een Wina-finale! 
Hier wordt Wouter grandioos ingemaakt door onze pingpongkampioen 
Ruben II (alias Ruben Simoens) uit 1e bach informatica. 
 
De gouden medaille gaat dus naar Ruben II en Wouter krijgt een 
troostende zilveren medaille. Ook voor de derde plaats wordt gestreden 
en Pol gaat met de bronzen medaille naar huis. Een Wina-top3!!!! Beter 
kon het niet!! [nvtrijn: het enthousiasme druipt eraf, kijk maar naar die 
leestekens ;) Hoe zou je zelf zijn?] We gaan allen samen nog even 
gezellig napraten over het toernooi en druipen nadien één voor één af.  
 
Bedankt Sven, Pol, Frederik, Karel, Anke, Bouvier, Wouter, RubenII, 
Matthias, Jessie, Lander en Simon voor de spannende wedstrijden en tot 
de volgende!!  

 
 
 
 

Nog even ter informatie: niet getreurd, 12urenloop gaat nog door! De 
datum ligt nog niet vast, maar dit zal rond februari/maart zijn… [nvtrijn: 
waarschijnlijk zal het FK dit keer zelfs eerst willen weten of ze de 
Kunstlaan op een bepaalde dag kunnen reserveren ervoor en dan pas de 
datum bekend maken in plaats van weer een staaltje te geven van hun 
goed organisatorisch talent...] 

Ping en Pong 

Anneke 
xxx 
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Have fun 
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Om jullie een aangenaam tijdverdrijf te geven en geen lege pagina’s meer 
te moeten tegenkomen krijgen jullie van mij enkele optische illusies. 
Jammer voor jou als je ze al kent, alhoewel... Dan kun je natuurlijk wel 
indruk maken op iedereen om je heen met je inzicht. Misschien kun je 
zelfs uitleggen hoe het komt dat je ogen je bedriegen.... 

Have fun 

Welke van de 
middenste cirkels is de 
grootste? Is die ook 
echt groter? 

Zijn het krommen of rechten?  
Een ruit of een vierkant? 
 
Vooral je hoofd niet te veel bewegen 
terwijl je kijkt... 

Welke middenste lijn is het 
langst?  
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Have fun 

Alleen zorgen dat je de weg niet kwijtraakt... 
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Het is een film over wiskunde, zonder dat er erg veel wiskunde aan te pas 
komt. In feite kom je zelfs helemaal niets wiskundigs te weten, al word je 
wel erg nieuwsgierig naar het bewijs waar de film om draait. Bovendien 
heb ik de film gezien op aanraden van Wouter die het aangeraden kreeg 
van prof. Van Geel en kan ik ze aan jullie aanraden... Dit alles was een 
manier om jullie aandacht te trekken, vanaf nu zal ik iets duidelijker 
proberen te vertellen.  
 
Proof is een absolute aanrader. (Ik beloof het, dit was de laatste keer dat 
ik een aanraadachtig woord gebruik in dit strakske. Te veel is trop hé!) 
Niet alleen spelen Gwyneth Paltrow en Anthony Hopkins erin mee, er 
komt ook nog een heel erg knappe gast (Jake Gyllenhaal) in voor. Het 
toneelstuk waarop de film gebaseerd is won zelfs een Pulitzer Prize, wat 
op zich al een hint is.  
 
In de film is Robert, de vader van Catherine net gestorven. Hij was een 
befaamde en geniale wiskundige, met het ‘kleine’ foutje dat hij al 
jarenlang psychisch ziek was. Gedurende vele jaren zorgde zijn dochter 
voor hem, tijdens al zijn ups en downs en gaf zelfs haar universiteitsstudie 
(wiskunde natuurlijk, wat had je gedacht als je op die manier erfelijk belast 
bent?) op om er steeds te zijn als het nodig was. Hij had nog één heldere 
periode, waarin hij 103 notitieboekjes volschreef met al zijn invallen. Na 
zijn dood komt zijn favoriete doctoraatsstudent Hal alles doorkijken in de 
hoop nog een laatste wiskundig correct bewijs te vinden. Dit zou Robert in 
eer herstellen, zijn verleden in de psychiatrie op slag doen vergeten en 
bovendien Hal, als vinder ervan, in één klap beroemd maken. Na 
dagenlang pure nonsens te lezen wil hij het nog steeds zijn hoop niet 
opgeven... Wanneer hij een relatie begint met Catherine geeft zij hem net 
zo’n schriftje. Met een bewijs erin dat de wiskundige wereld op stelten zou 
zetten, omdat er al eeuwenlang naar wordt gezocht. De grote vraag is 
echter wie het geschreven heeft, de vader of de dochter? De dochter zegt 
dat het van haar komt, maar het geschrift is identiek en zij heeft nooit 
wiskunde gestudeerd... 
 
Om de rest van het verhaal te weten te komen moet je de film maar zelf 
gaan bekijken! 
 
 

Proof 
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Enkele momentjes die je 
extra kunnen bijblijven 
zijn, onder zoveel 
andere,  
het liedje ‘i’,  
‘je bent op je hoogtepunt 
van je kunnen als 
wiskundige wanneer je 
23 bent, daarna gaat het 
alleen nog bergaf’, 
‘those theoretical 
physicists...’  
en natuurlijk de bijna 
uitsluitend door jullie te 
vatten ‘wiskunde en 
fysica’humor, kortom 
met zijn drieën giechelen 
in een zaal vol mensen 
die zich afvragen wat er 
grappig is. (Verder ook 
lachen met de fysici! Om 
sportief te blijven wordt 
er ook gelachen met 
wiskundigen, maar dat 
zijn we al gewoon) Nu 
alleen nog een even 
knappe wiskundige in 
het echt zien te vinden 
en dan is het helemaal 
geloofwaardig ;) 

 

Proof 

Trijn 
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Fysica rules! 
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E 

Een Begrip… 
… Bij elke Student 

 
WWW.STORY.BE 

Multimedia Postorder Lijn 
Online Computer Shop 

Tel.: 03/326.11.11 Fax:03/326.22.22 
Zomerlei 50, 2650 Edegem 

info@mpl.be 
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In case you need further proof that the human race is doomed through 
stupidity, here are some actual label instructions on consumer goods… 

On a Sears hairdryer -- Do not use while sleeping. 
(That's the only time I have to work on my hair.)  
********************************************************************************* 

On a bag of Fritos -- You could be a winner!  No purchase neces-
sary.  Details inside. 
(the shoplifter special?) 
********************************************************************************* 

On a bar of Dial soap -- "Directions: Use like regular soap." 
(and that would be???....)  
********************************************************************************* 

On some Swanson frozen dinners -- "Serving suggestion: Defrost." 
(but, it's just a suggestion.)  
********************************************************************************* 

On Tesco's Tiramisu dessert (printed on bottom) -- "Do not turn upside 
down." 
(well...duh, a bit late, huh!)  
********************************************************************************* 

On Marks & Spencer Bread Pudding -- "Product will be hot after heat-
ing." 
(...and you thought????...)  
********************************************************************************* 

On packaging for a Rowenta iron -- "Do not iron clothes on body." 
(but wouldn't this save me time?)  
********************************************************************************* 

On Boot's Children Cough Medicine -- "Do not drive a car or operate 
machinery after taking this medication." 
(We could do a lot to reduce the rate of construction accidents if we 
could just get those 5 year-olds with head-colds off those bulldozers.)  

Nuttige handleidingen 
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On Nytol Sleep Aid -- "Warning: May cause drowsiness." 
(...I'm taking this because???....)  
********************************************************************************* 

On most brands of Christmas lights -- "For indoor or outdoor use only." 
(as opposed to what?)  
********************************************************************************* 

On a Japanese food processor -- "Not to be used for the other use." 
(now, somebody out there, help me on this. I'm a bit curious.)  
********************************************************************************* 

On Sainsbury's peanuts -- "Warning: contains nuts." 
(talk about a news flash)  
********************************************************************************* 

On an American Airlines packet of nuts -- "Instructions: Open packet, 
eat nuts." 
(Step 3: say what?)  
********************************************************************************* 

On a child's Superman costume -- "Wearing of this garment does not 
enable you to fly." 
(I don't blame the company. I blame the parents for this one.)  
********************************************************************************* 

On a Swedish chainsaw -- "Do not attempt to stop chain with your 
hands or genitals." 
(Oh my God.. was there a lot of this happening somewhere?)  

Nuttige handleidingen 
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Onlangs nog een goeie mop gehoord? Of iets leuks doorgestuurd 
gekregen? Wacht niet langer, deel het met de wereld! De beste manier 
hiervoor is natuurlijk door het te mailen naar scriptor@wina.ugent.be... 
 
 
Un chauffeur de camion voit le long de la route un petit bonhomme vert 
pleurer. Il s’arrête et lui demande ce qui ne va pas. 
- Je suis vert, je viens de Venus, je suis pédé et j’ai faim, répond 
l’étranger. 
- Tiens, dit le chauffeur, prends mon sandwich, mais pour le reste je ne 
peux pas t’aider. 
Un peu plus loin, il voit un petit bonhomme rouge, qui pleure aussi. Il 
s’arrête et demande ce qui ne va pas. 
- Je suis rouge, je viens de Mars, je suis pédé et j’ai soif... 
- Tiens, prends mon coca, mais pour le reste, je ne pourrai pas t’aider. 
Un peu plus loin, il voit un petit bonhomme bleu. Il s’étonne et commence 
à en avoir marre. 
- Eh alors, sale pédé, de quelle planète débile viens-tu? crie-t-il. 
Et le petit bonhomme lui répond: 
- Papiers, svp. 
 
************************************************************************************ 
Uit examens van scholieren: 
 
De trappen van vergelijking: de positief, de comparatief en de aperitief. 
Uit een opstel: Stappend door het landschap naderde de kerktoren... 
Polygamie is schrik hebben in kleine ruimten. 
Een zelfstandig journalist is een taxfree journalist. 
Vertaal: ‘In de Middeleeuwen werden heksken op de brandstapel 
gezet.’   
In the Middle Ages witches were fired. 
Een workaholic is verslaafd aan werken en alcohol. 
Vertaal: een vleermuis: a floddermouse. 
Verklaar de naam van de stad Babylon: Daar is een belangrijke baby 
geboren.  
Waarom kwamen de eerste missionarissen vooral uit Ierland?  
Omdat ze er daar te veel hadden.  
De steden ontstonden doordat er mensen in de steden gingen wonen. 

Hihihi hahaha 
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Waarom moesten in de Middeleeuwen de vuren 's nachts gedoofd 
worden? Omdat de aarden potten anders smolten.  
Een betovergrootvader is een bedlegerige overgrootvader die zich in 
een terminale fase bevindt.  
Neandertalers herken je aan hun botten want die waren nog niet van 
rubber.  
Vroeger leefden de mensen van armoe.  
Noem een paar vreemde godsdiensten. De bamboes en de honda's.  
De hoogste rang bij de hindoes zijn de barmannen. (brahmanen)  
Vertaal : "Nou en of !!" Maintenant et ou!!  
Wat is Bouillon? De stad van de bouillonblokjes.  
Beschrijf de reisroute van Christoffel Columbus in 1492. Via het 
Suez-kanaal.  
Wat deed Clovis om de Alemannen te overwinnen? Vechten.  
Uit een opstel : He shot three times and now he is dad.  
A person who doesn't eat meat, is a vegetable. (vegeterian)  
Vertaal : "Duitsland was de vijand". La Germaine etait la viande.  
Traduisez : "Ce soir c'est la finale de la coupe du monde". Vanavond 
is het de finale van de haarsnit van het volk.  
 
************************************************************************************ 
De snelste afgang bij een rijexamen 

Tot voor kort was het wereldrecord in handen van mevrouw Ire- 
land uit het plaatsje Auburn in Californie. Zij zakte in de allereer- 
ste seconde voor haar rijexamen door op listige wijze het gaspedaal 
voor de koppeling aan te zien en dwars door de muur van het  
examencentrum te rijden. 

Dit leek niet voor verbetering vatbaar tot in 1981, toen een  
monteur die Thomson heette wist te zakken voor de examinator 
zelfs maar in de auto had plaatsgenomen. Zodra hij bij het exa- 
mencentrum was gearriveerd, toeterde hij om de examinator naar 
buiten te laten komen.Deze stapte met grote passen op Thomsons 
auto af, zei dat het een verkeersovertreding was om te claxonneren 
wanneer je stilstaat, deelde de kandidaat mee dat hij gezakt was 
en liep weer naar binnen. Een dergelijke genialiteit valt niet aan  
te leren. Zoiets is een kwestie van aangeboren talent. 

Hihihi hahaha 
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Dit is de enige echte ‘hall of fame’ van dit Strakske! 
Wanneer jouw naam hierin verschijnt kun je zeker zijn van het nodige 
respect. Verschijnt hij hier meerdere keren dan is de kans op een 
voorkeursbehandeling heel erg groot. Verschijnt hij hier steeds opnieuw, 
in elk Strakske, dan ben je mij heel dierbaar (of lid van het praesidium :p). 
Laat roem, glorie en eer niet aan je neus voorbijgaan, mail naar 
scriptor@wina.ugent.be! 
 

• T voor zijn woordje van de praeses. 
• Dobbie voor de wudjes en haar feeststukjes. 
• Fem voor de glijbaantjes, wudjes en de ik ga op WWW en ik neem 

mee compilatie. 
• Wouter voor zijn stukjes over de film en de introductiedag. 
• Bouvier voor zijn gedicht. 
• Sjappie voor zijn maar een heel klein beetje te laat stukje over de 

cantus. 
• iKaroS en onze Hofnar voor hun versie van de BBQ. 
• Osmo en T voor hun stukje over het WWW. 
• Talrijke mensen voor hun versprekingen en bewust of onbewust 

gevatte opmerkingen. 
• Arne voor de voorpagina en de cartoons. 
• Hendrik en Arne voor de inspiratie. 
• Jean-Marie om mijn pa’s mailbox vol te steken met nuttige dingen. 
• Casper en Hobbes, Garfield, Red Meat en Google voor de dingen 

die het Strakske verder nog opvullen. 

Dikke merci! 
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1. Slaap zo veel en zo lang mogelijk uit. November is een maand vol ziektekiemen en 
wanneer je niet volledig uitgerust bent, is je weerstand minder goed en wordt je vlugger 
ziek. Zeg aan je ouders dat je niet anders kunt dan gat in de dag slapen in het weekeinde, 
zelfs al zie je hen alleen dan. Als ze je niet laten slapen zijn zij ervoor verantwoordelijk 
als jij ziek wordt en dat willen ze je toch niet aandoen? 

2. Steek je linkerarm elke ochtend het eerst over de rand van je bed. Dit voorkomt dat je 
pijnlijke confrontaties aangaat met je rechtervoet. Die moet immers nog steeds eerst 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. 

3. Bekijk ‘s avonds, tijdens de week, ook na een heel erg lange dag vol lessen, toch nog eens 
je cursussen. In het weekend moet je veel meer uren per dag werken dan tijdens de week, 
maar tijdens de week is een uur per dag werken na de lessen een must. Tenzij je absoluut 
zeker bent dat je een supergenie bent en alles al uit je hoofd kent én snapt enkel en alleen 
door de les te volgen, is dit een absoluut minimum als je deze zomer van de vakantie wil 
kunnen genieten. Ik ken maar één persoon van wie ik denk dat het zo’n supergenie is, dus 
tenzij je wiskunde studeert, nog een stuk groter bent dan ik, een diepe basstem hebt, geen 
zo’n spraakwaterval bent, meestal in het zwart gekleed bent, groepentheorie niet moeilijk 
vond, in je tweede licentie zit en gemiddeld een 18 (ik doe maar een gok) gehaald hebt de 
vorige drie jaren, ben je het niet. 

4. Geniet van het feit dat de natuur compleet de kluts kwijt is. 20°C eind oktober is een 
unicum. Wie weet hagelt het volgende week, dus kun je beter nu nog beginnen met een 
dagelijks wandelingetje of fietstochtje dan wanneer je gegarandeerd tegenwind en regen 
hebt. Naar de les gaan en terug telt niet mee, ga eens naar je lief of op café, dan heb je 
intussen ook sport gedaan. 

5. Als het schaap blaat, vraag het dan of het zijn stem niet wil verliezen, zodat jij er de 
volgende keer niet meer zo van zou verschieten. Kijk boos als het niet wil. 

6. Voel je je ziek, dan blijf je beter enkele dagen thuis. Alles is beter dan met een zware 
verkoudheid of griepje te blijven rondlopen in de hoop dat het vanzelf wel zal overgaan. 
Hoe langer je je rustpauze uitstelt, hoe meer tijd je zult verloren hebben.  

7. Overtuig jezelf ervan dat de harde regendruppels jou niet kunnen raken. Vermits je eigen 
elektromagnetisch veld voldoende sterkte zou moeten hebben om een afwijking te 
veroorzaken in de baan van deze druppels kun je ze naast je laten neerkomen in plaats van 
op je. Oefen tot dit lukt. Je zult er de volgende weken en maanden genoeg kansen voor 
krijgen.  

8. Profiteer van het feit dat wij een rijksuniversiteit zijn. Hierdoor hebben we immers niet 
alleen de 11e, maar ook de 15e november vrij. Profiteer van de vrije dagen die op komst 
zijn. Niet alleen kun je slaap inhalen, je kunt ook bergen werk verzetten. Die cursus 
waarvan je de laatste lessen niet meer volledig meekon, dat project dat de week erna af 
moet zijn, die oefeningen die je ooit wel eens zou bekijken,... Het is het ideale moment 
ervoor, gebruik het dan ook.  

9. Hoop op sneeuw. Het is stukken aangenamer dan regen, geeft de wereld een 
geluidsdemper, is zachter in het geval je nog niet geslaagd bent in het uitvoeren van punt 
7 en het geeft jou een excuus om te laat te komen in de les. 

Hoe overleef ik november? 


