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Stel je voor, het is alwéér zo ver.  
Hebben we het bezoek van de sint nu eindelijk bijna helemaal verwerkt, 
komt het volgende er al weer aan. Tegenwoordig heeft die sint zelfs al 
vanaf de derde week van november afgedaan, omdat dan de kerstreclames 
dringend de wereld ingestuurd moeten worden. Moest ik me erdoor laten 
beïnvloeden, dan zou ik het hele gedoe al grondig beu zijn voor het nog 
echt moet beginnen. Vanaf halfweg januari, als het al zo lang duurt, zullen 
we weer moeten overlopen van liefde om niet lang daarna chocoladen 
eieren in te slaan. Pas in juni heb je wat rust. Dan zijn er eindelijk eens 
geen commerciële feestdagen en is de reclametoevoer iets kleiner. Maar 
dan moet je opnieuw blokken en heb je er ook niets aan. De tijd van de 
sneeuwballengevechten, de ijselijke wind en de gladde wegen komt er eerst 
nog aan... 
 
Aan de andere kant heb je nu het ideale excuus om je daar een tijdje niets 
van aan te trekken. Je kunt je nu immers terugtrekken achter een bureautje, 
ver weg van iedereen die wil bepalen hoe je je moet voelen. Bovendien 
verstaan de meeste mensen wel dat je nu net iets prikkelbaarder bent dan 
de rest van het jaar en kun je daarvan profiteren. Hoewel ik al ondervonden 
heb dat je er ook niet mee mag overdrijven, je kunt niet altijd onder de 
afwas en de andere karweitjes uitkomen.  

Editoriaalken 
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Af en toe moet je natuurlijk wel eens buitenkomen, zeker als het 
gesneeuwd heeft. Een sneeuwballengevecht is immers ideaal als pauze: 
je hebt sport en ontspanning in één. Bovendien kun je het niet zo lang 
volhouden voor je helemaal bevriest, dus overschrijd je ook je rusttijd niet. 
Tenzij je van nature ijsbeercapaciteiten hebt zodat je beter tegen de 
koude kunt dan de gemiddelde mens moet je opletten dat je 
handschoenen niet al te rap doorweekt raken. Dan komen immers de 
ijspegels (ooit waren het gewone handen) en de koukleumen in zicht en 
dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen.  
 
Genoeg gezeverd, het wordt tijd om hier een eind aan te breien. Dus moet 
ik jullie alleen nog bevelen om de rest van dit Strakske te lezen, want dat 
hoort nu eenmaal bij het scriptor zijn. Verder wens ik jullie een goeie blok, 
waarin je niet ziek wordt, erg productief bent en je zelfvertrouwen genoeg 
groeit om niet te veel faalangst te hebben. Meer dan je best kun je toch 
niet doen. Geniet van de feestdagen en probeer niet te veel mensen uit je 
omgeving dood te bliksemen, meestal is hun advies echt wel goed 
bedoeld.  
 

Prettige kerstdagen  
en een heel gelukkig nieuwjaar! 
 

 
 

Editoraalken 

Trijn 
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Woordje van de praeses 

[nvtrijn: om het de lezer gemakkelijker te maken zich voor te stellen dat 
onze praeses echt zelf over de volgende onderwerpen heeft geschreven, 
heb ik zijn typische verkleinwoorden en Overwegend Algemeen 
Nederlands laten staan. Of was het om mezelf wat 
werk te besparen? ] 
 
Yow wineesjes, 
 
Het winterweer heeft ondertussen zijn intrede 
gedaan [nvtrijn: en is intussen ook al weer een tijdje 
ondergedoken uit vrees voor sancties]. Het is dan 
nog wel geen 21 december, de officiële startdatum 
van de winter, maar het toffe winterweer heeft reeds 
toegeslagen. Blijkbaar ben ik de enige die al de 
ellende die voortkomt uit dichtgesneeuwde wegen, 
ijsbanen op viaducten en verkreukelde carrosserieën (ja das just 
geschreven [nvtrijn: wat erna kwam daarentegen...]) best wel rustgevend 
vind. Persoonlijk vind ik dat iedereen gewoon rustig thuis mag (moet) 
zitten als het geen weer is om buiten te komen. Eigenlijk is dit logisch, als 
het geen weer is om buiten te komen, moet je binnen blijven. Nu ja, 
iedereen wil persé rond gaan crossen met zijn/haar wagen op spekgladde 
wegen, dat is om miserie vragen. Als het sneeuwt ga je me niet buiten 
vinden, tenzij in het park om met sneeuwballen te smijten.  
 
Dat de winter zo vroeg komt is volgens sommige te wijten aan de 
verstoring van de Golfstroom. Vorige week (of twee weken geleden) is er 
een artikel verschenen in Science (een hoogstaand wetenschappelijk 
tijdschrift) dat de golfstroom inderdaad aan het stilvallen is. Dit heeft te 
maken met het afsmelten van de poolkappen waardoor het zeewater aan 
de polen niet meer zout genoeg is. De auteurs drukken ons wel op het 
hart dat het niet zo'n vaart zal lopen als in "The day after tomorrow". Best 
wel een goede film, spijtig dat het weer een typisch Amerikaanse film is, 
alles is een beetje overdreven bombastisch. Maar dat we ons binnenkort 
wel aan een ijstijd mogen verwachten. Ga maar al een sjaal en 
handschoenen halen in de Carrefour. [nvtrijn: Twee op de drie Britse 
weermodellen voorspellen de strengste winter in 50 jaar. De overheid 
maakt zich daar zelfs zorgen of ze wel genoeg brandstof hebben voor de 
hele winter. Ze hebben noodplannen en rampenscenario’s bedacht en 
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zich er op voorbereid. Ze vrezen vooral voor het zuidelijk deel van 
Engeland, dat het dichts bij het Europese vasteland ligt. Op dat Europees 
vasteland vindt men echter dat er geen enkele reden is tot paniek en blijft 
men er vrij stoïcijns onder, één op de drie modellen voorspelt immers een 
gewone strenge winter...] 
 
De winter, het seizoen welteverstaan, kan er dus niet aan doen dat ze ons 
zo vroeg het leven zuur maakt. Voor sommigen dan toch, persoonlijk vind 
ik een sneeuwtapijt zeer mooi en rustgevend. Er zijn in deze laatste 
maand van het jaar nog een aantal individuen die meestal schaamtelijk te 
vroeg komen. Ik denk hier aan sinterklaas en de kerstman. [nvtrijn: Om 
nog maar te zwijgen over die paashaas!] Op 1 dec dacht ik inkopen te 
gaan doen voor sinterklaas, maar dit was buiten het commerciële circus 
rond deze heiligendag gerekend. In 'den Aldi' was er niets meer over van 
de lekkernijen die bij het sinterklaasfeest horen. Geen letterkoekjes, geen 
chocoladen ventjes, geen speculaas, geen marsepein, geen mariakes, er 
was helemaal niets. Eigenlijk is dat verkeerd uitgedrukt. Er was vanalles, 
maar dan wel voor kerstmis, of moet ik zeggen de kerstman? Het stille 
kerstgebeuren, een moment van bezinning, is ondertussen ook volledig 
verworden tot een commerciële hoogdag. We vreten ons te pletter, zuipen 
ons lam [nvtrijn: hier spreekt onze praeses alleen uit eigen naam. Hoewel 
de sprong van lam naar kind niet zo groot is...] en geven elkaar de meest 
nutteloze dure cadeaus. Tijd om naar de nachtmis te gaan, of eens te 
denken om wat kerstmis echt draait is er niet. Dus moet er vanaf half 
november in de winkels 34 soorten kerstbollen, 20 kleurkes slingers, 120 
smaken kerststronk en 67 verschillende kant-en-klaar menu's te verkrijgen 
zijn. Niemand stelt zich daar vragen bij. 'k Ga er ook niet teveel vragen bij 
stellen, ik eet ook graag een keer lekker en kerstverlichting vind ik schoon 
om naar te kijken, zeker in combinatie met sneeuw. Alleen spijtig dat we 
ook naar de Delhaize moesten voor onze sinterklaas inkopen.  
 
Behalve het bezoek van de sint en de kerstman is december nog een 
speciale maand. Het is niet alleen de laatste maand van het jaar, het is 
ook de laatste maand echte les. Het eerste semester zit er zo goed als 
op. Dat wil zeggen dat de examens in aantocht zijn. Geloof het of niet, 
maar die zijn niet gemakkelijk. Ik wil jullie dan ook enkele tips meegeven 
voor een geslaagde examenperiode. Ten eerste: begin er op tijd aan, nu 
is het nog niet te laat, maar wel de allerhoogste tijd. Ten tweede: plan een 

Woordje van de praeses 
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aantal verlofdagen in de kerstvakantie. Het woord kerstvakantie is zeer 
slecht gekozen omdat je eigenlijk totaal geen vakantie hebt: je moet 
studeren. Neem toch een aantal dagen vrijaf om te genieten van de 
wereldse geneugten die de eindejaarsperiode met zich meebrengt. Een 
minimum lijkt twee dagen met kerstmis, en twee dagen met oudejaar. Ten 
derde en ten laatste: blijf optimistisch, een examen kan al eens 
tegenvallen. Laat jezelf niet hangen, [nvtrijn: ikzelf zou geopteerd hebben 
voor laat je hoofd niet hangen, maar Thomas ziet het wat drastischer] 
maar vlieg erin voor het volgende examen. Elk examen waar je een 10 
voor haalt is een vrijstelling, ongeacht hoe erg je de overige examens 
verpest. Tweede zit is niet iets om je voor te schamen, zowat iedereen 
heeft het wel een voorgehad, ja zelfs ik. Spring vooral niet voor een trein 
want dan moeten die andere arme studentjes vier uur in die trein wachten 
tot het parket je van de trein geschraapt heeft. Dat lost dus niets op. 
 
Rest me nog om jullie allemaal heel veel succes te wensen bij jullie 
examens. En als je je eenzaam op je kot voelt bij het blokken, denk er dan 
aan dat er 20000 studenten in Gent examen hebben. Je bent dus nooit 
alleen. 
 
PS: WiNA wil jullie graag praktisch steunen bij de examens:  
http://wina.ugent.be/forum (forum) en http://wina.ugent.be/pablo 
(cursussite). 
 
groete  

 
 
 

Woordje van de praeses 

T 
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Vreemde wezens in S9... 
 
Op een grillige dinsdagmorgen in oktober 
stroomde s9 weer vol met studentjes op weg 
naar de les. Maar dit keer was het anders. Er 
hing een vreemde sfeer in de lucht en al gauw 
ging blijken waarom... 
Omstreeks kwart na acht begonnen de eerste 
vreemde wezens op te duiken in s9...Neen, 
geen aliens,nog veel erger...Na een tijdje 
verscheen er ook een indringende geur op in de 
gangen. Wat stond er toch te gebeuren op deze 
op het zicht normale dinsdagmorgen?  
 
Toen het eindelijk 8.30u werd en de jonge foetussen eindelijk de les 
binnen konden, merkten ze dat die vreemde wezens ook hun in hun klasje 
geinfiltreerd waren. Er onstond net geen paniek, want naast die vreemde 
wezens zaten er ook van die mensen met hun zwart-geel lintje, die af en 
toe wel eens voor de klas kwamen staan met hun gebrabbel, in de klas. 
Vreemd genoeg leken die mensen de wezens in bedwang te kunnen 
houden.  
 
Net toen alle rust in de klassen leek wedergekeerd, werd er weer voor 
opschudding gezorgd. Opeens stonden de vreemde wezens recht en 
begonnen ze zomaar door de klas te huppelen of spastische bewegingen 
uit te voeren. Toen sommigen al begonnen denken dat hun laatste 

minuten van hun nutteloos bestaan was 
ingegaan, gingen de vreemde wezens gelukkig 
weer zitten. Ook de proffen kregen het hard te 
verduren. Toen een van de vreemde wezens naar 
de prof stormde en hem vastgreep, wat eerst op 
een ontvoeringspoging leek, werd de chaos 
compleet. Gelukkig blies de prof na de verwoede 
aanvalspoging de les tot een einde en de 
foetussen konden na een bewogen eerste lesuur 
naar buitenstormen om hun verhalen met elkaar 
te delen. Ze konden nu immers vertellen dat in 
hun les de macarena gedanst werd of in een 

Pizza avond en voordoop 
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treintje door het auditorium gelopen werd,de 
assistent versierd was met een Hawaiï-
bloemenkrans, iemand zich heeft geschoren ìn de 
les, iemand met brute kracht een menhir 
meesleepte en dat allemaal terwijl een prachtige 
kerstboom hen af en toe verblijdde met een ‘O 
denneboom’...  
 
In de pauze verzamelden al de vreemde wezens 
zich weer. Eén van 
hen bereidde zelfs 
een vreemd soort 

maaltijd, waar vreemd genoeg foetussen 
en comillitones op afkwamen en het 
vreemde goedje naar binnen speelden. 
Tijdens het tweede lesuur trokken de 
wezens, tot grote vreugde van de eerste-
bachers-massa, zich terug in de wina-
kelder, waaruit af en toe vreemde kreten 
naar boven kwamen. Anderhalf uur later trok heel het vreemde goedje 
jammer genoeg weer naar boven, waar ze nu met een man meer een 
hele klas bezetten. Weer zetten ze weer heel de klas op stelten door hun 
vreemde kreten en liedjes, bijhorende bewegingen en vreemde 
lichtuitstralingen. Ze schenen zelfs de prof te hebben gebrainwashed, 
want opeens begon hij mee te doen met de vreemde wezens. Gelukkig 
vielen er ook nu geen gewonden en trok de meute veilig en wel naar de 
resto. Nu ze hun magen konden vullen, leken de wezens weer wat 
rustiger te worden, en niet 
veel later was er geen spoor 
meer van hen te verkennen. 
 
Maar... 
Daar kon het natuurlijk niet  
bij blijven, of wat had je 
gedacht? Wina zou wina niet 
zijn moest er die dag niet 
nog meer te gebeuren staan! 
 

Pizza avond en voordoop 
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Net toen iedereen weer dacht dat de rust voorgoed was wedergekeerd 
binnen de Gentse stadsmuren, begon er zich langzaamaan weer een 
vreemde geur te ontwikkelen in de buurt van café De Sjakosj. Hoewel het 
café vooral begon vol te stromen met normale mensen, verschenen de 
vreemde wezens ook weer ten tonele. Gelukkig hielden ze zich behoorlijk 
rustig nu en aten ze vooral hun buikje vol met de tonnen pizza's die 
werden aangevoerd (77 pizza-s in minder overdreven taal). Het verloop 
van de pizza avond is bijna hetzelfde als andere jaren. Aan de deur staan 
wachten, 4 dozen nemen en dan in echte rugby-stijl naar achter sprinten. 
Wanneer je merkt dat je dan onderweg toch nog de helft kwijtspeelt, een 
deal sluiten met Stef en Carine. Alles voor een stukje pizza... Er zijn 
geruchten dat Osmo Dobbie heeft getackeld, maar deze keer zijn het 
alleen maar geruchten. Heel af en toe weerklonk de kreet ‘Ananas’, naar 
analogie met vorig jaar. Gefascineerd door de lege pizzadozen, die ieder 
normaal wezen als afval wordt beschouwd, begonnen de vreemde 
wezens er een toren mee te bouwen. Die reikte van op de grond net tot 
aan het plafond van De Sjakosj! Later deden ze er buiten ook andere 
vreemde dingen mee, voor ze er eindelijk afscheid konden van nemen en 
ze ze in de container dumpten en terugkeerden naar De Sjakosj om een 
bewogen dag te verdrinken met een pintje. 
 
Conclusie: lekker eten, grappig verklede schachten, veel eten, nieuwe 
gezichten, een volle maag,... = geslaagde clubavond. 
 
Toch leuk die voordoop gevolgd door een pizza-night! 
 
Uw feest, samengebracht met het toch nog :p toegekomen stukje van uw 
schachtentemmer... 

 
 

Pizza avond en voordoop 

Dobbie en Sjappie 
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ZIELEROERSELEN 
 

stille waters 
diepe gronden 

 
verre winden 

hongerige monden 
 

gracieus als een ballerina 
de pizza-avond van de wina 

 
Johan Maes 

Pizza avond en voordoop 
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Ey! 
 
Look, bier, nog meer look, bloem, schachten, lookpoeder, 
schachtenpap,... 
 
Woensdag na het WWW was daar eindelijk de doop. Rond 17u stonden 9 
schachten klaar aan S9, met vuile kleren en mijn draagstoel. Eerst 
hebben we drie uur lang buiten leuke spelletjes gespeeld, zoals ganzen 
vangen en dikke Bertha. Rond 20u begon de cantus in de Canard Bizar, 
maar de meeste schachten kropen op dat moment enkele metertjes op 
hun knieën (enkelen droegen mij) de Overpoort in en rond 20u30 kwamen 
de schachten aan op hun volgende afspraak: de clash. Hierna trokken 
ook de schachten knielend [nvtrijn: en vooral nog meer stinkend dan 
ervoor nu ze met meer dan alleen rook kennis hadden gemaakt] richting 
cantus. 
 
In hun mooi gebouwde schachtenkot, bedekt met stro en andere dingen, 
zaten de schachtjes te wachten tot ze hun opdracht mochten uitvoeren. 
Enkele welbekende voorbeelden zijn: de infuus, marathon-schacht, 
hondschacht (dat werd mooi uitgevoerd door Schaapje). Vele opdrachten 
en nog meer tijd later werd het tijd voor het stille, officiële gedeelte, maar 
eerst kwam de schachtenverkoop. Ook dit jaar hebben onze stinkende 
schachten en porre veel geld opgebracht. Vervolgens waren de 
eedaflegging, lintoverdracht, plechtige woordjes en het clublied aan de 
beurt. Nog even meecantussen en dan afsluiten en douchen. Hurray, We 
hebben er 9 nieuwe schachten bij! 
 
 

Doop 
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Hoewel de opruim niet zo leuk is, moet dit ook gebeuren. Niets speciaal 
over te vertellen, behalve dat Dobbie haar GSM samen met de vuiligheid 
in de containers was gesmeten. Even gaan nadrinken in De Sjakosj, waar 
nog een 6-tal schachten kwamen opdagen, De doop is gedaan, maar 
onze kersverse schachten zullen nog enkele weken een lookgeurtje 
hebben, zeker als het eens lekker regent... 
 

Een woordje van dank voor het doopcomite en proficiat mannen en 
vrouw, en nog veel geluk! De ontgroening is nog ver... 

 
 

Doop 

Meester Sjappie 

Zelfs al was dit het 
enige moment, toen 
waren het echt vreselijk 
stinkende schachten! 
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lofdicht aan mijn meters 

 
 

als foetus werd ik gedoopt 
maar dat ging niet zoals ik het had gehoopt 

eerst werd mijn vel van mijn lijf gestroopt 
en de rest van mijn lichaam werd toen ook gesloopt 

 
uiteindelijk werd ik schacht 

en een van hen, die de verlossing bracht 
keek mij aan: die ogen vol pracht, 

brengen een humeur voor de ganse nacht. 
 

er is als schacht een vorm van plezier, 
voor sommigen brengt dit zeker vertier 

 
als schacht zie ik nog groen, 

ze kunnen nu nog alles met mij doen 
 

zij leren mij de mooie kanten van het leven 
wat meters voor u doen, kan niemand u geven 

 
 

Van schachtje Jan-Pieter aka Bart 
Voor zijn lieve meters Dobbie, Iris en Christine 

Lofdicht aan mijn meters 
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Gesnapt! 

Het aflassen van het brouwerijbezoek leidde tot veel grotere gevolgen dan we 
konden voorzien... 
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Het verleden en de toekomst zijn illusies die alleen in het heden bestaan. 
A.Watts 

 

Omdat mijn inspiratie een beetje zoek is, begin ik maar eens met een 
quote in de hoop toch nog intelligent over te komen ;-) .  
Voor de mensen die er waren is het volgende verslag waarschijnlijk 
voldoende (als ik de reacties daags nadien mag geloven natuurlijk): 't was 
supermegatastisch, zo'n feestje kom je maar een paar keer tegen. Voor 
de anderen die er niet waren (shame on you!), zal ik even schetsen wat 
ze allemaal gemist hebben.  
 

Ik had aan het praesidium gevraagd om allemaal verkleed te komen, 
kwestie van de sfeer er direct in te brengen. naast de enkele 
enthousiasteling hoorde ik vooral gemompel en gezaag, maar het werd 
uiteindelijk toch goedgekeurd. Ook op het forum heb ik aangedrongen om 
wat verkleedkleren uit de oude kast te halen, maar wat ik te zien kreeg op 
de retroparty overtrof toch al mijn verwachtingen! Ok, ik heb behoorlijk 
veel mensen aan een outfit geholpen [nvtrjin: als je durft niet verkleed 
komen krijg je ter plekke wat van me, dus kun je het beter nu al 
uitkiezen... Dobbie is de subtiliteit zelve!], maar daarnaast kwamen ook 
veel ereleden, gewone commillitones, schachten en studiegenoten in de 
zotste dingen af. Van Elvis naar punk, van flower power naar disco, alles 
was aanwezig [nvtrijn: zelfs de reincarnatie van steve urkel]! Daarnaast 
werd er ook nog eens een gratis vat gegeven, dus algauw stonden heel 
wat enthousiastelingen te shaken op de dansvloer. Er was net genoeg 
volk om ambiance te brengen en net niet te veel om te moeten shaken op 
een halve vierkante meter. 
Als daarnaast de DJ's ook nog eens meevallen, dan heb je een superfuif, 
en dat was hier dus het geval. Oud werd wat afgewisseld met ouder, 
nieuwer en nieuw. [nvtrijn: de nieuwste muziek voor 2u kwam uit de jaren 
90, we worden oud :(]Dit kwam trouwens ook overeen met de 
leeftijdsgroepen aanwezig op de fuif. Je had oud, ouder, jonger en jong, 
ideaal om oude verhalen boven te halen en de banden met de ereleden 
wat aan te dikken (zo zijn we toch een weekje van hun gezaag gespaard 
gebleven). 
 

Meer woorden kan ik echt niet verspillen aan deze fantastische avond. 
Het is voor herhaling vatbaar, al zal het moeilijk zijn om dit te overtreffen... 
 
 

Retroparty  
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Tot de volgende! 
 
Uw feest 

 
 

Retroparty  

Dobbie 
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Schaatsen  

E 
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C’est simple comme bonjour! Je haalt je kleurgerief uit, of dat nu 
balpennen, potloden of wat dan ook zijn, je kleurt, je scheurt dit blaadje 
uit, je geeft het aan een passerend praesidiumlid en misschien win je dan 
3 drankbonnetjes! Amuseer je ermee! 

Kleurwedstrijd 
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INTERFACULTAIR SPORTTOERNOOI 
 

Dinsdag 15 november was de dag: de dag van het interfacultair 
sporttoernooi,. ’s Morgens stonden vele winezen reeds vroeg aan het 
GUSB, allen om ter enthousiastst. Volledig gekleed in passende 
playstation2-outfit [nvtrijn: ook wel de superspeciale wina-sportpakjes 
genoemd, compleet met sponsers op dubieuze plaatsen] en vol goede 
moed begonnen we aan onze eerste volleybalmatch. De eerste match 
verliep vlekkeloos. De ploeg gaf alles wat ze konden, de supporters 
sprongen, dansten en juichten en we wonnen dan ook met grote 
voorsprong. 
 
De tweede en derde match waren de tegenstanders echter iets te sterk en 
ondanks de dappere pogingen van onze “volley-ster” Wouter verloren we 
nipt. Spijtig, geen tweede ronde voor ons. Moe maar voldaan keerden we 
allemaal richting McDonalds om nog even na te praten. 
 
Bedankt aan Brecht, Simmie, Simon, Wouter, Geert, Koen en supporters 
Pol en Ansje voor deze leuke dag. 
 

 

Sportief als we zijn... 

Bij gebrek aan foto’s 
van het ift, krijg je de 
foto’s van het 
pingpongtoernooi! 

De overgelukkige winnaar! 



21 

VOETBAL 
 

Op woensdag 9 november stond een geweldige menigte mij op te 
wachten aan het GUSB, klaar voor de VLK’ers in te maken. De match 
begon schitterend. Al na enkele minuten stoof Matthias voorbij de 
tegenstanders en scoorde een verbluffende goal. De reactie van de 
tegenstanders was echter een meer aanvallende tactiek, wat onze 
voorsprong direct teniet deed. Ondanks alle tegenstand die we boden, 
verloren we toch met 4-10. Achteraf werd er nog gezellig nagepraat in de 
cafetaria. [nvtrijn: het moet niet altijd lang en uitgebreid zijn] 
 
Bedankt Franky, Matthias, Simon C, Frederik, Wouter, Pol, grote Simon, 
Bart en Johan en aan cheerleader Liezelot. 

 
 

Sportief als we zijn... 

Anneke 
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Schaatsen 
 
Woensdag 7 december was het eindelijk zo ver. Niet alleen de kerstman, 
kerstvrouw, paashaas en een sint waren present (zij het onherkenbaar 
vermomd), maar ook veel andere wineesjes hadden er duidelijk zin in. 
Wouter stond voor het eerst in zijn leven op schaatsen, van anderen was 
het al vele jaren geleden, maar toch gingen ze ervoor. Wie het meest 
gevallen is die avond, is niet echt duidelijk. Er waren zo’n drietal mensen 
in de running voor die titel, maar in de loop van de avond ben ik de tel 
kwijtgeraakt...  
 
Wat is er zo speciaal aan gaan schaatsen? Nou, het tikkertje spelen 
bijvoorbeeld, of het vallen van bijna iedereen, de lachbuien die daarmee 
gepaard gaan, het wankelen op je schaatsen als je pas op het ijs staat, de 
kunstjes die sommige mensen konden, de pogingen van de anderen, de 
sfeer, de gezelligheid... Bedankt allemaal voor de leuke avond! 

 
 

Sportief als we zijn... 

Trijn 
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Yo, 
 
Maandag 5 december was WiNA in zijn goede doen, 
paascantus onder het motto: ‘WiNA, zijn tijd ver 
vooruit’. Een veertigtal man waren aanwezig, 
gespreid over heel de avond. Van de 9 schachten 
waren er 7 [nvtrijn: een fantastische opkomst dus]. 
Onder het Io Vivat, Gaudiamus Igitur en het clublied 
ging de cantus van start. Vanuit Antwerpen kwam 
Winak ons versterken voor een gezellige avond, wij 
hebben enkele dingen geleerd (hoedja, tja, hoedja, 
tja,...) [nvtrijn: voor de mensen in een jeugdbeweging: ik zing een vrolijk 
lied...] en zij kunnen op hun volgende cantus onze gebruiken 
overbrengen. De schachten kregen enkele nieuwe liederen of soms  
andere versies aangeleerd. Over de vrije versies van ‘Het zwartbruine 
bier’ valt veel te zeggen en dan vooral dat het er hard aan toe ging, heel 
hard. Voor de rest weinig memorabele momenten, heel de cantus was 
gewoon super! Menige tempus en pintjes later, na ongeveer 230 liter bier, 
vervoegde machinist Bjorn ons met zijn accordeon voor extra 
sfeermomenten. Het laatste stukje cantus werd afgewerkt met Bjorn als 
cantor. Ik kan u ook vertellen dat schacht Bram zijn eten te weinig had 
gekauwd die avond. [nvtrijn: niet dat we dat wilden weten!] 
Nadat de schachten de rommel hadden opgeruimd, trokken we allen 
richting De Sjakosj, waar er tot de vroege uurtjes werd gefuifd. Met de 
pint, duvel of voor sommige een Looza Ace of een cola in de hand werd 
de fantastische cantus afgesloten. 

 
Ik hoop dat iedereen is thuis geraakt en ik nodig 
jullie uit op 21 december uit in het ICC voor de 
MassaCantus. Ongeveer 1400 man die op een 
avond evenveel ‘bier’ (Rodenbach) binnengieten 
als alle cafés samen op 1 jaar tijd tappen. 
Prijs €13, verplicht inschrijven via 
schachtentemmer@wina.ugent.be. 
 

Dixi, 
 

WiNA: zijn tijd ver vooruit! 

Meester Sjappie 
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One day, God created the dog and said: "Sit all day by the door of 
your  house and bark at anyone who comes in or walks past. For this, I 
will give you a life span of twenty years.  
The dog said: "That's a long time to be barking. How about only ten 
years and I'll give you back the other ten?" 
So God agreed. 
 
On the next day, God created the monkey and said: "Entertain people, 
do tricks, and make them laugh. For this, I'll give you a twenty-year life 
span." 
The monkey said: "Monkey tricks for twenty years? That's a pretty long 
time to perform. How about I give you back ten like the Dog did?" 
And God agreed. 
 
On the next day, God created the cow and said: "You must go into  the 
field with the farmer all day long and suffer under the sun, have calves 
and give milk to support the farmer's family. For this, I will give you a life 
span of sixty years." 
 
The cow said: "That's kind of a tough life you want me to live for 
sixty years. How about twenty and I'll give back the other forty?" 
God agreed again. 
 
Then on the next day, God created man and said: "Eat, sleep, play,  
be merry and enjoy your life.  For this, I'll give you twenty years." 
But man said: "Only twenty years? Could you possibly give me my twenty, 
the forty the cow gave back, the ten the monkey gave back, and the ten 
the dog gave back; that makes eighty, okay?" 
“Okay," said God, "You asked for it." 
 
So that is why the first twenty years we eat, sleep, play and enjoy 
ourselves.  
For the next forty years we slave in the sun to support out family. 
For the next ten years we do monkey tricks to entertain the grandchildren. 
The last ten years, we sit on the front porch and bark at everyone. 
 
Live has now been explained to you. 

Life explained 
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Wist u dat... 
 
• Cybu niet graag in het eerste wudje wordt vernoemd? 
• het bij deze toch gebeurd is? 
• hij het misschien zelfs niet zal merken doordat hij het te druk heeft 

met pampers verversen? 
• hij en Eline dus de trotse ouders zijn geworden van Ronan? 
• deze gebeurtenis op 7 november gepland was? 
• het kindje uiteindelijk is geboren op de dag van de doop, 16 

november? 
• in het vorige strakske nog stond dat als dit zou gebeuren hij zijn 

kindje Doopje zou noemen? 
• hij dus zijn woord niet gehouden heeft? 
• dit het beste is voor het kind? 
• er een bovenaardse kracht moet bestaan? 
• deze kracht enkele jaren terug al besliste dat Cybu en Eline zich 

gingen verloven op de massacantus? 
• deze kracht nu dus de dag van de doop als geboortedag heeft 

uitgekozen? 
• hun leven nog meer in het teken staat van het studentenleven? 
• enkele van de WiNA dan ook een studentikoos cadeautje hebben 

gegeven? 
• ze namelijk voor de kleine Ronan al een volledig cantuskitje hebben 

gemaakt? 
• zijn zoontje namelijk een kieltje, potske, lintje, codexje en potje 

gekregen heeft? 
• we Ronan dus graag eens in vol ornaat willen zien? 
• Dobbie vindt dat ze een te gemakkelijke bijnaam heeft om variaties 

op te maken? 
• Blobbie, Bonkie, Bobbie, Boddie, Dobster, Blobster daar slechts 

enkelen van zijn? 
• Dobbie liever gewoon Dobbie genoemd wordt? 
• Sven even minder marginaal was? 
• hij echter na een week of drie heeft opgegeven? 
• het zover is gekomen dat hij liedjes zingt in het ARC? 
• hij zijn ware aard blijkbaar niet langer kon verbergen? 
• Nicky waarschijnlijk opgelucht is nu? 

Wudjes 
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• Bart (schacht Jan-pieter) drie mandarijntjes in zijn mond krijgt? 
• hij dus echt wel een grote mond heeft? 
• Margiman daarbij het onderspit heeft moeten delven? 
• hij er maar twee in zijn mond kreeg? 
• Jelmen in vorm was op de retroparty? 
• net als de andere ereleden trouwens? 
• Koen zich afvraagt of er hartvormige bedden bestaan? 
• dit namelijk het best zou passen in een ronde kamer? 
• Hij waarschijnlijk de enige is met deze mening? 
• wij blij zijn dat hij fysica studeert en geen architectuur? 
• we dit misschien beter toch niet beweren? 
• hij echter heel veel bezig is over de wereld veroveren? 
• het woord napalm toch wel in zijn top 10 van meest gebruikte 

woorden staat? 
• er sinds kort daar ook ‘stokske’ bijgekomen is? 
• Stokske helaas gesneuveld is op WWW? 
• er tevens 4 onderbroeken de geest hebben gegeven in Lintz? 
• velen spontaan ook die link leggen bij het zien van een vat De 

Ryck? 
• de vrouwen sneller drinken dan de schachten? 
• er bij die 4 schachten 1 bierkoning en 1 schachtenbierkoning 

zaten? 
• Bouvier geen pootjes kan tekenen? 
• daar mee Tim zijn pootjes pijn deden? 
• TETTEKELEK! 
• dit wudje voor de insiders is en geen verdere uitleg behoeft? 
• de outsiders het hoogstwaarschijnlijk zelfs niet willen weten? 
• er in het zwembad in Luxemburg gelukkig geen dieven zitten ;-)? 
• Marina Tims quote overneemt? 
• we deze best ook voor de insiders houden? 
• ‘What happened in Lintz, must stay in Lintz’ een goede beslissing 

is? 
• we 77 pizza’s hebben verorberd op de pizza-avond? 
• onze toren van pizza dus weer gestegen is in vergelijking met vorig 

jaar?  
• hij nu van op tafel tot aan het plafond reikte? 

Wudjes 
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• Pol 4 pogingen nodig had om gooiend met een pizzadoos deze 
stapel te doen vallen? 

• hij in die 4 pogingen toch enkele keren de toren raakte maar hem 
zelfs niet deed wankelen? 

• we er nu 9 schachtjes bijhebben? 
• er hier maar 1 porre bij is? 
• we de schachten proficiat wensen met hun doop? 
• niet enkel deze schachtjes gedoopt zijn? 
• Dobbies GSM namelijk ook een doop heeft meegemaakt die 

avond? 
• hij eerst in een kielzak heeft gezeten waar de vice een ei had 

ingestoken? 
• de GSM erna bij het opruimen bij het afval terecht is gekomen? 
• dit afval reeds in de container lag? 
• we al bellend dit ontdekt hebben? 
• we alle afval weer hebben moeten opendoen? 
• toen we hem terugvonden op het schermpje ‘ batterij bijna leeg’ 

stond? 
• we dus ‘hoerechance’ hebben gehad? 
• we anders nooit geweten zouden hebben of en waar hij in het afval 

lag? 
• Dobbie voor de 2e maal dit jaar in een Waalse advertentie staat? 
• ze dit niet tof vindt? 
• we misschien eens kunnen nagaan of ze Nederlandse advertenties 

wel leuk vindt? 
• we dit echter niet meer durven na het zien van Dobbie op de 

retrofuif? 
• zij namelijk een stoere punker was? 
• zij niet alleen was als verklede medemens? 
• er vele hippies, punkers, Elvissen, discomeiden, yuppies en nog 

van al dat moois rondliepen? 
• zij al voor een groot deel de sfeer maakten? 
• die sfeer er best mocht zijn? 
• het dus een zeer geslaagde fuif kan genoemd worden? 
• ik Fem en Dobbie in het laatste wudje bedank voor hun moeite, 

waarmee ik impliciet ook zeg dat het hiermee gedaan is met de 
wudjes? 

Wudjes  
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Gratis vat en bierkoning 

Er was eens niet zo heel lang geleden in 
een cafeetje hier niet zo heel ver 
vandaan een vat (u vriendelijk 
aangeboden door WiNA) dat diende 
geledigd te worden. 
 

Moedig verzamelden zich dan ook 
helden van overal in het rijk (Gent is een 
rijk, zoek het maar op). Gewapend met 
droge kelen en na hun kennis van de 
grote filosofen nog eens opgefrist te hebben, begaven ze zich naar de 
sjakosj. Je moet er toch immers voor zorgen steeds boeiende 
conversatiestof te hebben voor een ‘schemerige’ avond. Er was dan ook 
veel vreugde en jolijt wanneer de gegadigden (jullie dus) één voor één op 
het strijdtoneel verschenen en de vreugde werd enkel nog groter wanneer 
onze praeses (weliswaar te laat) het toernooiveld betrad en beval dat het 
vat kon worden aangeslagen. Spoedig ging het heerlijke gerstenat van 
keel tot keel (dat ieder drinkt en veel te veel). 
 

Na deze korte opwarming kwam het echte werk. Kandidaten voor de titel 
‘wina bierkoning’ trachtten elkaar vanuit hun ooghoeken op te nemen en 
in te schatten. Hoewel sommige verkondigden geen interesse te hebben 
of volgens eigen zeggen geen kans maakten was toen de eerste ronde 
begon toch ongeveer iedereen ingeschreven. (Zij het met enige lichte 
dwang, wij danken onze feestpreases hiervoor [nvtrijn: dankje Dobbie]) 
 

Wat er die avond verder is voorgevallen is te veel om op te noemen en 
waarschijnlijk zegt het weinig voor zij die er niet waren, is het overbodig 
voor zij die er wel waren omdat de herinnering voorgoed in het geheugen 
gegrift staat. Maar om toch een greep doen uit de gebeurtenissen denken 
we bijvoorbeeld aan de stripact (spellingscorrectie zegt het stripact maar 
dat lijkt me toch onwaarschijnlijk [nvtrijn: en dan denk je... Huh?]) van 
onze bevallige bezoekers en Andy (Brasschaap, ben de echte naam zelfs 
moeten gaan opzoeken op de site, sorry). 
 

Op dit moment wordt dit stukje schrijven een beetje lastiger, mede omdat 
de herinneringen ook langzaamaan waziger worden naargelang de avond 
vorderde. We kunnen in ieder geval toch besluiten dat we gepraat, 
gelachen, gehuild, gebruld en vooral gedronken hebben. Bovendien zijn 
zij die er waren toch weer een aangename herinnering rijker. 

 Karel, Hofnar en nu ook wina bierkoning 



29 

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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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... 
 
Van: Alexander Ide <new_mulder@hotmail.com>  
 
Teneinde de vogelgriep in te dijken, vragen wij u binnen te blijven. 
De andere kiekens zijn ook al gewaarschuwd. 
***************************************************************** 
Van: Sven Breunig <pr@wina.ugent.be>  
Van: Peter De Bouvere <peter@debouvere.be>  
 
[18:37:19] -!- deurbel [pietsnot@d54C1A272.access.telenet.be] has quit 
[Ping timeout] 
[18:39:02] [ Bouvier] *klop *klop 
[18:39:11] [ bart] wie is daar? 
[18:39:27] [ Bouvier] Bouvier. Ja ik moest kloppen want the deurbel has 
quit (ping timeout) 
[18:40:08] -!- deurbel [pietsnot@d54C1A272.access.telenet.be] has joined 
#WiNA 
[18:41:24] [ Hypersinus] kijk wie daar is 
[18:41:40] [ Hypersinus] ik moest ni kloppen want deurbel is terug 
***************************************************************** 
Van: Tim De Roeck <tim.deroeck@telenet.be>  
 
A girl walks into a supermarket an buys the following: 
1 bar of zoap 
1 toothbrush 
1 tube of toothpaste 
1 loaf of bread 
1 pint of milk 
1 single serving of cereal 
1 single frozen dinner 
 
The checkout guy looks at her, smiles and says: "Single, huh?" 
 
The girl smiles sheepishly and flirtingly replies: "How'd you guess?" 
 
Says the checkout guy: "Because you're fucking UGLY!" 
***************************************************************** 

Hahaha hihihi 
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Van: John Van der Veen <john@wina.ugent.be>  
 
Subject: Man on the Moon, waargebeurd verhaal! 
 

It seems when Armstrong walked on the moon, he not 
only gave his famous "One Step for Man," etc. 
statement, but followed it by several remarks.  
It ended with "Good luck, Mr. Gorsky."  
Over the years many people have questioned him as to 
what the "Mr. Gorsky" statement meant. Two weeks ago, 
while answering questions following a speech, he 
finally responded. It seems Mr. Gorsky had finally 
died and so Armstrong felt he could answer the 
question. 
When he was a kid, he was playing ball. His brother 
hit a fly which landed in front of the Gorskys'bedroom 
window. As he leaned down to pick it up, he heard Mrs.  
Gorsky shouting at Mr. Gorsky.  "Oral sex, oral sex 
you want? You'll get oral sex when the kid next door 
walks on the moon!” 
***************************************************************** 
Van: JM <jeanmarie.devriendt@skynet.be>  
 
People who do lots of work...    
make lots of mistakes                
 
People who do less work...    
make less mistakes                
 
People who do no work...    
make no mistakes              
 
People who make no mistakes...     
get promoted                              
 
That's why I spend most of my time sending e-mails & playing games at 
work.    
I need a promotion!  

Hahaha hihihi 
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Hahaha hihihi 
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Hahaha hihihi 
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De WiNA heeft een eigen lokaal (in de kelder, volgens mij was dat 
tactisch gekozen), een eigen lied, een eigen café (nou ja, zo goed als) en 
zijn eigen rare mensen. Dit is echter nog lang niet genoeg voor ons!  
We hebben sinds vorig jaar ook een eigen gerecht. Helaas zonder een 
eigen licentie, maar toch zul je het in geen enkel kookboek tegenkomen. 
Speciaal voor jullie komt het toch nog te voorschijn, zodat niet alleen de 
lezers van het forum ervan kunnen genieten.  

Ingrediënten voor 2 personen (grote eters,maar wie is dat niet?) 
- 1 kilo aardappelen 
- 500g spinazie 
- 300g gehakt 
- 250g gemalen kaas 
- 2 eieren 
- een klontje boter 
- een scheutje melk 
- peper, zout en nootmuskaat 
 

Bereidingswijze 
- Schil je aardappelen. 
- Snij ze in kleine, ongeveer even grote stukjes. Allemaal even groot zodat 
ze allemaal op hetzelfde moment gaar zijn. Je moet die aardappelen niet 
snipperen, in kleine brokken is goed genoeg. Denk er wel aan dat hoe 
groter je stukken zijn, hoe langer het duurt voor ze gaar zijn. 
- Zet een grote pot met water op het vuur, steek het vuur aan en gooi de 
aardappelen in het water. Niet te hevig gooien, want dan staat je keuken 
onder water en zit er geen water meer in de pot. 
- Voeg zout toe aan het water in de pot met de aardappelen, maar niet te 
veel want dan heb je zeewater en dat is niet lekker. 
- Laat de pot met de aardappelen op het vuur staan. 
- Neem een pan. Als het geen tefal pan is, smelt er dan een klompje boter 
in. Bak je gehakt, terwijl je aardappelen aan het koken zijn. 
- Als je verschrikkelijk traag bent, neem dan het deksel van de pot met 
aardappelen want ze zijn waarschijnlijk aan het overkoken. 
- Terwijl je het gehakt aan het bakken bent, doe je de spinazie in een pot 
en warm je die op een zacht vuurtje op. 
- Kijk snel terug naar je pan met gehakt, waarschijnlijk is die ondertussen 
al vrolijk aan het aanbranden. Dat is echter niet de bedoeling. 

Recept 

Puree fatal 
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- Wanneer dat je gehakt gebakken is, zullen je aardappelen ook wel al 
bijna gaar zijn.  
- Neem de aardappelen en het gehakt van het vuur, de spinazie (die nog 
steeds zijn ijsklomp vorm heeft) laat je nog op een vuurtje staan. Zet dat 
vuurtje maar op maximum, anders gaat dat nooit opwarmen. 
- Maak puree van je aardappelen. Vergeet niet dat je de aardappelen 
eerst moet afgieten voor je er puree kan van maken. Voeg tijdens het 
prakken de eieren en de melk toe aan de puree. Breng op smaak met 
zout, peper en nootmuskaat. Niet te veel zout, want dat gehakt is ook nog 
zout. Voor de echte dummies, volg de handleiding van moeder dobbie 
voor de puree. (dit is te vinden op www.wina.ugent.be, door te klikken op 
de link naar het forum en daarna de topic ‘Burn, baby, burn’ te selecteren) 
- Tegen dat je puree klaar is, zou je spinazie toch warm moeten zijn. Als 
dat nog niet het geval is, zet je vuurtje dan nog wat hoger en wacht tot de 
spinazie warm is. 
- Voeg de spinazie toe aan de puree. 
- Alles een keer goed onder elkaar roeren. 
- Voeg het gebakken gehakt toe aan de spinaziepuree. Naar keuze kan je 
al de bakvetzakkerij van het gehakt bij in je pot kieperen, dit maakt het 
geheel alleen een klein beetje calorierijker, maar dat merk je toch niet. 
- Nog een keer goed onder elkaar roeren. 
- Ontdek dat je vergeten bent dat je een portie apart moest houden voor 
die vegetarier die kwam eten. Maak het goed, hou een stuk apart voor de 
sukkelaar die geen kaas eet. 
- Roer nog maar eens, want dat kun je niet goed genoeg gedaan hebben. 
Voeg de gemalen kaas geleidelijk toe terwijl je roert. 
- Na nog veel roeren is je puree fatal klaar. De puree fatal moet een 
cohesie hebben gelijk stevige cement. Als je substantie meer de 
stevigheid heeft van asfalt, dan moet je nog wat melk toevoegen. 
- Negeer het uitzicht en tast toe. Smakelijk! 

Recept 
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Ho ho hooo 
 
Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Ik hoop dat alle stoute kindjes hun lesje 
intussen geleerd hebben! Het is niet omdat mijn collega Sinterklaas wel bij 
jullie is langsgekomen dat ik het ook nog eens doe. Bovendien zou geen 
van jullie in mij  mogen geloven, want jullie zijn Europeanen, dus 
Sinterklaas liefhebbers en dat botst met mij. Tenzij je natuurlijk 
voorstander bent van de herintroductie van je eigen gebruik, dat door zijn 
overzeese reis een andere naam heeft gekregen? Nou ja, ik dwaal af... 
Zoals je je misschien nog kunt herinneren, als je tenminste op maandag 5 
december ’s ochtends in de les zat, is er hoog bezoek in de S9 gekomen. 
Er waren een heleboel mythische figuren bijeen. Zowel de kerstman 
(ongeveer toch) als de kerstvrouw kwamen langs, de paashaas was er 
rond aan het huppelen, er was een superpositie aan sinten en bovenal 
was er de überpiet. Zij staken mensen in de zak, deden hen liedjes zingen 
of om ter meest lekkers eten en gaven jullie allemaal iets om de rest van 
de les mee zoet te wezen. Dixi!  

 

Sinterklaas 

De Kerstman 
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Einsteinmuseum 

Einstein? Iedereen heeft al wel eens van hem gehoord… Sommige weten 
zelfs dat hij “iets te maken had met relativiteit”, en als je dan vraagt om 
eens die relativiteit uit te leggen, dan krijg je in de meeste gevallen iets 
als: “Euuh, wel eeuuuh…. zijn er geen 2 soorten?” en nog meer van dat 
gezever. (tenzij je al de eer hebt gehad om de cursus van Prof. H. 
Verschelde te volgen) Pas op, ik onderschat jullie niet, er zullen er wel 
een paar bijlopen die één of ander pseudo-wetenschappelijk boekske 
over Einstein hebben gelezen, of een biografie doorgebladerd hebben 
[nvtrijn: waarbij we voor het gemak even vergeten dat de meeste mensen 
van eerste en tweede lic natuurkunde dankzij hun connecties dit boekje in 
hun handen krijgen en op hun tenen getrapt kunnen zijn...], maar zelfs 
voor die mensen was (is) een bezoek aan de Einstein-tentoonstelling 
zeker nog de moeite. Want het verschil dit keer is dat de gids het hele 
museum in elkaar heeft gezet en dat je vooral kleine weetjes over ’s 
werelds ‘meest intelligente man’ te weten komt… 
 

Nu goed, waarom hadden (hebben) jullie het geluk dat de expositie dit 
jaar doorging? Wel heel simpel, omdat het 2005 is en 2005 is het jaar van 
de Fysica. Ja, maar waarom is in godsnaam 2005 het jaar van de Fysica? 
Als je gaat rondneuzen in kranten ofzo, zul je lezen dat in 1905 (“Annus 
Mirabilis”) Einstein 3 artikels publiceerde die de fysica van die dagen  
volledig veranderde. Wel, ook dat is al niet helemaal waar. Eigenlijk 
publiceerde Einstein dat jaar 5 artikels. Ok, maar of hij er nu 5 of 3 dat 
jaar uitbracht, pfff wie weet dat nu? Onze gids! Bovendien hij kende ook 
nog tal van andere weetjes. Het is nog niet te laat, want gelukkig voor 
jullie is de expositie tot eind januari verlengd, helaas zonder enkele 
apparaten die in bruikleen waren verkregen en nu teruggegeven moeten 
worden… Zo bijvoorbeeld “Einsteins Machientchen”, een vernuftig toestel 
om zeer lage stromen te berekenen dat in de praktijk wel compleet 
waardeloos bleek. U ziet, zelfs de grootste geleerde heeft wel eens een 
slechte dag. Waarom er zoveel apparaten staan in de expositie heeft alles 
te maken met de filosofie van het museum der wetenschappen, dat aan 
de hand van toestellen de geschiedenis en de fysica probeert uit te 
leggen (wat overigens zeer goed blijkt te werken, zelfs bij een expositie 
over een ‘theoreticus’).  
Ik zal jullie nog een paar leuke weetjes verklappen, maar voor meer 
informatie moet je maar naar het museum gaan. Zo werden Einsteins 
publicaties zomaar gepubliceerd in het meest gerenomeerde 
fysicatijdschrift van die tijd, zonder enige referentie en zonder dat iemand 
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al van hem gehoord had. (Mijn geniale artikels die ik naar Physical 
Review stuur daarintegen…) 
Hij werkte toen nog op een patentenbureau en die ervaring kwam hem 
later nog van pas… Zo wist hij tal van patenten voor vrienden binnen te 
rijven, met natuurlijk een procentje voor zichzelf... Ook mensen die niet 
binnengeraken aan de universiteit hoeven niet te vrezen, want Einsteins 
sollicitatie voor een plaats aan de universiteit van Leiden werd niet eens 
beantwoord. Daar zullen ze nogel spijt van gehad hebben toen ze enkele 
jaren later hemel en aarde moesten bewegen om hem met een royaal 
loon toch aan hun universiteit te binden… Zo had hij van de grote inflatie 
in het naoorlogse Duitsland weinig last omdat zijn Nederlands loon 
verzwegen werd voor de Duitse belastingen, zodat Einstein het in zijn 
brieven kon hebben over zijn vele goudionen… Einstein was ook in 
België, meerbepaald in ‘Le cock sur mer’ en ook daar liet hij zijn sporen 
na. Hij werd er zelfs bewaakt door 2 agenten. De kleindochter van één 
van die agenten was zelfs de vrouw van één van de bezoekers in onze 
groep! Wat je allemaal niet te weten komt op een museumbezoek, je 
houdt het niet voor mogelijk!!! 
 

Zo werd de eerste samenwerking tussen de Wina en VVN een succes en 
hadden al die luie fysici die het niet nodig achtten om het museum te 
bezoeken omdat ze alles toch al weten of zich liever beperken tot hun 
luttele cursuskes of alleen geïnteresseerd zijn in fysica van 8u30 tot 18u, 
TOTAAL ONGELIJK! 
(VVN staat voor Vereniging voor Natuurkunde, ze organiseren tijdens het 
jaar vooral lezingen over natuurkundige of (burgelijk)natuurkundige 
onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld een reis waarmee ik binnen luttele 
uurtjes mee vertrek naar Hamburg en het Solvay-congres, dat trouwens in 
Einsteins tijd een 20tal nobelprijswinnaars tesamen bracht…[nvtrijn: en 
waarvan dit jaar enkele mensen erg oververmoeid, maar gelukkig 
terugkwamen]) 
 

Tot slot nog Einsteins beroemde quote: 
I want to know God’s thoughts… the rest are details..  
 

Wel, meer heb ik daar niet aan toe te voegen, 
 

Jullie cultuurpraeses, 
 

Einsteinmuseum 

Wouter 



41 

Vergaderingen zijn sinds ik scriptor geworden ben een stuk leuker 
geworden. Zo ongeveer iedereen zegt wel eens iets raars, met alle 
gevolgen vandien wanneer ik in de buurt ben ;) 
 
 
Koen 
• Dat is zoals wanneer ik iets zeg en Wouter zegt iets tegelijkertijd, 

dan valt dat van mij niet meer op. [nvtrijn: ooit opgemerkt hoe luid 
en duidelijk koen spreekt?] 

• bij foto’s nemen voor het jaarboek 
 Eerste bach’er: Ik wil niet op de foto, moet dat? 
 Koen: Ja! Anders ga ik het aan Impens zeggen... 
 
CD 
• Koen:  Het is daarom dat je die afkortingen nodig hebt voor smsjes. 
 CD: Ja, ik maak daar optimaal gebruik van: geen klinkers! 
• Dobbie: Ik dacht dat de andere meerderheid dat liever wou 
 CD: Dus jij bent een meerderheid en dan heb je nog een andere 
 meerderheid? 
• Sjappie: Wie wordt er vice van dat commité? Dan kunnen we er 

mee lachen! 
 Koen: Jij! 
 CD: Ja, maar met jou (Sjappie) lachen we gelijkhoe al... 
• over Zeus tv: Dat klinkt zoals vijf TV: een televisiezender speciaal 

voor informatici. 
• Als paashaas op de paascantus 
 CD: Ik ben te laat want ik ben tegengehouden door de politie. 
 T: Waarom ben je tegengehouden? 
 CD: Wel, ik zie er  uit als dit en ik reed op de fiets... 
• bij rondgaan voor de sint: Dat is wel raar hé, zo twee sinten met 

één piet. 
• Ik wachtte tot de trein voorbij was en dan liep ik erachter.  
 
Sven 
• T: Ik versta koen niet en hij zit ver naast mij. 
 Sven: Ver? Naast je? Dat klopt toch niet? 
• T: We zouden onszelf wel wat minder marginaal mogen voorstellen 

(we kijken allemaal naar Sven) [nvtrijn: een beetje gedateerd...] 

Glijbaantjes  
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Tim 
• Ik vind Abeel zijn stukje slecht! En ik heb het niet eens gelezen. 
 
Sjappie 
• Tegenwoordig kan ik niets meer aan de activiteiten toevoegen of ze 

verwijderen. Vroeger had ik tenminste nog de illusie dat ik het kon. 
• T: Ik kan mij voorstellen dat het vroeger handiger was om affiches 

op te hangen, zo scheefweg met 1 punaise. 
 Sjappie: Dat was nochtans tamelijk moeilijk op die glazen ruiten, zo 
 met één punaise. 
• T: Wat is de status van de ereleden?  
 Sjappie: 5-0! 
• T: Het zaaltje bij de Boudewijn is precies een kabientje van een 

duivenkot. 
 Bouvier: Dat is ook een kabientje van een duivenkot! 
 Sjappie: Dat is tcoh niet erg, er is toch ophokplicht. 
• T: We kunnen misschien het spelletje CD opeten doen. 
 Sjappie: Zo’n grote honger heb ik nu ook weer niet...  
 
Dobbie 
• over foto’s van T: Niet dat ik die zou uitprinten om boven mijn bed 

te hangen, maar toch... 
• Die sfeer hier hangt mn kloten uit, zelfs al heb ik dat niet. 
• Ik heb aan Bart gevraagd of Sven reclame heeft gemaakt in de 

lessen en hij zei ‘ja, en het was verstaanbaar voor de eerste twee 
rijen, alleen zat er daar niemand.’ 

• over gezelschapsavond: Dat is zo’n foute naam! 

Glijbaantjes 
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Glijbaantjes 

• Dobbie: Abeel trekt wel een beetje op de man van Melle, vind ik. 
 T (aka Abeel) , met piepstem: Het is niet voor mij, het is voor mijn 
 eenzaamheid!  
 Dobbie: Of misschien toch niet... 
 
Karel 
• Na mededeling dat je maar één poster per activiteit mag ophangen 

op de borden van de stad Gent: Laten we dan onze galabalaffiches 
in beperkt aantal drukken... Op 3x5m. 

• Over flesjes ophalen van het gratis vat op de fuif 
 T: Ik ga rondgaan met de bakken. 
 Karel: Met pannenkoeken? Of ga je iets anders bakken? 
 
Bouvier 
• over verkleden voor retroparty: Je kan ook gewoon naakt komen, 

dat is dan heel ver retro. 
• Dobbie: Ik heb het stuk Griekse mythologie in het stukje over de 

bbq helemaal overgeslagen. 
 Bouvier: Dus heb je alleen de Romeinse en Syrische mythologie 
 gelezen? 
• Quote uit mail van Wouter: Keb da dus afgelast,... 
 Bouvier: Wie is keb? 
 Andere quote: ma andere data ziek nie echt indien ok affiches 
 volgende week... 
 T: Wouter is precies ziek op andere data. 
 Bouvier: Je moet eerst puzzelen voor je die zin kunt ontcijferen. 
• aan de telefoon op een perron: Excuseer? Ik heb hier een hele 

slechte verbinding. 
• Al tokkelend op zijn gitaar, in de bus op weg naar de WWW-

eindbestemming 
 T.: Waar zitten we? 
 Bouvier: In sol. 
 
Pol 
• T: Dus niemand heeft er nog frustraties? 
 Pol: Het is te zien waarover... 
• Ik heb gewoon 10 min gestaan voor een deur die open was! 
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• CD: Langs waar is de sinterklaasroute? 
 Pol: Ze zit nog niet in mijn hoofd, maar zal er binnenkort wel 
 uitkomen. 
• Wouter: Mogen de schachten alles zien wat in de kelder ligt? 
 Pol: Tuurlijk, dan zien ze nog een keer cursussen. 
 
Wouter  
• T tegen Wouter: We willen niet weten hoe gefrustreerd je bent over 

je sexleven. 
 Wouter: Welk sexleven? 
 T: We kunnen er een committee voor oprichten... 
• Wouter: Ik heb nog een sintenpak gevonden, maar dat was van het 

eerste leerjaar. 
 Pol: Allez, en ben jij gegroeid sinds het eerste? 
 Wouter: Ja, maar niet overal. 
 

Glijbaantjes 
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Glijbaantjes 

Vanaf hier ben ik volledig afhankelijk van jullie. Onze proffen moeten we 
er natuurlijk ook wel een beetje dankbaar voor zijn, het is immers een 
kunst om te blooperen. Gelukkig hebben de meesten deze kunst wel in 
min of meerdere mate onder de knie. Heb je zelf ergens in je cursus nog 
verprekingen van proffen staan? Aarzel niet langer, mail ze nu naar 
scriptor@wina.ugent.be 
 
 
Prof Luc Van Hoorebeke 
• Dan kan je daar een pils uit halen, eeeuh, een puls. 
• Als je dat instrument ziet denk je, waw, dààr moet nogal wat 

inzitten, 
maar als je het open doet dan zie je dat er eigenlijk niets in zit, we 
moeten soms besparen aan de unief. 

• Qua timing zit ge vree in de patatten. 
• Als deze puls gelijktijdig is, maar net later... 
• Je start dus de timer met het signaal dat nà het stopsignaal komt, 

sommige studenten hebben daar problemen mee. 
 
Prof Dirk Ryckbosch 
• Enrico Fermi heeft dat voor het eerst opgemerkt en toen is madame 

Curie er op gesprongen (lacht), je ziet: in die tijd was fysica 
tenminste nog leuk. 

• In de jaren 50 liepen er nog een heleboel dinosaurussen rond op de 
faculteit die daar niet in geloofden. 

• Het gebied dat bestreken,.. euh, bestroken?Nee, bestreken wordt.  
• Ik ga daar nòg vlugger dan anders door hotsen.  
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• Zonder 3 generaties materie zou er ook geen pseudo-intelligent 
leven bestaan dat zich kan afvragen waarom er 3 generaties 
materie zijn.  Over intelligent design gesproken... 

• 100 sigma afwijking, dat is al niet slecht.  
• Prof: Dat is erger dan een naald in een hooi... een hooi... een hooi-

opper? Alléé, hoe zeg je dat in het nederlands? 
Student: Een naald in een hooiberg. 
Prof: Ik vind hooi-opper een mooier woord.  

• Dit is een transitie waar je maar met één quark moet stoeien.  
• In Mößbrauwer sprectoscopie, ... Mossbwaurer, ... Msbrouwer 

spectocropie, ... Goh, als het ook meer dan drie lettergerepen heeft 
hé! 

• Dat is een universeel behouden grootheid, zoals het behoud van 
entropie. 
 

Prof. Mondelaars: 
• De straling die je daarvoor moet krijgen is 30 maal hoger dan de 

dodelijke dosis, ... dat is nogal moeilijk. 
• We bestralen ook voedsel zodat het langer houdbaar blijft.  Je moet 

dan wel opletten dat je het niet radioactief maakt. 
 
Prof. Gilbert Crombez 
• (De wet van variatie bij rijen van rijen) 
 Je moet goed kijken: wat varieert er? Wat blijft vast? Als ze beiden 
 variëren, zit je zelf vast! 
 
David Dudal 
• tegen Nele die een oefening aan bord wil brengen: Eerste 

didactisch principe: op een vol bord kun je niet schrijven! 
• Weet iedereen hoe je aan de oplossing geraakt? Is er iemand die 

weet wat hij niet moet doen? 
• Tom: We weten niet goed hoe we het lemma van Jordan moeten 

toepassen. 
 Dudal: Tjah, da's dan pech é! 
  Brecht: Ah, tis goe, we zullen u dan eens slecht evalueren! 
• Dudal: Straks is er geen les van kwantum. 
 Tim: Hoe? Voor wa zit ik hier dan? 
 Dudal: U zit hier voor mij! 

Glijbaantjes 
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Jos Van Doorsselaere 
• Zijn hier mensen die daarnet niet bij de oefeningen van relativiteit 

zaten? Nee? (Eén iemand steekt de hand op) Shit! Mijn naam is 
dus Jos... 

 
Prof. Dirk Poelman 
• na herhaaldelijk de vragen ‘Is iedereen nog gelukkig?’ en ‘Leven 

jullie nog’ te stellen: Nog één slide en dan mogen jullie doodvallen. 
 
Prof. Armand De Clercq  
• zoekt toepassing uit het dagelijks leven die vergelijkbaar is met het 

feit dat computers nooit fouten kunnen maken ‘op eigen houtje’, er 
is steeds invloed nodig van buitenaf: 

 Vandaag was ik mijn haar met shampoo en het werkt. Morgen komt 
 mijn zus en het werkt niet. Dan heeft mijn zus een parafysische 
 invloed op mijn computer.” 
• Zonder debugger had ik al lang in de bouw ofzo gezeten. Nuja, dat 

misschien ook weer niet. Ik ben nu eenmaal niet zo sterk. 
 
Prof. Maarten Baes 
• Mikael: Ik heb altijd wat moeilijkheden met die benaderingen. 
 Prof: Ik niet! Zeker niet als er daardoor termen wegvallen. 
• Ja, dat is zo, maar dat lijkt me wel een beetje een flutreden. 
• Benadering van een eenheid die ε en nog iets is. 
 Prof: ε+α O nee, dat (α) wordt al gebruikt, zeg een keer iets kleins? 
 Mikael: Epsilon. 
• over een moeilijk stuk: Dat moet je niet kennen voor het examen, ik 

vind het al sterk als je het in de les tot een goed einde kunt 
brengen… maar je moet het wel leren hé! 

 

Glijbaantjes 
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Hallo, 
 
Er werd aan het WWW-comité gevraagd om een stukje te schrijven en 
hoe kunnen we dat beter dan elk ons verhaal te doen…Hieronder volgt 
dus een dubbelverhaal van mezelf (CD) en onze voorzitter Osmosis. 
Enjoy… [nvtrijn: om de spanning niet uit het verhaal te halen, kom ik er zo 
weinig mogelijk in tussen.] 
 
CD: 
Het begon allemaal een mooie donderdagochtend om  8u ’s morgens 
toen ik nog maar eens door mijn wekker had geslapen en dus te laat was 
op mijn afspraak om te vertrekken op WWW. Met veel meer 
enthousiasme dan wanneer ik moet opstaan voor de les sprong ik uit mijn 
bed en belde ik naar Osmosis om mijn laatheid aan te kondigen. Na een 
uurtje of drie in de auto kwamen we aan in het dorpje van onze geheime 
bestemming, nl  Wiltz (Groot-Hertogdom-Luxemburg) waar ons een groot 
avontuur te wachten stond,dat reeds begon toen Osmosis met een 
aanhangwagen aan zijn auto probeerde achteruit te parkeren op een hele 
steile helling en er plots een grote hoeveelheid rook van onder de 
motorkap kwam… 
Na dit  voorval hebben we onszelf, uit 
pure miserie, gestort op een portie niet-
Belgische maar niettemin toch enorm 
lekkere frietjes. Net toen we 
terugkwamen van onze lunch en 
dachten het ergste gehad te hebben, 
zagen we dat één of ander, 
ongetwijfeld hoogintelligent, individu 
zich vlak voor Osmo op de helling 
geparkeerd had waardoor we enkel 
nog door mechanische arbeid (zij het 
van onze eigen armspieren) de auto uit 
zijn parkeerplaats konden manoeuvreren. 
 
We reden naar het huisje en maakten alles klaar voor de aankomst van 
de groep: broodjes smeren voor de genodigden, een gezellig zithoekje 
maken met het overschot aan matrassen, de droppingsroute nog eens 
met de fiets uitproberen, heel wat werk dus, maar zeker allemaal de 

Wina’s Wacky Weekend 
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moeite waard toen ‘s avonds na de 10km lange dropping de vermoeide 
deelnemers zich konden neerploffen in de warme, met kerstlichtjes 
versierde lounge. 
 
Osmo: 
Donderdagochtend, na een goede 5 uur geslapen 
te hebben, was ik direct klaar wakker. Snel een 
halve boterham in de mond, want het had lang 
genoeg geduurd. Eindelijk was het zover: WiNA’s 
Wacky Weekend 2005. Nog snel alles checken, 
de remorque aankoppelen en hop weg was ik, 
richting De Sterre. Natuurlijk was er nog geen 
volk. Wist je trouwens dat er voor 8u niemand in 
het ARC zit? Na CD aan de telefoon te hebben 
gehad, reed ik naar het kot van Iris, want dat was 
het nieuwe rendez-vous-punt geworden. Ook 
daar was niemand te vinden, dus ging ik maar 
terug in de wagen zitten. Toen kwam van achter 
de ene hoek CD gepakt en gezakt en om de andere hoek, kwamen Iris en 
Dobbie. Dobbie verkoos namelijk vroeg-opstaan-om-3-uur-in-de-wagen-
te-zitten boven het naar de les gaan. Ladies and Gentilman, fasten your 
seatbelts, we gingen weg. Na een vlotte rit van ongeveer 270km, kwamen 
we aan in Wiltz. Snel zochten we een plaatsje om te parkeren, dat was 
niet zo van zelfsprekend als je met een break rijdt en ook nog eens met 
een remorque van 3 meter. Op de rijschool heb ik achteruit leren 
parkeren, maar met een volle wagen en een volle remorque op een 
helling is dat toch niet aan te raden. Witte rook was het resultaat. Na een 
goeie portie frieten en na getekend te hebben voor de sleutel, wilden we 
aanzetten naar het huisje. Eerst de auto even uit zijn parkeerplaats duwen 
en we waren weg. Als chauffeur komt nu het grootste avontuur van het 
weekend. Een helling, we schatten hem op 60%  (niet 60°). Eerst een 
smalle bocht naar rechts,direct terug naar links, mooi langs de kerk en 
dan hopen dat je niet achteruit begint te rijden. Tregend traag kwam het 
einde van de helling nabij. “Oef, we zijn er!” klonk het toen we aan het 
huisje kwamen. 
 
De auto legen en alles een beetje schikken was snel gebeurd. Dan maar 
op weg naar de winkel. De Aldi was ons eerst slachtoffer. We waren er 
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echter al snel uitgekeken en 
verplaatsten ons snel naar de Delhaize. 
Met elk een kar in de hand gingen we 
naar binnen. We kwamen buiten met alle 
witte en bruine broden die ze nog 
hadden, met zo goed als alle 
sandwiches, 10 bakken jupiler, heel wat 
frisdrank en de nodige hoeveelheden 
kaas, ham en eieren. Terug bij het 
huisje, maakte ik me klaar voor mijn 

fietstocht, eigenlijk de staptocht [nvtrijn: ook wel wandeltocht genaamd]. 
Ondertussen waren de meisjes de sandwiches aan het klaarmaken. Toen 
werd het 20u30, tijd om alles in de auto te steken en terug te gaan naar 
het station van Bastogne, waar de rest zou moeten toekomen. Eindelijk 
kwam de bus inderdaad aan, met een hele bende winezen erop. Snel de 
rugzak in de remorque, een goeie slok jenever en klaar waren ze om te 
beginnen aan een tocht van 10km. 
Na enkele uren kwamen ze dan ook aan op het punt waar wij ze stonden 
op te wachten. Na enkele keren over en weer te rijden was iedereen in 
het huisje en kan het weekend echt beginnen. 
 
CD: 
De dag erna, toen iedereen al wat bekomen was en zich tegoed gedaan 
had aan een heerlijk (zelfbedienings)ontbijt, bestaande uit eitjes, 
boterhammetjes, warme chocomelk en nog veel meer was het tijd om 
hersenen, fysiek en intuïtie in te zetten voor onze allesomvattende 
fantastische WWW-quiz. Touwtrekken, liedjes herkennen, bier proeven en 
WiNA-weetjes-vragenrondes waren ingrediënten voor dit hoogstaand 
amusementsgegeven. De deelnemers 
mochten ook hun creativiteit botvieren 
bij het creëren van een affiche. 
Bovendien werd het taalgevoel getest 
toen toekomstig leraar Bouvier een 
stukje van het groot dictee der 
Nederlandse talen, met grote intonatie 
en toch ook een licht sarcastische 
ondertoon in zijn stem, losliet op de 
na twee zinnen enorm gefrustreerde 
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participanten. Alsof dat nog niet genoeg was moesten zij ook nog de 
marktwaarde kunnen schatten van dagdagelijkse producten zoals onder 
andere Aldi-appelmoes, bloem en fruitsap. Nogmaals proficiat aan de 
winnende groep: “tettekelek” (de mensen die niet mee waren kunnen 
ongetwijfeld al raden wie in deze groep zetelde). 
 
Na deze zeer intensieve activiteit, was er  even 
een vrij moment om uit te blazen. Hiervan 
maakten meester-chefs Zwommie en Tim, 
professioneel geassisteerd door Abeel en 
anderen, gebruik om ons als avondeten het 
allomgekende culinair hoogstandje WAP (in de 
volksmond worst, appelmoes en patattenpuree) 
klaar te maken. Nadat onze buikjes goed rond 
waren (dit is bij sommige deelnemers een zware 
understatement) maakten we ons 
langzamerhand klaar voor de avond activiteit,nl 
de cantus. 
 
Het was naar mijn mening één van de gezelligste cantusjes in lange tijd. 
We werden door onze vriendelijke gastheer getrakteerd: Osmo op enkele 
vaatjes bier van Deryck en zowel de dames als de heren kregen 
aandenkens aan deze memorabele avond, onder de vorm van 
respectievelijk stukjes mannen- en vrouwenlingerie, bekomen door een 
Luigi... Achteraf werd de zangavond verder gezet in de zithoek toen we 
onder begeleiding van gitaar en mondharmonica liedjes van vroeger en 
nu zacht meedreunden en waarbij velen hun best moesten doen om niet 
in te dommelen, maar de meesten er niet in slaagden… 
 

Osmo: 
Nadat iedereen was bekomen van het 
stappen en nadat er genoeg eieren en 
choco was gegeten, konden we 
beginnen met de quiz. Ook dit jaar had 
CD weer een pracht van een quiz in 
elkaar gestoken. Vijf verschillende 
bieren herkennen is toch iets moeilijker 
dan sommige beweren. Nadat de koks 
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van dienst hun kunsten hadden bewezen in de keuken was het tijd voor 
de cantus. Hoe minder kleren hoe liever, leek wel het moto te zijn van 
deze cantus. Ofwel moest je ze uitdoen, ofwel werden ze je ontdaan, 
ofwel paste het gewoon bij het liedje. 
Wat er allemaal niet kan dienen om u 
kruis te verbergen... 
 
CD: 
Zaterdag gingen we zwemmen in een 
subtropisch badparadijs waar we met 
18 man in een bubbelbad van max 8 
personen kropen en onrust stookten 
door allemaal achter elkaar in de 
glijbaanbuis naar beneden raasden. ’s 
Avonds aten we puree fatal, wat nu eenmaal niet mocht ontbreken en 
moesten we achteraf, vanwege de baksteen in onze maag enkele uren 
gaan liggen om alles wat te kunnen verteren. Als afsluiter van dit 
goedgevulde weekend speelden we een nachtelijk stadsspel waarbij de 
deelnemers met blinde kaarten een bepaalde plaats in het dorpje 
moesten zoeken. Dit leidde tot tamelijk grote ergernissen en zelfs enkele 
agressieve aanvallen op organisator Bouvier, toen bleek dat de te zoeken 
plek niet volledig correct stond aangeduid op de kaarten, dit ten gevolge 
van onaangepaste internetversies van de correct-bedoelde plannetjes. 
Gelukkig konden we de aankomenden wat kalmeren met pintjes, koekjes 
en peperkoek, zodat er geen ongelukken gebeurden. 
De meesten kropen na deze vermoeiende tocht meteen onder de wol en 
gingen ’s anderendaags moe maar hopelijk tevreden terug naar huis… 
 
Osmo: 
Omdat iedereen met een kater zal van in Wiltz tot in Bastogne (en dat is 
toch ook al een eindje) besloten we maar te gaan zwemmen. Ergens, een 
goede 36km verder, zou er een subtropisch zwembad moeten zijn. De 
auto’s volsteken met mensen en we konden vertrekken. Een laptop met 
gps op is een goed idee, maar geef hem nooit in handen van een schacht: 
elke splitsing hebben we drie keer bezocht. Gelukkig kan hun meester 
Sjappie er wat meer van. Alleen heeft hij toch een probleem met dingen 
onthouden. Er heerste even grote paniek toen bleek dat heel zijn kastje 
was leeggeroofd.. Gelukkig zijn ze in Redagne nog niet zo slecht als we 
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dachten en kwam het al snel uit dat onze meester 
zich van kastje had vergist toen zijn eigenlijke 
sleutel werd teruggevonden. Na heel wat 
waterpret was het tijd om terug te beginnen 
keren. Eerst de koks, want die moesten hun 
kunnen bewijzen met het maken van purée fatal. 
 
Later kwam het stadszoektocht-spel aan de 
beurt. Na een snelle quiz werd bepaald wie er 
eerst mocht vertrekken. Ondertussen zette ik Iris 
en CD af bij de heilige Fatima.Gezelig leek het 
eerst niet, maar een paar bakken bier en wat 
chips brachten daar snel verandering in. 
 
We hadden afgesproken om om 10u klaar te staan voor vertrek. Toen ik 
mijn ogen open deed was het 10u04 op mijn horloge en lag iedereen  
rond mij nog stevig te slapen. Maar daar kwam gauw verandering in. Nog 
half slapend kroop ik achter het stuur om de eersten naar het busstation 
te voeren. Snel keek ik wanneer de bus kwam. Dit was 13u12 en op dat 
moment was het 10u57. Net tijd genoeg dus om nog een paar keer heen 
en terug te rijden. Die paar keer leek tot 2 beperkt te worden toen ik om 
12u45 terug aan het huisje stond er nog 6 man moest gevoerd worden. 
Dan maar met een remorque vol bagage en een auto vol half slapenden 
richting station. Toen werd het 13u14 en ik stond voor het laatste 
kruispunt voor het rood. Eindelijk groen en tot mijn opluchting stond de 
bus net voor het rood. 
Zo kwam alles uiteindelijk toch tot een goed einde. 
 
Bedankt aan iedereen die 
meeging, het was ons een waar 
genoegen. Hopelijk tot volgend 
jaar op WWW 2006. 
 
 
Groetjes, 
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Omdat ik belast ben met de taak om jullie, cultuurbarbaren, om te vormen 
tot Dostojevski-citerende, latijns/grieks-scanderende, elitaire, 
canvaskijkende meerwaardezoekers, zal ik proberen om in elk volgend 
strakske jullie tips te geven i.v.m film, toneel, literatuur…  
Bij deze eerste keer zal ik het bij film houden, want de rest zou voor de 
meesten van jullie een te grote stap zijn… (behalve ’t toneelstuk Mieke 
Maaike dan, dat trouwens gespeeld werd door een ex-studente 
natuurkunde…, een bespreking daarvan zou jammer genoeg wegens 
censuur dit boekje niet halen…[nvtrijn: try me!]) 
 
Tim Burton’s Corpse Bride 
 
Om de drempel laag te houden 
begin ik met een animatiefilm, maar 
wel veruit de mooiste van het jaar 
(en volgens mijzelf bijna ooit 
gemaakt). 
Vroeger waren animatiefilm bedoeld 
voor kinderen en dat was er aan te 
merken ook. 
In mijn peutertijd heeft Disney enkele 
schitterend getekende films 
gemaakt, maar om er wat humor in 
te steken werden gewoon 1 à 2 personages toegevoegd die voor de 
komische noot moesten zorgen en zo de streng moraliserende ondertoon 
in het verhaal moesten verbergen. Zie bijvoorbeeld Mowgli, Bambi [nvtrijn: 
Bambi werd uitgebracht in 1942, toen je grootouders nog jong waren. Je 
kan moeilijk moderne humor vinden in films die meer dan drie keer zo oud 
zijn als de gemiddelde student... Bovendien is je lieve scriptor fan van die 
klassieke animatie, dus wou ze dat toch even rechtzetten. Jungle boek 
dateert trouwens al van 1967.], Alladin, The Lion King en recenter, “voor 
de peuters van nu”  Brother Bear. Met Schrek kwam er al wat beterschap 
in, alhoewel deze ook nog aan voorgenoemde ziektes leed. 
 
Corpse Bride is geen tekenfilm, alles wat je te zien krijgt, zijn echte 
poppen, beweging per beweging neergeplaatst. Toch dartelen ze over je 
scherm en ‘De corpsebride’ is zo mooi dat je er ‘head over heels’ op zult 
verlieft worden, of lag dat aan mij? 

Corpse Bride 
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Ook gebruikt hij het uiterlijk van zijn 
poppen om dit te laten samenvallen met 
hun karakter of rol, ik denk maar aan de 
verbluffende openingsscène waarbij je 
ogen tekort zult komen. Deze vorm van 
expressie maakt het al de moeite waard 
om de film eens zonder geluid te zien. Het 
visuele in Corpse Bride is verbluffend, 
maar dit is niet eens wat deze film zo 
schitterend maakt. 
Het zijn de teksten, die woordspelingen, verdraaiingen en dubbele 
betekenissen die maken dat dit veruit de intelligentste animatiefilm ooit 
gemaakt is.  
Ze zijn zo grappig, spitsvondig (ocharme diegene die alleen de 
ondertiteling leest en het Engels niet machtig is) en sarcastisch (“Corpse 
Bride”, wat had je anders verwacht?), maar toch tegelijk zo tragisch en het 
liefdesverdriet van The Corpse Bride is zo herkenbaar voor iedereen (jaja, 
mij inbegrepen) die ooit de onmogelijke liefde najoeg of op brutale wijze 
afgedankt werd.   
 
Aja, eeuh…het verhaal; 
Het verhaal is gebaseerd op een oud Russisch volksprookje over een 
verlegen ‘verloofde’ jongeman, die zich tijdens een nachtelijke wandeling 
door een skeletachtig woud (inderdaad, Tim Burton-land…) per ongeluk 
nog eens verlooft met een lijk: The Corpse Bride, die tijdens haar 
huwelijksnacht brutaal om het leven werd gebracht en sindsdien geduldig 
en nog steeds in trouwjurk op haar bruidegom wacht. The Corpse Bride is 
een ongeloofelijk aantrekkelijke bruid, met blauwe lokken, die zich 
soepeler voortbeweegt op uw scherm dan Kim Gevaert. Jaja, mocht ik 

dood zijn, ik zou het wel 
weten…(wat was dat alweer 
over die onmogelijke 
liefdes?).  
Alleen, van tijd tot tijd floept 
er een groene (als Peter 
Lorre) sprekende worm uit 
haar oog en raakt ze van tijd 
tot tijd een beentje kwijt. Je 

Corpse Bride 
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kan niet alles hebben in het leven… 
maar ook niet erna blijkbaar. 
Voor de meisjes, de jongeman, 
Victor, is niemand minder dan 
Johnny Depp, allé zijn stem toch…
(bahaha!) 
De kadaverbruid sleurt Victor mee 
naar het rijk der doden.  Daar geen 
Charoon die je nog geld moet geven 
om je over de Styx te zetten, want 
de enige rivier daar is diegene die uit 
de tapkranen stroomt. Het is een vrolijke boel daar beneden en dat weten 
ze: “People are ‘dying’ to get over here”. Ach, die skeletten en insecten,  
ze zingen en ze dansen en ze drinken, terwijl het sarcasme hoogtij viert. 
De rest van het verhaal, of Victor van 2 walletjes blijft snoepen en hoe het 
afloopt zal ik niet verklappen, alleen nog even je aandacht vestigen op de 
mooiste en meest ontroerende eindshot die ik ooit het gezien en die een 
antwoord geeft op de tragische vraag:  
“Can a heart still break after it has stopped beating?” 
  
Negatief kan ik alleen de korte duur van de film vernoemen (het mocht 
van mij wel wat langer duren), misschien iets te veel gezongen en het feit 
dat hij nog niet uit is op dvd, maar Tim Burton’s Corpse Bride is over de 
hele lijn outstanding. 
Ideaal om als DVD te huren op een koude, donkere winternacht om na ’t 
studeren volledig te ontspannen en te beseffen dat als je de examens niet 
overleeft, het misschien nog allemaal zo slecht niet zal zijn daar beneden. 
In elk geval weet ik nu welk lied ze op mijn begrafenis mogen spelen, 
trouwens een feest waarvoor jullie allemaal zijn uitgenodigd… 
 
Dood! dood! 
We gaan allemaal om ’t hoekje 
Smeken of bidden helpt geen fluit, 
Vroeg of laat gaat ieders kaarsje uit… 
 
Jullie cultuurpraeses, 

 

Corpse Bride 

Wouter 



58 

Column  

Hoogstverbaasd was ik toen ik ‘s ochtends op 6 december een 
chocolade-Sint en fondant-oud-vrouwtje naast mijn schoenen vond.  
Blijkbaar was de goede Sint mij niet vergeten en had hij mij die nacht –
nochthans ongevraagd– een hoop lekkers opgestuurd.  Wat de Heilige 
Sint ons echter allen ongevraagd gebracht heeft dit jaar is een hoop spam 
op onze teerbeminde en immer overvolle UGent mail.  De zwart piet hier 
achter is Magalie Soenen die ons voor de 38ste keer dit semester 
vriendelijk uitnodigt om het hier af te trappen. Enkele dagen geleden nog 
werd ons een hoogst verleidelijk aanbod gedaan om naar de universiteit 
van Berkeley te vertrekken, alleen moeten we daarvoor een score van 
570 op een obscure TOEFL-test halen, en de Sint mag weten dat 
betekent.  Ook mogen we voor een jaar naar de universiteit van 
Singapore.  Mevrouw Soenen wist ons te vertellen dat we op hun site de 
geografie kunnen vinden onder ‘Faculty of Arts’.  Volgens mij gaat het hier 
om een wrede grap van Magalie om de geografen hun laaste beetje 
waardigheid af te nemen, alsof het nog niet erg genoeg is dat ze elk jaar 
in hun fluo-oranje pakjes de hele Sterre mogen opmeten.  Verder heeft zij 
nog aanlokkelijke lessen Turks, reisbeurzen naar ontwikkelingslanden en 
kerstfeestjes met kadootjes van ‘+/– 5 euro’ in aanbieding.  Waarschijnlijk 
krijgt zij zelden of nooit antwoord op haar smeekbedes. Misschien zou ze 
ons beter proberen te overhalen met een kleine beloning, zoals één gratis 
maaltijd in de studentenresto van Pyonyang voor elke 1000ste erasmus 
student, naar het voorbeeld van Mark Bracke, dienst 
studentenvoorzieningen. Hij probeert ons namelijk op dergelijke wijze te 
strikken voor een enquête over de resto’s: wie 18 pagina’s vragen invult 
en kan raden hoeveel maaltijden alle resto’s samen vóór 22 december 
zullen opgediend hebben maakt kans op één jaar gratis resto-smullen.  
Dat is ongeveer één kans op 20.000 en bovendien lekker discriminerend 
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Column 

tegenover de laatstejaarsstudenten, voor wie dat ene jaar al half voorbij 
is.  Niet dat `ík het erg vind, want een half jaar in de resto moeten eten is 
erger dan de meest vindingrijke martelpraktijken van de CIA.  Iedereen 
zou toch zijn vaderland verraden om niet wéér die zelfde voorgebakken 
pollak met koude frieten te moeten eten.  In plaats van ons te lokken met 
vis en patatten zou de heer Bracke beter een voorbeeld nemen aan de 
recentere enquête over e-learning, daar delen ze ten minste vijf fnac-
bonnen van 25€ uit.  Fnac-adept als ik ben heb ik de hele enquête vijf 
maal ingevuld, misschien dat ik door een fout in hun software alle bonnen 
binnenrijf, je weet maar nooit.  Uiteraard heb ik vijf maal hun e-learning 
idee met de grond gelijk gemaakt, want wat is er nu leuker dan gezellig 
met je vriendjes en vriendinnetjes in de les dit Strakske te zitten lezen? 
Benieuwd wat de kerstman zal brengen. 

 
 

 
 

 
 

Arne 

Dit kon er niet aan ontbreken: de 
sudoku van dit Strakske. Omdat alle 
sudokus met vijf cijfers in één rij of 
kolom of 3x3 vierkant naar het schijnt 
te simpel is, krijg je een waarin dit 
niet voorkomt. Ik heb het dan ook 
nog niet kunnen oplossen, al heb ik 
er nog niet zo lang naar gezocht. 
Slaag jij er wel in, prijs jezelf dan 
gelukkig 
Zin in meer?  
Kom dan op 19 dec om 13u30 naar 
S9, A0!  
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Het leven is niet simpel! 

Een greep uit het leven van onze Hofnar. Nog even en Pol wordt 
helemaal in de vergetelheid geduwd door zijn concurrent... 
 
• Ik wil jullie toch eens laten weten wat er deze week allemaal 

voorgevallen is. 
 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:29 ] 
• Dergelijke zaken medelen wordt immers geïmpliceerd door mijn 

functie. 
 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:30 ]  
• Om de chronologie toch te respecteren begin ik bij donderdag toen 

ik plots om 3.30u voor de voordeur van mijn kot stond en de sleutel 
van die deur aan de andere kant van weer diezelfde deur. 

 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:33 ]  
• Ik kan dan ook trots bevestigen dat het trukje met de bankkaart een 

ererol in dit verhaal gespeeld heeft . Ook een gewoon paspoort 
werkt bij een select aantal deuren, goed nieuws trouwens voor de 
mensen die mij een verassingsbezoekje willen brengen. 

 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:37 ]  
• Vrijdag ben ik blijkbaar op een of andere manier lid geworden van 

ideefix, maar als ik Nicky mag geloven had ik het slechter kunnen 
treffen. Toch vervelend om geen nee te kunnen zeggen met 
momenten. 

 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:40 ]  
• Zaterdag ben ik mijn gsm op de bus vergeten, ik heb onmiddellijk 

een wanhopige poging ondernomen om deze al fietsend in te halen 
met betrekkelijk weinig succes helaas. Gelukkig dat de 
buschauffeur in kwestie die bovendien de gsm gevonden had iets 
later de  

 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:43 ]  
• zelfde bus nam in de tegenovergestelde richting. 
 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:44 ]  
• Een bus waar ik op aan het wachten was. Ik ben er feitelijk twee 

uur later nu nog steeds lichtjes euforisch over het terugvinden van 
dit kostbaar kleinood, je zou bijna zeggen dat het het uur frustratie 
wel waard was. 

 [ de Hofnar, zondag 6 november 2005 00:44 ]  
 
 De Hofnar 
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Google ads 

Ofwel een nieuwe rubriek opstarten, ofwel niet de juiste instellingen 
krijgen om van het Strakske een goede pdf te maken, de keuze was snel 
gemaakt. Koen, ik weet dat je de moeite hebt gedaan, maar ik raakte echt 
niet wijs uit je mail. Tim, zoals je wel weet is dit speciaal voor jou... 
 
Ik heb een oproep voor iedereen: wanneer je op de site zelf zo’n grappige 
google ad tegenkomt, mail ze mij dan! Zonder jullie is er geen Strakske, 
dus ga ervoor. Je stuurt ze naar het adres dat intussen al lang in je 
adresboek zou moeten zitten: scriptor@wina.ugent.be. 
 
Wat zijn eigenlijk Google ads? Wel, het zijn zogenaamd "slimme 
advertenties": er wordt gekeken naar de webpagina en op basis daarvan 
wordt een advertentie gekozen die er iets mee te maken heeft.  
Bv: op de fotopagina reclame voor een modellenbureau of een cursus 
photoshop, enz... 
Ze zijn echter niet altijd even accuraat, of net wel? 
 
Ze vinden bijvoorbeeld dat Dobbie jong van hart is, want haar  
persoonlijke pagina verwijst naar een kleuterschool. 
Bij persoonlijke pagina van Pluske maken ze reclame voor een 
persoonlijkheidstest, voor Diamond raden ze www.levenswijze.be aan: 
meer persoonlijkheid, stevigere relaties en sociale efficiëntie, wat ik niet 
bepaald flatterend vind. 
Via de voorstelling van heel het praesidium kun je aan een cursus 
psychologie geraken. Om onze rare trekjes te kunnen uitleggen... 
Via de activiteiten kun je je een nieuwe luxe sauna aanschaffen: 
intensiever en aangenamer. Onze activiteiten tonen immers dat ons 
doorsnee lid zich dat kan veroorloven, we zwemmen immers in het geld. 
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Ik wil ze nu toch even in de bloemetjes zetten, al die mensen die me geholpen 
hebben dit Strakske te maken. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Aarzel dan 
geen seconde langer, mail me! Eeuwige roem zal de jouwe zijn, wanneer je me 
gedichten, goeie moppen, cartoons, recepten, wudjes en vooral glijbaantjes stuurt. 
Voor al dit moois, slechts één adres: scriptor@wina.ugent.be! 
 
Dank je wel 
• T voor je woordje van de praesesen voor hét winarecept. 
• Dobbie voor je wudjes en stukjes over de retroparty en de voordoop en 

pizza avond. 
• Sjappie voor je stukjes over de doop, voordoop en pizza avond en 

paascantus, zelfs al heb ik er een tijdje op moeten wachten. 
• An voor je stukjes over het IFT en de volleybal. 
• Fem voor je wudjes. 
• Wouter voor je stukje over het Einsteinmuseum en je filmbespreking. 
• Karel voor je stuk over het gratis vat en het delen van je belefenissen. 
• Christine en Osmo voor jullie stukje voor de deadline over het WWW. 
• Mikaël, Charlotte, Geert, Arne die liever anoniem wil blijven en Fem voor 

jullie glijbaantjes. 
• Jan-Pieter aka Bart voor het lofdicht aan je meters. 
• Alexander, Sven, Tim, John en JM voor hun moppen. 
• Arne voor je column. 
• Tim voor de pdf instellingen en al je adviezen. 
• Sven voor het inscannen van de krantenartikels. 
• Iedereen die zich versproken heeft wanneer ik in de buurt was. 
• De sponsers voor jullie geld, de tekenaars voor jullie strips en Google voor 

je opzoekwerk.  
• Iedereen die een onmisbare bijdrage geleverd heeft maar nog niet vermeld 

werd. 
• Jij, om ook dit te lezen. 

Dikke merci!!! 
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1. Slaap genoeg. Je kunt niet zo geconcentreerd zijn als je zou willen wanneer je 
lichaam schreeuwt om slaap. Rust na elk examen uit, zodat je lichaam kan 
recupereren. Pepmiddeltjes zorgen ervoor dat je langer wakker blijft, maar ze 
kunnen niet verhinderen dat je na je gewone studietijd toch minder goed studeert. 
Het is niet omdat je lichaam wakker blijft, dat je hersenen het aankunnen.  

2. Een nacht doorsteken voor een examen is absoluut geen goed idee. Je hersenen 
hebben de tijd nodig om alle informatie te verwerken en toevallig doen ze dit nog 
steeds terwijl je slaapt. Om jezelf zo veel mogelijk kansen te geven om te slagen 
moet je dus eigenlijk de avond voor een examen vroeg in je bed kruipen.  

3. Don’t panic! 
4. Knipper elke ochtend bij het wakker worden steeds voor je iets anders doet 

minstens 10 keer met je ogen. Steek vervolgens je linkerarm 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 dit moment. 

5. Als je nog opgeloste oefeningen wil, dan heb je vanaf nu nog ongeveer een week 
om van je medestudenten vrienden te maken. Ga ervoor! 

6. Zijn de kippen weer zo luid aan het kakelen dat je amper je eigen gedachten 
hoort? Nomineer ze dan voor de prijs ‘Kwebbelgat van het jaar’. Normaalgezien 
worden ze daardoor zodanig geschockeerd dat stilte het gevolg is. 

7. Ook al ben je de grootste brosser, ga naar de laatste lessen. De meeste proffen 
willen echt wel dat je slaagt en daarom geven ze je op het einde van hun cursus 
vaak een overzicht met zeer subtiele hints over wat de belangrijkste leerstof is.  

8. Gebruik die tips dan ook, al kun je er even zeker van zijn dat je niet alleen die 
stukken moet blokken. Niets leuker dan studenten overrompelen met een 
onverwachte vraag (die normaal wel op minder punten staat, maar het zijn de 
kleine beetjes die het verschil maken tussen gebuisd en geslaagd). Dit sluit aan 
bij de tip van prof. Impens: je leert beter 100% van de stof voor 50%, dan 50% 
van de stof voor 100%. 

9. Leer, wanneer je echt in tijdsnood komt, je cursus van achter naar voor. Het 
grootste deel van de examenvragen komt uit het laatste deel van de cursus. Het 
nadeel is wel dat je meestal al het voorgaande moet snappen om dat laatste stuk 
te begrijpen. 

10. Kom af en toe nog eens buiten. Het is echt niet de bedoeling dat je familie je na 
een paar maanden als een volslagen onbekende behandelt. Kerstmis, oudejaar 
en nieuwjaar zijn dagen dat je het jezelf verplicht bent om wat anders te doen. 
Cliché cliché: de boog kan niet altijd gespannen zijn. Dan kun je zowel je vrije 
dagen plannen op het moment dat er iets leuks te doen is. 

11. Moet je nu nog met al je vakken beginnen, schaam je dan diep! Leer er een les 
uit. Zoals je wel zult merken zal dat nodig zijn. 

12. Maak een realistische planning en probeer je er aan te houden. Veel meer dan 8u 
per dag blokken kun je niet volhouden zonder er mentale schade aan over te 
houden. Zoek uit op welk moment je het best studeert en profiteer daarvan. 

Hoe overleef ik mijn eerste examens? 


