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Editoriaalken
Ik hou niet van quotes!
Wanneer ze echt origineel zijn, dan heb je ze al minstens honderd
keer gehoord en zijn ze het eigenlijk niet meer.
Bovendien kan ik er zelden één vinden die bij mijn tekst past,
wat het gemakkelijker maakt om de boel te boycotten.
-ikke-

Dag Wineesjes allemaal!
Ik hoop dat jullie alweer heel goed aan het semester zijn begonnen. Ik hoop
nog meer dat jullie examenresultaten zo goed waren als je verwacht had of
nog beter en ik hoop nog het meest dat geen van jullie intussen ziek is
geworden of er de brui aan heeft gegeven. In dat laatste geval is het
natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat je dit toch nog te lezen krijgt, maar de
wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hierdoor moet je altijd met het
onverwachte rekening houden. Kijk maar naar de huidige crisis hier in ons
eigen landje: er is een verdachte terroriste in ons land, die al vier jaar
geschaduwd wordt (of toch op zijn minst een beetje in het oog gehouden)
en vlak voor haar veroordeling slaagt ze erin te ontsnappen. Volgens mij
hebben ze een heel klein ietsiepietsie te weinig rekening gehouden met het
onverwachte, al was het volgens sommige bronnen dan weer wel te
verwachten. Over dat onderwerp zouden we veel beter kunnen discussiëren
indien we rechten studeerden of in de politiek zaten, dus is het misschien
wel het gemakkelijkst om het effectief aan die mensen over te laten. We
hebben zelf al genoeg aan ons hoofd, is het niet?
Niet alleen is immers de tijd teruggekomen waarin kwaadaardige virussen
op de loer liggen, te wachten tot je in een moment van zwakte niet genoeg
op je hoede bent, om je dan langer te stalken dan je geoorloofd vindt (daar
kan ik helaas van meespreken), de proffen beginnen ook alweer wat
serieuzere inspanningen van ons te vragen. Het begin van het tweede
semester, die heerlijke tijd waarin je nog niets moet doen tenzij je een thesis
te schrijven hebt, is helaas alweer voorbij. Gelukkig zijn wij er nog om je met
ontspanningsmogelijkheden te overstelpen zodat je het ‘joepie, ik moet nu
niets doen, maar ik mag alles wat ik wil en daar hoort studeren nu even niet
bij’ gevoel kunt blijven koesteren.
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Editoraalken
Persoonlijk vind ik het een beetje een te groot cliché om nu al die
activiteiten op te sommen en dan te zeggen dat je ze zeker moet
meemaken, maar toch moet mij iets van het hart. Over het galabal zul je
in de rest van het Strakske niets meer lezen, dus ben ik wel verplicht het
hier te vermelden. Alleen al het feit dat ik door dit te doen tegen mijn
eigen natuur inga, zou je moeten overtuigen dat het galabal, nog meer
dan alle andere activiteiten, de moeite waard is. Helaas kennen de
meesten onder jullie mij niet goed genoeg om met die ene reden genoeg
te hebben, dus geef ik je nog enkele andere, doorslaggevende, redenen.
Op het galabal zie je iedereen op zijn deftigst, dus kun je zelf zien hoe die
ietwat onopvallende mensen uit je jaar veranderen in stijlvolle, knappe
prinsen en prinsessen. Daarnaast is er ook héél héél héél veel tijd
gekropen in de voorbereiding van dit feest, dat in de verste verten niet
door een gewone fuif te evenaren is. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat
alles tot in de puntjes is voorbereid en we er alles aan doen om het tot
een onvergetelijk geheel te maken. Bovendien zou je toch ooit eens een
galabal moeten meegemaakt hebben, al is je enige motivatie dat je dan je
mooie kleren een keer kunt dragen, zodat je intussen de sfeer ervan
ervaart. Tenslotte moet je er nu van profiteren, terwijl je jong bent en
voordat een nieuw gemeen virus de ronde doet en je schrik aanjaagt om
onder de mensen te komen. Dus haal je beste humeur uit de kast (of waar
je het zelf ook opbergt), sleur je vrienden mee en kom af.
Je zal het je zeker niet beklagen!

trijn
P.S. : bij deze beloof ik dan ook plechtig om nooit ofte nimmer meer
reclame te maken voor om het even welke activiteit, als ik hiervoor mijn
functie van scriptor moet misbruiken.
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Woordje van de praeses
Goeiemorgen lieve kindjes,
Ik weet dat niet iedereen een kindje is. Nog meer, ik weet zeker dat niet
iedereen lief is. Toch heb ik gekozen voor deze aanspreektitel.
'Waarom?', hoor ik jullie al vragen. Eigenlijk is dat redelijk eenvoudig, ik
vond het gewoon goed klinken. Meer uitleg behoeft dat niet.
Deze keer ga ik een kort 'woordje-van-de-praeses' schrijven. De redenen
hiervoor zijn weeral zeer eenvoudig. Ten eerste leest niemand het toch
als het langer is dan twee pagina's, want jullie hebben daar de tijd niet
voor [nvtrijn: of je doet het wel en dan wordt er heel veel over geklaagd...
het is ook nooit goed hé] en ten tweede heb ik niet genoeg tijd om meer
pagina's vol te typen. Tijd is dus het grote probleem. Niemand heeft
tegenwoordig nog tijd. Als er tijd voor iets moet zijn, moet die gemaakt
worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat om tijd te produceren is me nog
onduidelijk. Mij is het nog nooit gelukt om
meer dan 24u in een dag te krijgen. Het zou
dan ook zeer welkom zijn als iemand met
meer ervaring in het maken van tijd me de
kneepjes van het vak zou kunnen leren. Tips
kunnen altijd gestuurd worden naar
praeses@wina.ugent.be. Gelieve geen te
lange epistels te schrijven, ik heb namelijk de
tijd niet om die helemaal te lezen.
Nochtans is tijd, als ik het goed begrijp, relatief. Dit is het gevolg van het
feit dat de lichtsnelheid een constante is. Als een lichtpuls van punt A naar
punt B gestuurd wordt, kunnen verschillende toeschouwers het oneens
zijn over de afstand. Aangezien de lichtsnelheid constant is, zullen ze het
dan ook oneens zijn over de tijd dat het duurde om die afstand af te
leggen. Dus elke toeschouwer heeft zijn eigen tijdmeting. [nvtrijn: het komt
al in de buurt ervan. Voor meer info, zie een
cursus relativiteitstheorie. Die van prof
Verschelde is een goed voorbeeld] Ik ben hier
de namen van Newton, Maxwell en Einstein
vergeten en al hun moeilijke theorieën.
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Woordje van de praeses
Tot zover de min of meer wetenschappelijk verantwoorde uitleg. Eigen
ervaringen vertellen vaak juist hetzelfde, daarom deel ik met jullie m'n
persoonlijke ervaring over de relativiteit van tijd. Soms gaat de tijd
inderdaad sneller dan anders. Ik kan nog me bepaalde lessen voorstellen
die weken leken te duren. Dus tijd kan duidelijk trager gaan op sommige
momenten. Maar anderzijds kan ik me ook nog avonden herinneren dat
we iets gingen drinken en dat het buiten ineens licht werd. Tijd kan dus
ook snel gaan. Daar zit dus volgens mij de truc om tijd te maken: door, als
de tijd te snel gaat, te proberen om die trager te laten lopen. Het sneller
laten lopen van te trage tijd levert geen tijdwinst op dus gaan we ons daar
niet mee bezighouden.
Nu zie ik twee oplossingen voor het probleem van te weinig tijd. Ten
eerste kunnen we ons alleen nog bezig houden met activiteiten waar de
tijd traag in gaat, dan hebben we tijd met hopen. 't Zou alleen niet zo
plezant zijn. Een tweede oplossing bestaat erin om de aarde wat trager te
laten ronddraaien, zodat de dagen langer duren. Het nadeel van deze
tweede oplossing is dat het praktisch nogal moeilijk haalbaar is. [nvtrijn:
alhoewel, doordat de rotatiesnelheid van de aarde een infinitesimaal
beetje vertraagt zal die tweede oplossing nog het beste lukken. Al duurt
het natuurlijk nog veel te lang voor er echt iets van te merken is, behalve
het invoeren van een extra seconde zoals nu gebeurd is met nieuwjaar.
Tenzij wij een middel vinden om eeuwig te leven zijn we gedoemd om tijd
te kort te hebben.]
Hoe dan ook, mijn tijd is op
de leute

Thomas
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Ballen, bier en beestige ambiance
Traditiegewijs werd er na de examens een
bierbowling georganiseerd. De vorige jaren
was dit een leuke activiteit, maar niet echt een
'groot' succes. Ik was dan ook bang, toen ik
vier banen had besteld, dat ik die banen niet
vol ging krijgen. Maar niets was minder waar,
want opeens was alles volgeboekt en dat al
een grote week op voorhand. Ik ben dan maar
gaan vragen of we niet nog een baan konden krijgen en gelukkig was er
nog net 1 baan vrij. Dat beloofde, enthousiasme met veel bier en
bowlingballen, dat moet gewoon verkeerd aflopen! [nvtrijn: we verwachten
dan ook niets anders :p]
Er was afgesproken om 21.00u, maar door
een uitgelopen vergadering was het
praesidium wat aan de late kant. Niet dat
iemand zich daar veel van aantrok... Enkel
de feest had de nodige stress om alles
gedaan te krijgen, want 38 ongeduldige
mensen zijn uiterst moeilijk in bedwang te
houden... Omstreeks kwart voor tien konden
we eindelijk beginnen bowlen en werden de
eerste plateaus met bier klaargezet. De eerste strikes en spares werden
gegooid en er werd ook rijkelijk in de goot gegooid. Een onoverkomenlijk
gevolg was dus dat er veel gedronken werd.
Het voorspelde kwam uit. Hoewel het eerste spelletje voortreffelijk verliep
zonder al te veel ongelukjes, was dat alles behalve het geval bij het
tweede spelletje. Mensen begonnen zat te worden, gingen al eens
onderuit, begonnen vreemde dingen te doen, er vloog zelfs een
bowlingbal de verkeerde kant op...
Sommigen hadden zelfs ietsje te veel op, gelukkig zijn er steeds mensen
die bereid zijn om te escorteren (ik kijk nu niet naar Zeger ;-))
Het was dus precies zoals een bierbowling hoort te zijn.
Uw feest

Dobbie
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Gezocht m/v
Gezocht m/v
Functieomschrijving:
Op donderdag 23 februari zochten we zowel gemotiveerde mannen als
vrouwen om te komen fuiven in de tequila in het Stalhof. Er werden geen
specifieke eisen gesteld, enkel een goed humeur was voldoende. De
geïnteresseerden konden zich aanbieden bij de feestpraeses van de
Facultaire kring van de wiskunde, informatica en de fysica en
sterrenkunde.
Wij boden:
Gratis inkom en een happy hour van halfelf tot halftwaalf.
Resultaat:
Omstreeks tien uur in de avond stroomden de geïnteresseerden toe in de
Tequila. Na een kennismakingsgesprek mocht iedereen naar de volgende
ronde, die begon met een happy hour. Dat hield in dat je bij elk drankje
dat je bestelde, twee exemplaren van het drankje kreeg. Voor de meesten
betekende dit dat een cocktail op dat moment slecht 1.25 euro kostte, wat
het merendeel van de aanwezigen naar de derde ronde bracht. Maar toen
werd het menens. Om de die-hards van het gewone gepeupel te
onderscheiden werd er muziek gedraaid die niet bepaald aanstekelijk
werkte en sommigen dropen al af omdat ze beseften dat ze nooit een
waar WiNA-fuifbeest zouden worden. Gelukkig werd er door de echten
heftig 'gemargineerd' (om het op z’n svennie's te zeggen) en ander deel
was nog aan het twijfelen en was naarstig bezig met bespreken of ze het
al dan niet zouden aandurven.
Het was voor hen dan ook een grote opluchting toen ik de sollicitatieeisen ietwat naar beneden haalde en besloot te vragen om wat
aanstekelijkere muziek te draaien. En wat bleek? Ik had mijn eisen
inderdaad wat te hoog gelegd, want de muziek was nog geen 5 minuten
veranderd en 90 % van de twijfelaars stond nu te shaken op de dansvloer.
De feest kon dus met gerust hart gaan slapen, want alle overblijvers
konden worden doorgelaten naar de finale, namelijk de 'Nacht der
Wetenschappen' op 27 april 2006, waar ze het mogen opnemen tegen de
andere wetenschapskringen. Als boodschap wou de feest nog meegeven:
Laat zien wie WiNA is en ga er (nog eens) voor op 27 april!
Uw feest,

Dobbie
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Volleybal

VOLLEYBAL
Maandag 19 december. Een maand
en een half geleden [nvtrijn: en
tegen dat jullie dit lezen zelfs nog
langer], waaronder vele feestdagen
en een vermoeiende blokperiode.Te
lang geleden om er nog veel
gedetailleerde herinneringen aan te
hebben en zeker veel te lang
geleden om er nog een uitgebreid
artikel over te schrijven. Wat ik wel
nog weet is dat we spijtig genoeg
verloren hebben, maar leute hebben
we zeker wel gehad.
Misschien kan ik beter wat uitwijden over
de romance die ontstaan is na dit avondje
volleybal. Er waren twee ex-geliefden die
al smashend hun liefde terug vonden. De
teamspirit liet hun vlammetje weer
oplaaien en bracht hun verdwaalde passie
terug. Wat kan volleybal toch romantisch
zijn..

Bedankt aan Simmie, Simon, Wouter, Annelies, Fem, Johan en Geert
voor de leuke avond en tot de volgende.

Anneken xx
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Accenture
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Accenture
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De clash der beschavingen
[nvtrijn: waar zou een scriptor zijn zonder vrienden die vanalles sturen om
te publiceren? Dit keer ben ik supergelukkig, want ik heb de indruk dat
iedereen me helpt :D! Nu maar hopen dat het nog even zo blijft. O ja, voor
de mensen die het niet direct doorhebben bij het lezen, je kent toch wel
die subtiele vorm van humor die ironie genoemd wordt?]

De clash der beschavingen
De laatste weken werden we om de oren geslagen met talrijke beelden
van gewelddadig protest tegen westerse landen omwille van de publicatie
van de intussen beroemde cartoons. “Een clash der beschavingen!”
roepen velen bij het zien van deze gebeurtenissen. Ik, als bewoner van
een van de studentenhomes die onze universiteit rijk is, kan dat alleen
maar beamen. De dagelijkse contacten met de vele Erasmussers hebben
mij al lang geleden doen inzien dat zulks onvermijdelijk is.
Zelfs onlangs nog was ik, tijdens het betreden van de keuken, getuige van
een staaltje biologische oorlogsvoering à la Saddam. Een lieftallige
Aziatische jongedame was er met veel vakkennis een medium size
vissenkop aan het stoven. Eens het ding de juiste graad van
verschroeidheid had bereikt, werd er met veel liefde een kommetje
organen, die in de verte iets weg hadden van niertjes, toegevoegd. De
verlichte westerling in mij heeft die dreiging natuurlijk getrotseerd, maar
slechts nadat de dampkap op standje drie werd gezet.
Jaren ervaring leren dat het gevaar echter niet alleen uit het Oosten komt,
ook de Afrikaanse mogendheden laten zich niet onbetuigd. Deze
bedienen zich echter meer van pannen met opspetterende arachideolie.
[nvtrijn: aan de andere kant, voor die Afrikanen ruiken wij naar lijken, dus
in feite kunnen we nog niet zo erg klagen.]
Uit de tweede hand ben ik te weten gekomen dat naast biologische ook
psychologische oorlogsvoering schering en inslag is op de homes. Zo
worden sommigen door hun buurman/vrouw geteisterd met ellenlange
sessies Céline Dion. De slachtoffers zijn zo getraumatiseerd dat een
enkeling zelfs een ontwenningskuur in Guantanamo Bay overweegt. Een
jaarlijks bezoekje van de International Church Of God hoort er ook bij.
Wee uw gebeente als u bij het naderen van die horde fanatiekelingen nog
niet in de gemeenschappelijke homeschuilkelder bent gedoken. Drie
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De clash der beschavingen
dagen overleven in klamme lucht op een enkele fles water is een milde
prijs voor het ontlopen van hun gruwelijke indoctrinatietechnieken.
Dat de katholieken al eens een stoot uithalen, daar zal niemand van
opkijken. In navolging van de hele cartoonheisa wordt echter een groter
onheil verwacht van die andere deugnieten, de moslims. Niettemin is dat
de groep waarvan men op de homes het minst last ervaart, los van de
verplichte nachtelijke onlusten tijdens de ramadan natuurlijk. Betreft het
hier de stille voorbereiding van een verschrikkelijk plan waarin enorme
hoeveelheden couscous en de grootste hits van vergane glorie Johnny
Logan aan de orde komen? Zorgen een kwade combinatie van
overschreden downloadlimieten en vergeten GSM-opladers [nvtrijn: eila,
de mijne is wel gewoon kapot hé] voor uitblijvende orders van het
vaderland?
We houden ons hart vast.

Hendrik
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How to Catch a Lion

Problem: How to catch a lion in the Sahara Desert
Mathematical approach
1.

The Hilbert (axiomatic) method

We place a locked cage onto a given point in
the desert. After that we introduce the following
logical system:
Axiom 1: The set of lions in the Sahara is not
empty.
Axiom 2: If there exists a lion in het Sahara,
then there exists a lion in the cage.
Procedure: If P is a theorem, and if the
following is holds: "P implies Q", then Q is a
theorem.
Theorem 1: There exists a lion in the cage.
2.

The geometrical inversion method

We place a spherical cage in the desert, enter it and lock it from inside. We
then performe an inversion with respect to the cage. Then the lion is inside
the cage, and we are outside.
3.

The projective geometry method

Without loss of generality, we can view the desert as a plane surface. We
project the surface onto a line and afterwards the line onto an interiour point
of the cage. Thereby the lion is mapped onto that same point.
4.

The Bolzano-Weierstraß method

Divide the desert by a line running from north to south. The lion is then either
in the eastern or in the western part. Let's assume it is in the eastern part.
Divide this part by a line running from east to west. The lion is either in the
northern or in the southern part. Let's assume it is in the northern part. We
can continue this process arbitrarily and thereby constructing with each step
an increasingly narrow fence around the selected area. The diameter of the
chosen partitions converges to zero so that the lion is caged into a fence of
arbitrarily small diameter.
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5.

The set theoretical method

We observe that the desert is a separable space. It therefore contains an
enumerable dense set of points which constitutes a sequence with the lion
as its limit. We silently approach the lion in this sequence, carrying the
proper equipment with us.
6.

The Peano method

In the usual way construct a curve containing every point in the desert. It
has been proven [1] that such a curve can be traversed in arbitrarily short
time. Now we traverse the curve, carrying a spear, in a time less than
what it takes the lion to move a distance equal to its own length.
7.

A topological method

We observe that the lion possesses the topological gender of a torus. We
embed the desert in a four dimensional space. Then it is possible to apply
a deformation [2] of such a kind that the lion when returning to the three
dimensional space is all tied up in itself. It is then completely helpless.
8.

The Cauchy method

We examine a lion-valued function f(z). Be \zeta the cage. Consider the
integral
1 [ f(z)
------- | --------- dz
2 \pi i ] z - \zeta
C
where C represents the boundary of the desert. Its value is f(zeta), i.e.
there is a lion in the cage [3].
9.

The Wiener-Tauber method

We obtain a tame lion, L_0, from the class L(-\infinity,\infinity), whose
fourier transform vanishes nowhere. We put this lion somewhere in the
desert. L_0 then converges toward our cage. According to the general
Wiener-Tauber theorem [4] every other lion L will converge toward the
same cage. (Alternatively we can approximate L arbitrarily close by
translating L_0 through the desert [5].)
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Theoretical Physics Methods
1.

The Dirac method

We assert that wild lions can ipso facto not be observed in the Sahara
Desert. Therefore, if there are any lions at all in the desert, they are tame.
We leave catching a tame lion as an exercise to the reader.
2.

The Schrödinger method

At every instant there is a non-zero probability of the lion being in the
cage. Sit and wait.
3.

The nuclear physics method

Insert a tame lion into the cage and apply a Majorana exchange operator
[6] on it and a wild lion.
As a variant let us assume that we would like to catch (for argument's
sake) a male lion. We insert a tame female lion into the cage and apply
the Heisenberg exchange operator [7], exchanging spins.
4.

A relativistic method

All over the desert we distribute lion bait containing large amounts of the
companion star of Sirius. After enough of the bait has been eaten we send
a beam of light through the desert. This will curl around the lion so it gets
all confused and can be approached without danger.

Experimental Physics Methods
1.

The thermodynamics method

We construct a semi-permeable membrane which lets everything but lions
pass through. This we drag across the desert.
2.

The atomic fission method

We irradiate the desert with slow neutrons. The lion becomes radioactive
and starts to disintegrate. Once the disintegration process is progressed
far enough the lion will be unable to resist being caught.
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3.

The magneto-optical method

We plant a large, lense shaped field with cat mint (nepeta cataria) such
that its axis is parallel to the direction of the horizontal component of the
earth's magnetic field. We put the cage in one of the field's foci.
Throughout the desert we distribute large amounts of magnetized spinach
(spinacia oleracea) which has, as everybody knows, a high iron content.
The spinach is eaten by vegetarian desert inhabitants which in turn are
eaten by the lions. Afterwards the lions are oriented parallel to the earth's
magnetic field and the resulting lion beam is focussed on the cage by the
cat mint lense.

Contributions from Computer Science
1.

The search method

We assume that the lion is most likely to be found in the direction to the
north of the point where we are standing. Therefore the REAL problem we
have is that of speed, since we are only using a PC to solve the problem.
2.

The parallel search method

By using parallelism we will be able to search in the direction to the north
much faster than earlier.
3.

The Monte-Carlo method

We pick a random number indexing the space we search. By excluding
neighboring points in the search, we can drastically reduce the number of
points we need to consider. The lion will according to probability appear
sooner or later.
4.

The practical approach

We see a rabbit very close to us. Since it is already dead, it is particularly
easy to catch. We therefore catch it and call it a lion.
5.

The common language approach

If only everyone used ADA/Common Lisp/Prolog, this problem would be
trivial to solve.
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6.

The Standard approach

We know what a Lion is from ISO 4711/X.123. Since CCITT have
specified a Lion to be a particular option of a cat we will have to wait for a
harmonized standard to appear. $20,000,000 have been funded for initial
investigations into this standard development.
7.

Lineair search

Stand in the top left hand corner of the Sahara Desert. Take one step
east. Repeat until you have found the lion, or you reach the right hand
edge. If you reach the right hand edge, take one step southwards, and
proceed towards the left hand edge. When you finally reach the lion, put it
the cage. If the lion should happen to eat you before you manage to get it
in the cage, press the reset button, and try again.
8.

The Dijkstra approach

The way the problem reached me was: catch a wild lion in the Sahara
Desert. Another way of stating the problem is:
Axiom 1: Sahara elem deserts
Axiom 2: Lion elem Sahara
Axiom 3: NOT(Lion elem cage)
We observe the following invariant:
P1: C(L) v not(C(L))
where C(L) means: the value of "L" is in the cage.
Establishing C initially is trivially accomplished with the statement
;cage := {}
Note 0:
This is easily implemented by opening the door to the cage and shaking
out any lions that happen to be there initially.
(End of note 0.)
The obvious program structure is then:
;cage := {}
;do NOT (C(L)) ->
;"approach lion under invariance of P1"
;if P(L) ->
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;"insert lion in cage"
[] not P(L) ->
;skip
;fi
;od
where P(L) means: the value of L is within arm's reach.
Note 1:
Axiom 2 ensures that the loop terminates.
(End of note 1.)
Exercise 0:
Refine the step "Approach lion under invariance of P1".
(End of exercise 0.)
Note 2:
The program is robust in the sense that it will lead to abortion if the value
of L is "lioness".
(End of note 2.)
Remark 0:
This may be a new sense of the word "robust" for you.
(End of remark 0.)
Note 3:
From observation we can see that the above program leads to the desired
goal. It goes without saying that we therefore do not have to run it.
(End of note 3.)
(End of approach.)
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Cultuur met grote C
Hoi, iedereen.
Omdat het blijkbaar nogal moeilijk ligt om jullie naar een film of gelijk
welke andere cultuuractiviteit te lokken [nvtrijn: niets nieuws onder de
zon... Gelukkig is er wel elk jaar iemand enthousiast genoeg om het te
proberen!], zal ik dit keer iets anders proberen.
Eerst nog een stukje over de filmavond.
Ondanks de schandalig lage prijzen voor een inkomticket, waren er om
18u15 een 10tal tekenfilmfanaten gekomen om te genieten van de film
“Who framed Roger Rabbit”.
De film stelde geen van de aanwezigen teleur. Er werd heel wat
afgelachen en het unieke wisselspel tussen film en animatiefilm, is echt
super.
Voor de 2e film kwam er wat meer volk en hoewel de film 2u30 duurde
verliet bijna niemand voortijdig de zaal. De regisseur Kusturica is
natuurlijk niet de meest toegankelijke, hoewel zijn vorige films op tal van
festivals in de prijzen vielen. Andere meesterwerkjes van deze man (en
dus tips voor de filmgeïnteresseerde) zijn; “Black cat, white cat”,
“Underground” en “Time of the Gypsies”. [nvtrijn: Wat nog niet zo heel erg
duidelijk blijkt uit voorgaande, de aanwezige gelukkigen keken naar “Life
is a miracle”. Het is maar opdat de meesten onder jullie zouden weten
welk gat in hun cultuur ze niet hebben opgevuld, shame on them!] Maar
iedereen die kwam was tevreden en wie ben ik dan om dit niet te zijn. Ik
wil dan ook oprecht iedereen bedanken die aanwezig was.
Maar let “byegones be byegones” en laten we vooruit kijken naar de
toekomst. Omdat de cultuuractiviteiten niet de meest druk bezochte zijn
van het wina-academiejaar, ben ik dus op zoek gegaan naar andere
manieren om toch één of andere culturele meerwaarde mee te geven aan
jullie allemaal, de wina-leden. Na een lange zoektocht kwam ik erbij dat
de beste manier om jullie te bereiken dit boekje is. Dus na mijn filmtips uit
het vorig boekje laat ik jullie een volgend aspect van cultuur kennen:
CABARET en STAND-UP COMEDIE.
Er is wel een groot probleem, namelijk dat wij op het gebied van stand-up
comedie en cabaret hier in Vlaanderen niet echt een roemrijke traditie
hebben. Er zijn velen onder jullie die bij de woorden stand-up comedie
spontaan gaan denken aan de nieuwjaarsconferenties van Geert Hoste
en hoe noemt die andere gefrustreerde galspuiter van de VTM ook
alweer? O ja, Raf Coppens, een figuur die nu aan anderen opmerkingen
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geeft die hij in heel zijn traumatische jeugd heeft moeten aanhoren…
[nvtrijn: voor de mensen die zoals ik die man nog niet in actie hebben
gezien: we hebben blijkbaar niets gemist, sjoef!]
We nemen beter een voorbeeld aan onze Noorderburen, de
Nederlanders. Inderdaad, je kunt niet alleen lachen met Nederlanders, je
kunt ook lachen om hun goeie programma’s met stand-up comedie, zoals
de Comedy Factor, de optredens tijdens “Rayman is laat” en de extra
uitzendingen op de Vara. [nvtrijn: een aanrader voor als je ‘s avonds eens
echt wil lachen met wat op televisie speelt.]Voor wie dit allemaal niet kent,
geen nood, er is een link op het net die je in staat stelt om van elke
Nederlandse cabaretier of stand-up artiest de beste stukjes te bekijken.
”Vara’s variatee”: http://msn.variatee.vara.nl/variatee/ . Een paar mensen
kan ik zeker aanraden, zoals “Eric van Sauers”, “Jochem Myjer” en “Javier
Gusman”die ik al live aan het werk heb gezien. Maar er zijn er tal van
anderen…
In eigen land beginnen de dingen er trouwens ook al wat beter uit te zien.
We hebben vanaf dit jaar ons eigen “Comedie-casino” op vrijdagavond op
Canvas. Ook “Neveneffecten” kon op een grote publieke belangstelling
rekenen (waar onder andere Lieven Scheire in meespeelt, die nog tot in
de licenties fysica is geraakt hier aan onze eigen Alma Mater).
Ook in Gent hoef je niet op je honger te blijven zitten want elke
dinsdagavond zijn er optredens in het café “Le Bal Infernal”. Voor de
West-Vlamingen wil ik nog even vermelden dat er in de zomervakantie
een waar comedie-festival al een tijdje plaats vindt rond mijn geboortestad
Kortrijk; “Humorologie”. Dit is een soort festival waarin de
muziekoptredens zijn vervangen door stand-up comedie. Zo, vergeet
allemaal niet te lachen, want het is en blijft gezond...
Jullie cultuurpraeses,

Wouter
Wouter
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Jaar van de fysica
Goeiemorgen beste lezertjes,
Mij is deze keer gevraagd het jaar van de
fysica te bespreken. [nvtrijn: niet alleen jou,
maar ik ben superblij dat je het gedaan
hebt, dit in tegenstelling tot die andere
schrijftalenten ;)] Neem dus gauw een kop
koffie en laat je meesleuren door dit artikel
zoals een electron een potentiaalberg
afglijdt en genoeg versneld wordt om met
redelijke kans verder te tunnelen naar het
volgende artikel door mij geschreven, handelend over een even
geestverruimend goedje, whisky genaamd.
Zelfs voor een natuurkundige is het leven meer dan fysica alleen, maar
2005 was uitverkozen tot hét wereldjaar van de fysica en dat moest
gevierd worden. In lang vervlogen tijden werden eens triviale zaken zoals
warm water en het wiel uitgevonden. Naast een ongelooflijke impact op
de samenleving hebben die vreemde dingen ongetwijfeld aanleiding
gegeven tot escalerende discussies over hoe en waarom dat alles
werkte? Filosofie en natuurkunde werden voor sommigen een passie die
af en toe leidde tot geniale ontdekkingen. Op de vraag welke de meest
bijzondere/belangrijke ontwikkeling was, zal helaas
nooit een sluitend antwoord gegeven kunnen
worden. Persoonlijk zou ik voor iets ouds zoals het
vuur kiezen. Internationale comités hadden echter
liever een meer dateerbare ontdekking en kozen
voor de 100e verjaardag van de publicatie van 3
revolutionaire artikels van Einstein. [nvtrijn: Een
bepaald persoon stelde zelfs dat de voorbije eeuw
niets
relevants
ontdekt
is,
behalve
de
kwantummechanica.]
Deze keuze is lang niet vreemd, als je weet dat musea stukken glasbord
waarop Einstein heeft geschreven en die achteraf zijn weggeplukt uit
auditoria, met hoge trots presenteren aan hun bezoekers. Aan de
universiteit Gent bood
het museum voor geschiedenis van de
wetenschap een expositie speciaal over Einstein aan, die uiteraard door
een delegatie der onzen gekeurd werd. [nvtrijn: voor meer hierover:
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herlees je vorige Strakske!] In het ons o zo vertrouwde auditorium A0,
werden de zaterdagen van de fysica georganiseerd; lezingen over het
brede gebied van de natuurkunde die gingen van econofysica tot de
mogelijke oplossingen voor de energieproblematiek.
Er waren ook meer interactieve activiteiten
zoals de spektakelshow en de lezing over de
fysica van de fiets. Er blijkt dat het wiel dan
toch aanvaard werd als een geniale zet van de
mensheid, hoewel wiskundigen misschien
zouden verdedigen dat niet alleen een cirkel,
maar ook de driehoek (van Pascal) geestige
eigenschappen bezit. [nvtrijn: het hangt er
waarschijnlijk van af welk soort wiskundige je
bent, want al ben ik wiskundige, de
geestigheid van een driehoek verdedig ik niet.
Misschien moet ik gewoon nog in dat stadium
terechtkomen.] Het zijn echter vooral de
gigawatt lasers die cutting edge technologie
zijn en daarenboven nog impressionant ook.
Het afbuigen van laserlicht in waterige
middens, het onderkoelen van luchtballonnen
met vloeibaar stikstof en het opwekken van
plasma in een microgolfoven stonden op het
menu voor de publiekstrekker van 2005, die
wegens groot succes heeft geleid tot de
spektakelworkshop.
Een
ludieke
doch
leerzame ervaring, waarvoor u zich helaas tot
een der aanwezigen zult moeten wenden om
de ervaring te kunnen delen. Een deel van de
proeven kunnen zelf uitgevoerd worden, mits
bezit van elementaire attributen zoals een
duvelglas.
Of je kunt de VVN stalken
natuurlijk! Zij geven immers geregeld lezingen
in de plateau, wat een absolute aanrader is
voor elke intellectuele mens.
Groetjes

iKaroS
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Whisky degustatie en gezelschapsspelletjesavond

“And God invented whiskey to prevent that the Irish would rule the world.”
Gegroet lezertjes,
Wees welkom bij een lichter stukje tekst dan het voorgaande, doch blijf op
uw hoede, een overdosis whisky kan evenzeer hoofdpijn bezorgen als het
uitrekenen van een NP-probleem. Reeds jaar en dag (letterlijk te nemen)
poogt WiNA op een stijlvolle methode iets extra te doen voor haar oud
leden en professoren. De werkende mens heeft ook wel eens zin in een
avondje uit en een whisky degustatie schijnt velen toch te interesseren.
Een volledige uitleg van de ontstaansgeschiedenis en brouwprocessen
zou ik u kunnen geven, aangezien we het op deskundige, doch naar mijn
mening iets te uitgebreide wijze, verteld kregen. Er valt veel te weten over
whisky! Zo veel zelfs, dat onze instructeur, van de sommigen welbekende
Patric Foleys, even te lang moest nadenken over het oprichtingsjaar van
Jameson. Dit volledig buiten Nicky gerekend, die sluw rondkeek in de
kamer en een grote spiegel met daarop “Jameson – since 1780”
bespeurde.
Eenmaal in een vrolijk lachende bui gekomen, werd het ook interessanter:
praktische proeven. Even snuiven aan verschillende extracten zoals
vanille, toffee, kers en kaneel is een belangrijke opwarmer voor het
overgaan tot degustatie en smaakherkenning. Een langzaam opbouwen,
vertrekkende van whisky die net goed genoeg voor in je Irish coffee
geacht wordt en wiens naam hier niet vermeld zal worden. Verder
nippend aan een glas Paddy, zeer voortreffelijk in koffie, en een jonge
Jameson die ook goed betaalbaar is voor studentjes, ontstonden ook
verscheidene discussies en gaf menig redenaar konde van zijn/haar
filosofie en werd het vlug laat.
Ten einde op tijd in het icc te geraken de volgende ochtend, waar de
infodag voor nieuwe studenten wetenschappen plaats vond (gelijktijdig
met een schotse dag in de zaal eronder: whisky en doedelzakken alom),
moesten sommigen het feestje dan ook vroeg verlaten. Het rumoer dat
nog nasuisde toen ik middernachts huiswaarts wandelde gaf duidelijk te
kennen dat de mensen nog lang zouden blijven na genieten in de Foleys
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of ‘t Sjakosj. Volgend jaar zullen ’t waarschijnlijk anderen zijn die het
organiseren, maar we blijven komen!
Groetjes
En tot op het galadinner?

iKaroS
_____________________________________________________________________
Toen we onze activiteitenlijst samenstelden en zagen dat er nog een
weekje over was waar niet veel gepland was dachten we: waarom niet
eens een gezelschapsspelletjesavond? We wilden het eerst laten
doorgaan onder de naam “gezelschapsavond”, maar de gedachte aan
eenzame harten die bij rood schemerlicht elkaar ontmoeten in een duister
café, heeft ons toch voor een andere naam doen kiezen. Hieronder vindt
u een korte sfeerschets geschreven door Tiny over deze bijzonder
gezellige avond. [nvtrijn: deze inleiding werd voor u geschreven door ons
allerbeminnelijkste Christine. Kwestie van u te helpen om er aan uit te
kunnen.]
Na een bewogen semester vol feestjes en dergelijke, besloten we het
eens over een rustige boeg te gooien. Geen alom gevreesde tequila- of
jeneveravond, maar gewoonweg een gezellige clubavond met
gezelschapspelen. Jaja, al wie het café op nr. 84 in de Overpoortstraat
binnenstapte en niet op de hoogte was van deze leuke bedoening, moest
zijn ogen even uitwrijven (of zijn zatte bui even bedaren met een glas
water, al naargelang de toestand...). Aan de verschillende tafels zaten de
anders zwaar feestende studenten lekker gezelschapspelletjes te spelen.
Trivial Pursuit, Vier Op Een Rij, Machiavelli,... [nvtrijn: of doodgewoon een
spelletje kaarten :D] Keuze genoeg om je gedachten even te verwijderen
van het nakende gedrocht, examens genoemd. Tot laat in de avond (of
moet ik zeggen tot vroeg in de ochtend?) werd er met teerlingen
geworpen en met kaarten geschud, totdat men het beu was of niet meer
tegen zijn verlies kon en besloot om maar eens onder de wol te kruipen.

Tiny en CD
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Mama, ik moet pipi doen!

A game theoretic approach to the toilet seat
problem
By Richard Harter
The toilet seat problem has been the subject of
much controversey. In this paper we consider a
simplified model of the toilet seat problem. We shall
show that for this model there is an inherent conflict
of interest which can be resolved by a equity
solution.
Consider a bathroom with one omnipurpose toilet
(also known as a WC) which is used for two toilet
operations which we shall designate as #1 and #2.
The toilet has an attachment which we shall refer to
as the seat (but see remark 1 below) which may be
in either of two positions which we shall designate
as up and down.
Toilet operations are performed by members of the human species (see
remark 2 below) who fall into two categories, popularly designated as
male and female. For convenience we shall use the name John to refer to
the typical male and Marsha to refer to the typical female.
The performance of toilet operations by John and Marsha differ in a
number of respects. The costs of these operations are peculiar to the
respective sexes and are fixed except with respect to the position of the
toilet seat. In particular:
Marsha performs toilet operations #1 and #2 with the seat in the down
position. John performs toilet operation #1 with the seat in the up position
and toilet operation #2 with the seat in the down position. If the seat is in
the wrong position before performing the toilet operation the position must
be changed at an average cost C. Optionally the position may be changed
after performing the toilet operation, also at an average cost C. (Changing
the position of the seat during the performance of a toilet operation is
beyond the scope of this note and is definitely not recommended.)
Consider the scenario where John and Marsha each use a separate toilet.

28

Mama, ik moet pipi doen!
It should be obvious to the most casual observer that each minimizes the
seat position transfer cost by not altering the seat position after performing
a toilet operation.
For Marsha the seat position transfer cost is 0 since all operations are
performed with the seat in the down position. For John the cost is greater
than 0 since seat position transfers must be performed.
Let p be the probability that John will perform a #1 operation vs a #2
operation. Assume that John optimizes his seat position transfer cost (see
remark 3 below.) Then it is easy to determine that John’s average cost of
seat position transfer per toilet opeation is B = 2p(1-p)C
where B is the bachelor cost of toilet seat position transfers per toilet
operation.
Now let us consider the scenario where John and Marsha cohabit and
both use the same toilet. In our analysis we shall assume that John and
Marsha perform toilet operations with the same frequency (see remark 4
below) and that the order in which they perform them is random. They
discover to their mutual displeasure that their cohabitation adversely alters
the toilet seat position transfer cost function for each of them. What is
more there is an inherent conflict of interest. Attempts to resolve the
problem typically revolve around two strategies which we shall designate
as J and M
Strategy J
Each person retains the default strategy that they used before cohabiting.
This strategy is proposed by John with the argument “Why does it matter
if the seat is up or down?”. As we see below this strategy benefits John.
Strategy M
Each person leaves the seat down. This strategy is proposed by Marsha
with the argument “It ought to be down.” As we see below this strategy
benefits Marsha.
Consequences of strategy J:
Under strategy J the toilet seat is is in the up position with probability p/2.
The respective average cost of toilet seat transfer operations for John and
Marsha are:
John: p(3/2-p)C
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Marsha: pC/2
The incremental costs (difference between pre and post habitation costs)
are:
John: ( p - 1/2)pC
Marsha: pC/2
Total: (p^2)C
John’s incremental cost would actually be negative if p were less than 1/2.
This is not the case; p>1/2. Note that Marsha’s incremental cost is greater
than John’s for p<1. Marsha objects.
Consequences of strategy M:
In strategy M the seat is always left down. When John performs operation
#1 he lifts the seat before the operation and lowers it after the operation.
The respective average cost of toilet seat transfer operations is:
John: 2pC
Marsha: 0
The incremental costs are:
John: 2(p^2)C
Marsha: 0
Total: 2(p^2)C
In these strategy Marsha bears no cost; all of the incremental costs are
borne by John. John objects. Note also that the combined incremental
cost of strategy M is greater than that of strategy J.
It is notable that John and Marsha each advocates a strategy that benefits
them. This is predictable under game theory. However the conflict over
strategies has a cost M in marital discord that is greater than the
cumulative cost of toilet seat transfers. It behooves John and Marsha,
therefore, to adopt a strategy that minimizes M.
This is not simple. A common reaction is to advance sundry arguments to
justify adopting strategy M or J. All such arguments are suspect because
they are self serving (and often accompanied with the “If you loved me”
ploy.) A sound strategy is one that is equitable and is seen to be
equitable. In this regard there are three candidate criteria:
(1)
Minimize the joint total cost
(2)
Equalize the respective total costs
(3)
Equalize the respective incremental costs
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The argument for (1) is that John and Marsha are now as one and it is the
joint costs and benefits of the union that should be considered. This
principle is not universally accepted. It is readily seen that (see remark 5)
that the joint total cost is optimized by strategy J which has already been
seen to be suspect.
Criterion (2) seems plausible. It requires, however, that Marsha put the
seat in the up position after performing a toilet operation some percentage
of the time. No instance of this behaviour has ever been observed in
recorded history; ergo this criterion can be ruled out. (But see remark 6.)
Criterion (3) argues that the mutual increased cost of toilet seat operations
should be shared equitably, i.e., neither party should bear a
disproportionate share of the costs of cohabitation. A short calculation
reveals that criterion (3) can be achieved if John leaves the seat up after
performing toilet operation #1 with a frequency f = (2p-1)/p.
Since the value of p is seldom precisely measured and is variable in any
event it suffices to use an approximate value of f. If we assume that p=2/3
then f=1/2. This suggests the following convenient rule of thumb:
In the morning John leaves the seat up after performing #1.
In the evening he puts it down.
This rule may not be precise but it is simple and approximately equitable;
moreover the use of a definite rule sets expectations. The seat is put
down in the evening to avoid the notorious “middle of the night surprise”.
I expect that this analysis should settle the toilet seat controversey for
once and for all - if John and Marsha are mathematicians.
***
Remark 1: The toilet has an additional attachment called the toilet seat lid
which can only be down if the toilet seat is down. When the lid is down the
toilet is (or should be) non-functional for toilet operations. Some persons
maintain the toilet seat lid in the down position when the toilet is not in
use. For these persons the analysis in this note is moot. Such persons
pay a fixed cost in seat movement for all toilet operations.
Remark 2: Toilets are also used by domestic animals as a convenient
source of drinking water unless the lid is down. (See remark 1)
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Remark 3: Experimental evidence suggests that almost all bachelors
optimize the seat transfer cost, the exception being those who put the
seat up after performing a #2 operation.
Remark 4: Folklore has it that Marsha performs more toilet operations
than John, hypothetically because of a smaller bladder. John, however,
drinks more beer. We shall not discuss his prostate problem.
Remark 5: “Readily seen” in this context means “It looks obvious but I
don’t know how to prove it; you figure it out.”
Remark 6: The toilet lid solution is to put the toilet lid down after all toilet
operations. This solution imposes a cost of 2C on each party and is
accordingly more expensive. It is, however, more esthetic. It also
eliminates the “doggy drinking” problem.
***
Richard Harter is an
eclectic auto-didact, a
man of letters and
software. By turns a
mathematician, a
software maven, and
an entrepeneur, he has
retired to the wilds
where he tends his
garden and his web
site. He has a keen
interest in science, the
philosophy of science,
and science fiction, and
professes to have the
wit not to confuse the
three.
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MassaCantus
aaah, de MassaCantus
Je weet waarschijnlijk wel wat het probleem is als je 3 maanden later
moet schrijven over het grootste zuipfeest aka cantus van het land!
Amnesie, gelukkig blijven er enkele delen hangen, worden de verhalen bij
elkaar gesmeten, opgeklopt tot iets reusachtig, dan weer een beetje
afgezwakt; want zonder foto's kun je niet bewijzen wat er is gebeurt. En
daarna verhalen vertellen waarvan niemand de waarheid weet en dus
maar gelooft.

Uit al die ongelofelijke dingen (letterlijk) moet ik dan een stukje
schrijven. Eerst enkele feiten: we waren de 2e grootste groep (1 man te
weinig). De Biologen waren dit jaar officieel niet op de MC en dit kwam
omdat ze bij ons waren ingelijfd. Er 10 Winakkers ons achteraf hebben
geholpen De Sjakosj onveilig te maken. De MC weer een gezellig leuk
feestje was.
18u30: De meester en enkele schachten stonden klaar aan de deur om
eengoed plaatsje te bemachtigen.
19u30: het tijdstip waarop normaal de deuren opengaan
19u50: de deuren gingen open, we (vooral schachten) stormden naar
binnen en namen een 3-tal rijen tafels in beslag. Twee voor de WiNA,
eentje voor een Brugse zusterclub: Brihos.
20u15: veel machtsvertoon door elkaar neer te kloppen met die vlaggen.
20u30: de cantus werd officieel ingezet met het Io Vivat.
gedurende lange tijd: veel lawaai, de studentenfanfare en slechte
Rodenbach (you love it, or you hate it) zorgden voor een aangenaam
avondje.
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01u00: de slag om 't Gravensteen, de oude roldersklacht en de MC was
gedaan.
Gelachen, gedronken, gestorven, ingewanden binnenstebuiten gekeerd,
gekropen naar De Sjakosj, gefuifd, lekker bier gedronken, nogmaals
gestorven,...
conclusie: voor herhaling vatbaar, maar volgende keer niet zo zat,.. ;-)

Sjappie

De vorige twee zijn een beetje een waarschuwing, maar deze derde
cartoon is om alle jongens een stuk harder te doen lachen dan de rest.
Alleen oppassen dat de prof je niet snapt!
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Glijbaantjes
Intussen is het gelukkig ook voor de eerstejaars al duidelijk wat
glijbaantjes zijn, dus hoef ik hier geen inleiding meer voor te geven. Wat
wel jammer is, is dat er in het begin van het semester nog niet zo veel
leuke vergaderingen gepasseerd zijn waar ik glijbaantjes voor het rapen
heb. Waar jullie blijkbaar wel aan moeten herinnerd worden is dat alle,
maar dan ook werkelijk alle glijbaantjes superwelkom zijn. Mail ze naar
scriptor@wina.ugent.be en maak me dolgelukkig!
Sven
•
Ik peis dat hij iets te veel vork op zijn steel gepakt heeft.
T.
•
•
•
•
•

Sjappie, zeg ne keer uwe mond toe
Sjappie: uwe mond toe!
Dus Dobbie gaat CD kopen...
Over het zoeken naar een dansvloer:
Koen: Ik heb mijn connecties aangesproken…
T. : allez, das dan niets want dat heb je niet
Pol: O ja, en heeft er iemand 750 euro gestort?
T. : (uiterst verbaasd) Heeft er iemand 750 euro???
(over affiches in de Plateau)
Dobbie: We beplakken gewoon VTK’ers!
T. : Gij zijt toch al een keer aan een VTK’er blijven plakken?

Fem
•
CD: Kringdag? Gaan we dan kringspelen doen?
Fem: Wat? Kringspieren?
Osmo
•
Dobbie: En dan hebben we nog tonnen mensen nodig!
Osmo: Tonnen mensen? Dan denk ik aan Zwommie, weedpecker,
Hans,...
Met zijn allen
•
T. : Stop met elkaars neus afbijten!
Osmo: gggrrrrraw!
Sjappie: Osmo gaat winnen want zijne neus is groter.
Karel: Maar Fem heeft een grotere mond, dus zij kan het er ineens
afbijten.
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•

Over het huren van planten:
- We mogen de planten huren maar ze moeten terug gebracht
worden in goede staat
- Oei, we moeten dan wel zien dat er niemand in gaat plassen.
- Moeten we dan een madam pipi aan de planten stellen?

Joa (DJ op onze fuiven, na de laatste fuif)
•
Wat een vreemde avond! Ik heb het al tegen je praeses ook
gezegd, maar jullie zijn toch echt wel de bizarste kring van heel
Gent!
Professor Verheest
•
Er staat hier ‘one can easily check that’, dus dat wil zeggen dat het
lang en saai rekenwerk is.
Professor Verschelde
•
Ik heb liefst maar één datum voor het examen, anders moet ik mijn
assistenten nog een dag extra toezicht laten geven en dan moeten
ze stilzitten en dat kunnen ze niet goed, ik ook niet
Professor Charles Thas
Vraag van een studente op het forum:
Waarschijnlijk een domme vraag, maar moeten alle bewijzen van de
blaadjes die we in de les gekregen hebben gekend zijn, want eigenlijk kan
ik die niet goed lezen.
het antwoord van Thas:
Beste,
Dat moet gekend zijn. Veel is dat toch niet en zeker niet moeilijk!
En is mijn geschrift echt zo verschrikkelijk?
mvg
Auteur: Charles Thas - 2006-02-01 18:05
De rector
•
(op een receptie van het DSA) Ja, jullie studenten drinken niet
alleen ...(even stilte), jullie zingen ook.
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Gesnapt!

Soedanees neemt geit tot vrouw
LONDEN - Een Soedanese man is ertoe gedwongen een geit tot ,,vrouw'' te
nemen nadat hij was betrapt op het hebben van seks met het dier, zo heeft de
BBC vandaag op gezag van de krant Juba Post gemeld.

Een zekere Alifi in de noordelijke Nijlstaat vertelde de krant dat hij op 13 februari
omstreeks middernacht een fel geluid hoorde en onmiddellijk naar buiten spurtte.
Daar hij vond hij een zekere mijnheer Tombe bij en met de geit van Alifi.
“Toen ik hem vroeg ’wat doe je daar’, viel hij van het achterste van de geit af. Ik
pakte hem en bond hem vast'', vertelde Alifi de krant. De eigenaar van de dier riep
toen de raad van ouderen bijeen om zich over de zaak te beraden.
“De ouderen zeiden dat ik hem niet naar de politie moest brengen, maar hem
eerder een bruidsschat moest laten betalen omdat hij de geit als zijn vrouw had
gebruikt'', voegde Alifi er aan toe. Die bruidsschat bedroeg 15.000 Soedanese
dinar of vijftig dollar.
Alifi en de raad van ouderen gaven vervolgens de geit aan Tombe. ,,Voorzover ik
weet zijn ze nog altijd samen'', zei Alifi nog.
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Gesnapt!

Voor meer van dit moet u zich naar
Barcelona begeven...
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Semestervraagjes
[nvtrijn: omdat ik het twee jaar geleden wel een leuk idee vond van
Bouvier, heb ik het lekker nageaapt. Jullie krijgen van mij de compleet
ongecensureerde antwooden te zien. De structuur heb ik wel een heel
klein ietsiepietsie gewijzigd, zodat jullie zelf direct de origineelste, leukste
en onvoorspelbaarste antwoorden ineens krijgen. Persoonlijk vind ik dat
er een paar pareltjes tussenzitten...]

Wat is de grootste verandering die je vorig
semester merkte of zelf meegemaakt hebt?
Polipie: dat ik eindelijk ben aangepast aan het Unief systeem. Het werd
tijd verdomme!
wEEdpEckEr: Beginnen werken, amai dat valt tegen. Geniet maar van
het studentenleven zolang het kan!
Bouvier: Persoonlijk: - Een schitterende nieuwe vriendenkring.
- Elke dag vroeg op en ik vind het niet eens zo erg.
WiNA/FK: - Oprichting van het website-developteam. Osmosis zorgt voor
serieus wat extra paardenkracht parallel aan het WiNA bestuur.
- Frank Ketels en zijn kabinet die de hoge verwachtingen allesbehalve
inlossen.
CD: oud worden denk ik. Smorgens niet uit bed kunnen en savonds
niet meer kunnen opblijven.
Dobbie: Een bezoekje aan de kapper :-)
En heel het praesidiumgebeuren eigenlijk, een zeer grote verandering in
vergelijking met je schachtenjaar.
Jan: lief
Fem: Persoonlijk: Ik geraak het studeren beu
studentikoos: WiNA's grootste cantuszwijnen zijn nu brave werkmensjes
geworden
Thomas: De overgang van betalen om te studeren naar betaald worden
om te studeren
Sjappie: weinig gemerkt nu ik altijd in de Ledeganck zit, mss is
dat juist mijn grote verandering.
Wouter: Praesidiumlid zijn.
iKaroS: de schijnbare invoering ve avondklok; het lijkt alsof mensjes
vroeger gaan slapen en minder lang uitgaan tegenwoordig.
Iris: mezelf een nieuwe boyfriend aangeschaft :)))
Tiny: meer slaap nodig hebben
trijn: kwakkelen met mijn gezondheid, het drukdrukdruk hebben en toch
gelukkig zijn
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Wat vond je de beste Wina-activiteit?
Polipie: Alle wina fuiven
wEEdpEckEr: WiNA's Wacky Weekend / Retrofuif (ik weet het, 't is nie
eerlijk om er 2 bij te zetten, maar het WWW is eigenlijk een activiteit hors
catégorie)
Bouvier: Retrofuif
CD: WWW,vooral de sfeervolle zangstondes 's avonds laat vond
ik heel gezellig.
Dobbie: De retroparty, nipt gevolgd door wina's wacky weekend
Jan: WWW
Fem: The only place where I've met Elvis, yuppies, hippies, punkers making peace together and dancing like freaks. Retroparty, no doubt at all
Thomas: Het galabal vorig jaar, aangezien die vraagske maar ene keer
per jaar
verschijnen zal ik maar iets pakken dat vorig jaar uit de prijzen viel.
Sjappie: doop, hoewel de pizza-avond ook super was
Wouter: Heb me wel goe geamuseerd op de Retroparty, Sint spelen was
ook wel leuk en alle sportactiviteiten.
iKaroS: retrofuif: feesten op retromuziek met grappige outfits...
Iris: 2de zit cantus & het galabal
Tiny: retroparty
trijn: de retroparty was lachen en shaken, de pizza-avond smullen en
kerstman spelen was lekker zot doen... ik kan niet kiezen!

Wat vond je de slechtste Wina-activiteit?
Polipie: dat zal voor mij toch de zwemmarathon zijn. Na 5 lengtes te
zwemmen was ik al dood moe.
wEEdpEckEr: Waarschijnlijk iets waar ik niet aan meegedaan heb, want
tot nu toe was het allemaal dik in orde.
Bouvier: Daar was ik niet bij.
CD: paascantus,beetje te druk voor mij
Dobbie: Wat voor een vraag is dat nu, alles is tof met de wina ;-)
Als ik dan toch iets moet kiezen, dan ga ik voor de meter-en peterdag, er
is daar een beetje weinig volk naar toe gekomen.
Jan: hm moeilijk, waarschijnlijk een sportactiviteit, maar kheb geen sportactiviteit gedaan, dus ja, kweet het niet direct :p
Fem: Geheel persoonlijk, laatste avond WWW
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Thomas: Ochtendactiviteit met chocomelk, die pot staat nog steeds in de
kelder en het lijkt erop dat die aangebrande korst chocomelk tot leven aan
het komen is.
Sjappie: jeneveravond, is mij vorig jaar niet goed bevallen.
Wouter: Doop
iKaroS: de hofnar... kijk naar zijn oogjes, die jongen is gewoon evil!!!
Iris: pizzaavond
Tiny: meter/peter dag, de dag zelf was er niet zo veel volk maar achteraf
kregen we nog tientallen mails van mensen die nog een meter/peter
wilden hebben.
trijn: daar was ik gegarandeerd niet bij (hoe kan het ook anders, met mij
erbij ist altijd leuk :D)

Wat was je beste niet-wina activiteit of
ervaring?
Polipie: Dat zal de cantus zijn van de Oost-Vlaamse Gilde. Die
chaotische cantus werd geleid (of eerder gelijd ;-) ) door Junior (Prosenior van 't Stropke). Een zeer grappig persoon als hij een hamer in zijn
hand heeft. Ik heb mij daar ziek gelachen met zijn opmerkingen en
straffen dat hij uitdeelde.
wEEdpEckEr: Zèèkapitings seulecantus, was wel dik lachen.
Bouvier: ZK Seulecantus, Massacantus en het VTK galabal.
CD: machiavelli-gezelschapsspelletjesavond en verrassingsfeestje voor
mijn verjaardag.
Dobbie: Een avondje gezellig eten en babbelen met mijn beste
vriendinnen van in het middelbaar.
Jan: Wacken Open Air (festival)
Fem: De septemberavonden in de Sjakosj en de vlindertjes die er al eens
durfden passeren
Thomas: Uitslapen op zondagmorgen
Sjappie: MassaCantus
Wouter: Alle goeie films die ik gezien heb, alle avonden met vrienden op
café die duurden tot het weer licht werd en tenslotte... privé, de liefde voor
iemand die ik terug na jaren tegengekomen ben...
iKaroS: shotjes-avond in cuba: tepletter gelachen met al die marginaal
bezopen mensen.
Iris: zonder twijfel MC
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Tiny: optreden met de HAMA band
trijn: doelbewust mn vriendjes en vriendinnetjes zien. Niet dat dat vaak
genoeg gebeurde nu we nog zo veel les samen hadden, maar het was
wel steeds leuk!

Wat was je slechtste niet-wina activiteit of
ervaring?
Polipie: Voor mij zal dat de nieuwjaarsfuif in't Sjakosj geweest zijn. Ik kan
mij er namelijk niets van herinneren. Het zou wel leuk kunnen geweest
zijn, moest ik het mij kunnen herinneren.
wEEdpEckEr: Ik ben al blij als ik op de meeste WiNA activiteiten geraak,
laat staan da'k nog veel andere dingen kan doen.
Bouvier: Night Of The Proms en de 12-uren-loop. Of wacht... [nvtrijn: dit
dateert van 9/1, vandaar]
CD: blok natuurlijk
Dobbie: Mijn oma die gestorven is.
Jan: hm kan niet direct op iets komen, tis een goe jaar geweest :p
Fem: Door het drukke les- en thesisschema zijn de meeste niet-WiNAactiviteiten volledig weggevallen zijn. Zelfs sporten komt er niet meer van.
Thomas: Vroeg opstaan de rest van de week.
Sjappie: mijn doop bij de Anabolica
Wouter: Terwijl het laatste jaar normaal het leukste jaar zou moeten zijn,
da iedereen bezig is in zijn klein wereldje me zijn eigen thesis zodat
iedereen vervreemd van elkaar en de contacten met jaargenoten
aftakelen en verdwijnen...
iKaroS: een of andere fuif in het begin vh jaar, er stond een rij tot buiten
te wachten, en eenmaal binnen bleek er GEEN ambiance te zijn.
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Wat was je tofste vak?
Polipie: Tofolo 1. Leuke prof, lessen waren duidelijk.
wEEdpEckEr: Hmm, ben dus werkmens, maar het tofste: offertes
afkeuren ;-)
Bouvier: Alles behalve peda.
CD: Hangt er van af ook voor welke vakken ik er zal doorzijn,meestal doe
ik een vak niet meer graag als ik er op gebuisd ben... Maar mijn favoriet
van vorig semester was denk ik statistische fysica van professor
Ryckebusch
Dobbie: Materiaalfysica
Jan: ToFoLo 2
Fem: Plantenfysiologie: voor de prof, niet de inhoud want ik haat plantjes
Thomas: Ik zal dat maar ruim interpreteren. Aangezien ik dit semester
geen vakken heb. Herschrijfsystemen vond ik het plezanste vak, plezante
prof, begrijpbare cursus en aangenaam examen.
Sjappie: Ontwerp en implementatie
Wouter: Kernfysica van Heyde, gewoon de beste prof om les van te
krijgen. Qua stand-up comedians: Jos en David samen in hun
oefeninglessen.
iKaroS: h7, daar stond deurbel mat :p
Iris: grafentheorie
Tiny: quantummechanica, ik vond het zelfs zo tof dat ik het in september
opnieuw ga doen...
trijn: sferische sterrenkunde, al ligt dat grotendeels aan de prof en dat
vak in de koelkast dat mn groentjes vers houdt.

Wat was je rotste vak?
Polipie: Tofolo 2. Lessen waren wat aan de saaie kant soms. Les in de
namiddag is meestal niet goed, aangezien ik altijd de neiging heb om een
siesta te doen in de namiddag :-P
wEEdpEckEr: In dezelfde sfeer dus: presentaties geven voor het directie
comité.
Bouvier: Pedagogiek
CD: Symmetriegroepen
Dobbie: Analyse 1
Jan: Discrete wiskunde
Fem: Zonder twijfel radiochemie
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Thomas: Euhm, eens denken, eigenlijk staken al die burgievakken in de
licenties me tegen, maar als ik toch voor één vak moet gaan, kies ik voor
Lineaire Algebra van Prof. Puystjens. Daar heb ik welgeteld een kwartier
kunnen volgen, toen hij de leerstof van het middelbaar herhaalde.
Sjappie: pedagogiek
Wouter: Het voordeel aan 2e licentie: je mag alle vakken zelf kiezen, dus
geen rotte vakken meer...
iKaroS: f2, stom paard...
Iris: groepentheorie
Tiny: statistiek
trijn: inleiding tot de dynamica van atmosferen. Wat heb ik hier eigenlijk
mee geleerd behalve dat je vergelijkingen kan vereenvoudigen en zo
nieuwe vergelijkingen kan vinden die nog steeds niet echt oplosbaar zijn?
Het meest linkse rijvak op de autosnelweg is verder ook geen pretje als je
leert rijden, vooral niet met wat vrachtwagens ernaast.
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Wat zijn je goede voornemens voor 2006?
Polipie: 1) minder alcohol drinken tijdens het 2de semester.
2) geen alcohol drinken tijdens examen/blok periode
3) nog meer lessen volgen.
4) tijdens het jaar meer mijn cursussen open doen.
wEEdpEckEr: Minder drinken (origineel), meer sporten (we geven niet
op) en meer lezen. Heb nog een stapel boeken die ik deze zomer ging
lezen, maar ben helaas te rap aan werk geraakt.
Bouvier: Meer drinken, vrouwenlopen, zagen en minder studeren.
CD: Meer op tijd komen.
Dobbie: Meer leuke feestjes!
Jan: ik maak geen voornemens meer
Fem: 10 doage Gentsche Fieste die nog leutiger zijn dan dedie van veurig
joar!!
Thomas: Geen goede voornemens meer nemen.
Sjappie: eerste zit halen, hoewel dat na die pro forma niet meer gaat
lukken
Wouter: Het hart van die liefde te veroveren...
iKaroS: Ik heb me in het verleden geen goede voornemens te maken...
Iris: voornemens zijn gedoemd om te breken, dus maak ik da nie, kan mij
dan ook nie schuldig voelen achteraf m.a.w. laat die chocolade maar
komen :p
Tiny: heb er geen
trijn: gelukkig zijn, gezond zijn en niet te veel stressen

46

Semestervraagjes

Ben je ze nu al aan het breken of nog niet?
Polipie: 1 lukt meestal
2 niet gelukt
3 zou er eens moeten aan beginnen
4 heb ik al gedaan
wEEdpEckEr: Minder drinken valt sowieso wel mee, sport moet ik eens
aan beginnen (maar hey, we zijn nog maar een goeie week bezig aan
2006). Ondertussen heb ik toch al "de DaVinci code" en "Kaas" uit (nee, ik
heb dat nooit moeten lezen in 't middelbaar) en ben nu bezig in
“Brandenburg". Oh, en "Bored of the Rings" heb ik tussen Kerst en Nieuw
uitgelezen. Dus dat loopt wel goed.
Bouvier: Volop. Ik heb dan ook geen karakter.
CD: Voorlopig nog niet,maar in de blok heb ik dan ook niet veel dringende
afspraken waar ik naartoe moet.
Dobbie: ja, in de examens is het niet aangeraden om meer leuke feestjes
te doen.
Jan: dan kan je ze ook niet breken =D
Fem: Doarveur est nog wa te vroeg, newoar
Thomas: Tuurlijk, gezien mijn goede voornemen was ik gedoemd om al
in de eerste nanoseconde van 2006 te zondigen.
Wouter: Zal da nie te rap breken...
iKaroS: ( |ja> + |nee> )/(2^1/2)
trijn: er was eens een virus dat mij niet met rust wou laten en dan is er
ook nog zoiets vreselijks uitgevonden dat deadline noemt... Best dat er
geen remedie bestaat tegen geluk ;)
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Wist u dat...
•
Zeger en Fredje naar eigen zeggen een seksrelatie hebben?
•
ze niet willen trouwen?
•
Dobbie daarom teleurgesteld is, want ze wilt eigenlijk al lang eens
huwelijk bijwonen?
•
Wouter zijn lint kwijt is?
•
dit al het tweede praesidiumlid is die zijn/haar lint kwijtspeelt?
•
hij, het lint dus, op het stort terechtgekomen is?
•
we met de wetenschappen op de twaalfurenloop een hele tijd
VOOR het VTK heeft gestaan?
•
we dan ook heel trots waren?
•
Osmo een vtk-er wou kidnappen die aan het lopen was?
•
dit alles om onze voorsprong te behouden?
•
er niet echt tegenstanders waren voor dit voorstel?
•
het uiteindelijk toch niet is doorgegaan?
•
Osmo ook voor een sandwichbord heeft gezorgd op de
twaalfurenloop?
•
hij vele slachtoffers heeft gevonden om dat bord te dragen?
•
dat al dan niet vrijwilligers waren?
•
Sven blijkbaar een fan-club heeft?
•
want dat er op de fuif meerder mensen waren die hem probeerden
na te doen?
•
Er echter niemand zo marginaal is, hoe hard hij het ook wil?
•
Fem een beetje dyslectisch is?
•
ze namelijk in de vorige wudjes van de WWW-plaats Wiltz Lintz
heeft gemaakt?
•
dit dus bij deze is rechtgezet?
•
dit met dank aan Osmo?
•
Karel zijn kiel vorig jaar in de wasmachine beland is?
•
dit wudje oud nieuws is?
•
zijn uitspraak vorige maand hieromtrent wel grappig was?
•
hij sindsdien “veel respect voor de wasmachine” heeft gekregen?
•
hij nooit gedacht had dat een wasmachine zo een krachtige werking
zou hebben?
•
er een nieuw clubje is opgericht is in de examens?
•
dit clubje er gekomen is als reactie op MTB?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het nieuwe clubje de naam VLOT draagt?
MTB een leuk cantusje heeft gegeven tijdens de examens?
dit wel eens mocht na 5 jaar bestaan?
VLOT na 2 maand al een clublied, schild, schachten en een
cantusje verwezenlijkte?
dit allemaal te danken is aan het overenthousiasme van godmother
Dobbie?
de outsiders zich waarschijnlijk afvragen waar MTB en VLOT voor
staan?
dit echter niet zo voor publicatie vatbaar is?
de scriptor het daar volledig mee eens is?
je voor meer informatie maar eens moet rondvragen?
het zelfs dan nog niet zeker is dat je het te weten komt?
het VLOT-hoogpraesidium het wel voor Winak heeft?
Winak het Antwerpse broertje van de WiNA is?
dat de winakkers na een cantus een mooi cadeautje hebben
meegebracht voor op Dobbies kot?
ze vonden dat wij hun ook een mooi cadeautje moesten geven?
we voorstelden dat we Karel zouden doneren?
Karel op dat moment toch ‘een-naar-aspirine-hunkerendstandbeeld’ was?
zij hier niet akkoord mee waren en dat we Karel maar terug mee
naar Gent hebben genomen?
de bierbowling weer geslaagd was?
we van alle bierbowlers dit jaar de braafste waren?
het er nochtans heftig aan toe ging?
Zeger dat kan bevestigen?
hij waarschijnlijk elk detailtje van de kotsemmer kent?
of toch onderzocht heeft?
het memoriseren waarschijnlijk iets minder vlot ging?
het memoriseren bij Robin ook niet dat was?
hij een accident met de fiets is tegengekomen?
hij niet meer weet hoe dat gebeurd is?
er 2 meisjes zo vriendelijk waren om zijn mama te verwittigen?
Robin dit waarschijnlijk wel iets minder zal gevonden hebben?
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Tim onderweg een jongen is tegengekomen die van zijn fiets was
gevallen?
er 2 meisjes bijstonden?
deze 2 ongevallen waarschijnlijk toch los van elkaar staan?
die meisjes hadden namelijk niet de mama maar de ambulance
gebeld?
die jongen dus fortuinlijker geweest is dan Robin?
de scriptor, ikke dus, Dobbie en Fem weeral heel heel heel erg
dankbaar is voor hun wudjes?
dat volgens mij niet genoeg kan gezegd worden?
dat die dankbaarheid niet alleen op de wudjes slaat?
dat ik om niet te overdrijven het hier maar bij laat?
dit betekent dat je bijna geen wudjes meer zult lezen?
het dus bijna gedaan is met het stuk wudjes wat dit Strakske
betreft?
ik stiekem fan ben van een pinguin en een ijsbeer?
dit te merken is in de Strakskes?
ik ga stoppen met zeveren en dat dit dus het laatste wudjes is?
Haha, gefopt!
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Hihihi hahaha
Van: Tiny Verreycken <Tiny.Verreycken@ugent.be>
ex en x² lopen over straat...
Komt er plots een sinus langslopen en ze
kijken haar met z'n tweeën na. Zegt ex: "Wow, check die rondingen", en
kijkt om zich heen, maar hij ziet x² nergens meer.
Komt daar ineens 2x aangelopen!
Zegt ex: "Wat krijgen we nou?!"
"Ja," zegt 2x, "sorry, ik was even afgeleid."
___________________________________________________________
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Hihihi hahaha
Van: Tim De Roeck <tim.deroeck@aha.be>
Een Marokkaan staat in Antwerpen stil aan een rood licht, als hij langs
achter wordt aangereden door een Antwerpenaar.
Kwaad stapt de Marokkaan uit en roept: "Fuile rasistisse Antwerpnaar, gij
espress tege mijnen oto hereden, ommeda gij geen Marokkanen moet !"
De Antwerpenaar, die ondertussen zijn raampje open heeft gedraaid zegt:
"Kalm blaaive, kalm blaaive, da's nie woar, 't was een accident..."
De Marokkaan onderbreekt hem en zegt: "Niet van, gij zijt rasist, en fuil
Vlaamse Blokker!"
De Antwerpenaar zegt: "Ela Hola as ge ni rustig bleft, dan zenne kik
verplicht er de polies bij t' ale..."
Op dat moment komt er juist een combi van de Antwerpse politie
aangereden, ze stappen uit en vragen wat er gebeurd is, waarop de
Marokkaan direct begint te roepen " rasist is tege mij opgereden! Da
zenne hier allemol rasisten !”
Een agent onderbreekt hem en zegt met harde toon: "KALM BLAAIVE,
hier zen gien raciste,wai zen niet allemoal tegen aa zenne; da's ier een
geweun accident en wai gon dat ier iel beschoafd oeplosse."
De agent ziet dat de Marokkaan kalmeert, neemt hem onder de arm en
vraagt: “Zegt naa is ierlek, waaroem zedde gaai achteroit gereie ?"
_________________________________________________
Van: John Van der Veen <john@wina.ugent.be>
A man in a state of excessive inebriation rolled up at a fairground rifle
range booth and threw down the necessary money. The booth operator at
first refused to let him have a turn, considering that his inebriated state
would endanger the public. But the drunk insisted and was given a gun.
He aimed unsteadily in the general direction of the target and after trying
to focus, pulled the trigger three times. The booth owner, on inspecting
the target, was astonished to see that he had scored three
bull's-eyes.
The star prize for the evening was a large set of glassware, but the
showman was certain that the drunk wasn't aware of what he had done,
and gave him instead a consolation prize, a small, live turtle. The drunk
wandered off into the crowd.
An hour or so later he came back, even more drunk than before. Once
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again the showman demurred, but once again the drunk insisted, and
once more scored three bull's-eyes and was given another turtle.
Eventually the drunk rolled up again and insisted on a third attempt. Once
more he picked up the rifle, waved it around in the general direction of the
target, and pulled the trigger three times. Once more he had scored three
bull's-eyes. But this time there was an onlooker with good eyesight.
"That's fantastic", the man said. "Hasn't he scored three bulls ?"
The showman, cursing his luck, made a show of going over to the target
and inspecting it closely.
"Yes, sir !" he announced to the crowd. "This is fantastic ! Congratulations,
sir, you have won the star prize, this magnificent 68-piece set of
glassware!"
"I don't want any bloody glasses", the drunk replied. "Give me another one
of those little crusty meat pies !"
______________________________________________________
The gender of computers. Along the same lines as a Ship being a "She",
I think a computer should also be refered to as "She".
Here's why.
1) No one but the creators understand their internal logic.
2) The native language they use to communicate with each other is
incomprehensible to anyone else.
3) The smallest mistakes are saved to long-term memory for later
retrieval.
4) As soon as you make a commitment to one, you find yourself spending
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half your paycheck on accessories for it.
Re: The gender of computers. A group of women reported that computers
should be referred to in the masculine gender because :
1) In order to get their attention you have to turn them on.
2) They have a lot of data, but are still clueless.
3) They are supposed to help you solve problems, but half the time they
*are* the problem.
4) As soon as you commit to one, you realize that if you had waited a
little longer you could have had a better model.
______________________________________________________
The top ten things men know about women
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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APPLICATION FOR PERMISSION TO DATE MY DAUGHTER
NOTE: This application will be incomplete and rejected unless accompanied
by a complete financial statement, job history, lineage, and current medical
report from your doctor.
NAME______________________________________
DATE OF BIRTH_____________
HEIGHT____________ WEIGHT_____________ IQ__________
GPA_____________ SOCIAL SECURITY #____________________
DRIVERS LICENSE #________________
BOY SCOUT RANK AND BADGES_____________________________
HOME ADDRESS__________________________ CITY/
STATE___________ ZIP_____
Do you have ONE male and ONE female parent?__________
If NO, explain__________________________________________________
_____________________________________________________________
Number of years married________If less than your age,
explain________________________________________________________
______________________________________________________________
Do you own a van?___________ A truck with oversized tires?____________
A waterbed?__________ A pickup with a mattress in the back?______
A condom?______ Pornography?_______ Do you have earring, nose ring, or
a belly button ring?________ A tattoo?___________
(IF YES TO THE ABOVE, DISCONTINUE APPLICATION AND LEAVE
PREMISES)
In 50 words or less, what does LATE mean to you?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
In 50 words or less, what does DON'T TOUCH MY DAUGHTER mean to
you?____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
In 50 words or less, what does ABSTINENCE mean to you?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Church you attend_____________________________________
How often you attend_______
When would be the best time to interview your father, mother, and priest?
_____________
Answer by filling in the blank. Please answer freely, all answers are
confidential. (that means I won't tell anyone EVER)
A: If I were shot, the last place I would want shot would be
______________________________________________________________
B: If I were beaten, the last bone I would want broken is my
______________________________________________________________
C: A woman's place is in the _______________________________________
D: The one thing I hope this application does not ask me about is
______________________________________________________________
E: When I first meet a girl, the thing I notice about her first is
______________________________________________________________
NOTE: if answer E begins with T or A, discontinue. Leaving premises keeping
your head low and running in a serpentine fashion is advised.
What do you want to do IF you grow up?
______________________________________________________
What is the current going rate of a hotel room?_______________
Condoms come in A: 3 B: 6 C: 9 D: 12 E: ALL OFTHE ABOVE (circle one)
I SWEAR THAT ALL INFORMATION SUPPLIED ABOVE IS TRUE AND
CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE UNDER PENALTY OF
DEATH, DISMEMBERMENT, NATIVE AMERICAN HAND TORTURE,
CRUCIFIXION, ELECTROCUTION, CHINESE WATER TORTURE,
REDHOT POKERS, AND HILLARY CLINTON KISS TORTURE.

_______________________________________
Signature (that means sign your name moron)
Thank you for your interest. Please allow four to six years for processing. You
will be contacted in writing if you are approved. Please do not try to call or
write since you probably can't, and it would cause you injury). If your
application is rejected, you will be notified by two gentleman wearing white
ties carrying violin cases (you might want to watch your back).
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Wedstrijd
Het wijst zo’n beetje zichzelf uit, wat je hierbij moet doen. Het enige wat er
niet overduidelijk aan is, is dat er iets mee te winnen valt. Wat dan? Wel,
drie drankbonnetjes die je in ons supertof stamcafé de Sjakosj kan
gebruiken. Indien je ze op dinsdag opsoupeert, kan dit zelfs gebeuren in
het gezelschap van nog meer gezellige mensen, namelijk wij! Dinsdag is
er namelijk nog steeds elke week clubavond in dat specifieke café, waar
je zelfs als je deze wedstrijd niet wint, goedkoper aan drank geraakt dan
om het even waar anders. Bovendien is er heel vaak nog iets speciaals te
beleven ook...
Het enige wat mij nog rest is dankjewel Zeger zeggen. Vandaar:
dankjewel Zeger!

Op de puntjes moet je de letters invullen.
1 . . . . Ouderloos kind
2 . . . . Lokmiddel
3 . . . . Plantenextracten dranken
4 . . . . Angstig verlies voor een v en een r
5 . . . . Lawaai dat duiven maken bij het verlies van een K
In de laatste kolom vind je het volgende vloeistof: .....
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Dikke merci!
Het is natuurlijk zo klassiek als het maar zijn kan, maar op deze laatste
tekstbladzijde van dit strakske wil ik bepaalde mensen in de bloemetjes
zetten. Helemaal alleen lukt het toch niet om een Strakske te maken,
andere mensen zijn hiervoor onmisbaar! Graag zou ik dan ook van jou
iets horen. Mail me op scriptor@wina.ugent.be en eeuwige lof en eer zal
ook u ten dele vallen.
Alvast een dikke merci voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cindy voor ‘how to catch a lion’ en je glijbaantjes.
Jimmy voor de voorpagina
Het metekindje van An voor het stukje van het forum.
John, Tim en Tiny voor hun moppen.
Pieter voor ‘mama ik moet pipi doen’.
Hendrik voor de clash der beschavingen.
Zeger voor zijn woordspelletje.
Jan Jaeken voor zijn sublieme zelfgemaakte vierkantjes.
alle praesidiumleden, om nog voor het strakske af moest zijn hun
stukjes door te sturen.
Iedereen die de semestervraagjes heeft ingevuld, om zijn inspiratie
erop bot te vieren.
Fem en Dobbie voor de wudjes en glijbaantjes.
Karel die me nu al een heleboel vulling beloofd heeft voor het
volgende strakske.
Iedereen die zich, al dan niet met opzet, versproken heeft in mijn
buurt en dat in de toekomst zal blijven doen.
Arne voor de morele steun.
Iedereen die superbelangrijk was voor het maken van dit Strakske,
maar wiens constructieve bijdrage me nu even ontglipt.
Jij, omdat je dapper doorleest tot het einde!
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