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Editoriaalken

Gegroet!

Victory at last...

Al heb ik me helemaal kunnen uitleven met mijn laatste Strakske en is het
dus gevuld met mijn absolute favorieten (cartoons en het hier vermelden van
het woord teusje: teusje teusje teusje!), toch zijn er ook nog serieuze zaken.
Siddert ende beeft, want de examens komen weer in zicht, de thesissen
moeten tegen het uitdelen van dit Strakske al bijna af zijn. Bij dit alles blijft
bovendien de tijd zich veel te snel van ons verwijderen, wat zorgt voor een
ondertussen immer groeiend schuldgevoel dat onze gedachten terug naar
de boeken drijft terwijl we die het liefst willen verdringen.
Het is niet anders, toch niet zolang we studeren. De tijden voor ons waren
zo, de tijden na ons zullen niet anders zijn. Er is dus toch iets wat constant
blijft, al is het maar een strohalm om je aan vast te houden in deze woelige
(want immer veranderende) tijden. De nieuwe studenten zijn inmiddels al
volledig ingeburgerd, zodat ze na een lange zomer zonder lessen ook
feilloos de nieuwkomers zullen herkennen. Ik wens jullie allemaal toe dat je
slaagt voor dit eerste jaar. De jaren die volgen zullen niet gemakkelijker
worden, maar je zal beter weten wat je kunt verwachten en wat je eigen
capaciteiten zijn. Het is geen grote compensatie voor die ettelijke uren die je
bloed, zweet en misschien zelfs tranen kosten, maar het zal het allemaal
waard blijken. Je leert jezelf nog beter kennen en ook je mensenkennis
breidt uit. Je wordt zelfstandiger, komt te weten of je veel druk nodig hebt om
in gang te schieten of helemaal niet en tegen het einde van je vier of vijf jaar
ben je zelfs al behoorlijk volwassen (al zijn er altijd uitzonderingen en is
prettig gestoord zijn er wel degelijk mee te combineren...) Bovendien flik je
het toch maar mooi om een universitaire richting aan te kunnen en dat op
zich is een hele prestatie. Geloof een bijna oud-student maar wat dat betreft,
ook al ben ik het ;-)
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Editoraalken
Een nieuw praesidium is intussen opgestaan, al heeft het oude nog even
de illusie het voor het zeggen te hebben. Een leven zonder illusies zou
ondraaglijk zijn, al is het bewustworden van een illusie op zich al een
serieuze ontnuchtering. Ze zullen hun best doen, de vruchten plukken
van hun inspanningen en de wina veranderen op manieren die we pas
volgend jaar te weten kunnen komen, al zijn we er nog zo benieuwd naar.
Maar kom, dat zien we later nog wel. Om dit woordje af te sluiten moet ik
wel nog enkele dingen kwijt, bekijk het maar als goedbedoelde adviezen...
Studeer tot je tevreden bent van jezelf, probeer ervoor te zorgen dat je
jezelf achteraf geen verwijten kan maken. Geniet van de kleine dingen: de
bloemen komen eindelijk weer in bloei, het weer is warmer, de ijsjestijd is
aangebroken (Ice Age III, the return of the frisco’s), het is weer
terrasjesweer, ideaal om te genieten van de bijbehorende teusjes.
Geniet met volle teugen van de vakantie, hoe lang die ook duurt.
Yesterday is history
Tomorrow is a mistery
Today is a gift,
That’s why it’s called the present...
Veel succes met al wat je doet!

trijn

Deze moest er gewoon ooit in en aangezien dit mijn laatste kans is... Al snapt niet iedereen waarom, haha!
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Laatste woordje van de praeses
Goeiemorgen, -middag of avond,
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Een cliché om U tegen te zeggen,
maar het bevat een serieuze portie waarheid. Dit zal de laatste keer zijn
dat ik het woord tot jullie richt in 'het woordje van de praeses'.
Ik hoop dat het voor iedereen een leuk jaar is geweest, voor mij in elk
geval wel. Ik vind het namelijk plezant om nieuwe dingen te leren. Dan
bedoel ik niet het schoolse leren, maar het leren over het dagdagelijkse
leven. Ik heb die jaar veel bijgeleerd, waarschijnlijk meer dan ik had
durven hopen en zeker veel meer dan ik ooit had gewild. Want hoewel ik
graag nieuwe dingen ontdek, was niet alles wat ik ontdekt heb even leuk.
Maar eigenlijk doet dat er niet toe, de aarde draait voort, het leven gaat
verder en de show moet verdergaan.
Ik zou hier een afscheidsrede kunnen schrijven, of toch op zijn minst een
poging doen, maar 95% van wie dit boekje in handen krijgt is daar niet in
geïnteresseerd, dus doen we dat maar niet. Ik zou een rede kunnen
afsteken over de teloorgang van het studentenleven, maar dan vinden
jullie mij maar een oude zagevent [nvtrijn: je bent dan ook over 2 maand
officieel één van de ouwe zakken, hé! Maar help, ik ook...], dus doen we
dat ook niet. Over tradities in het studentenleven ga ik ook niet neuten.
Tradities in het studentenleven is gebakken lucht, de meeste studenten
gaan maximaal 5 jaar mee [nvtrijn: dat is toch de bedoeling] en weten
praktisch niets wat er in de jaren voordien gebeurde. Een traditie is
volgens mij iets dat langer dan 3 jaar meegaat.
Dat doet me aan iets denken waar ik nog wel iets over kwijt wil. Naar ik
gehoord heb, zitten studenten in Gent om zichzelf te amuseren. Om te
beginnen kan ik daar mee akkoord gaan, maar als je dat wat dieper
bekijkt, heb ik het daar al heel wat moeilijker mee. Het gerucht gaat dat
'student zijn' boven alles plezant moet zijn, dingen moeten niet in orde
zijn, zolang het maar plezant is. Dus natuurlijk gaat dat ook ten koste van
studies en dergelijke, want als het niet plezant is moeten we dat vooral
niet doen. Mij lijkt het dat een dergelijk type 'studenten' met uitsterven
bedreigd wordt. Volgens mij is het nog steeds te bedoeling om te studeren
in Gent, om iets te bereiken, zoiets als een diploma halen ofzo. Nuja, ik
hoop ik dat verkeerd gehoord heb, maar de slaagpercentages spreken
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Laatste woordje van de praeses
toch in het voordeel van het gerucht. Als ik zo eens nadenk, lijkt het wel
dat de hele samenleving zo werkt. Als iets niet plezant is, beginnen
mensen te zagen en te mekkeren. De motivatie om iets te bereiken is wel
bijzonder klein bij een groot deel van onze nationale bevolking.
Waarschijnlijk ben ik een zwartkijker en doemdenker, maar ik denk te zien
dat incompetentie en luiheid de grote deugden zijn van deze samenleving,
zolang het maar plezant is.
Genoeg gezaagd, tijd voor beter nieuws. Er zijn nog mensen met hopen
die zich inzetten voor allerlei goede doelen en die zich inspannen om iets
te bereiken. Voor zo'n mensen mogen we serieus dankbaar zijn, want ze
zijn een zeldzaamheid. Als je er één tegenkomt, geef ze dan eens een
schouderklop(je) of een dankuwel. Vergeet ook niet op tijd om de prutsers
en leeglopers een schouderklop(je) en een dankuwel te geven, want per
slot van rekening mag je tegen mensen nooit de waarheid zeggen. Je
moet tegen de mensen zeggen wat ze willen horen, en als dat de
waarheid niet is, dan is dat maar zo. De meeste mensen worden er
namelijk niet graag mee geconfronteerd dat ze lui en imcompetent zijn.
[nvtrijn: ik zou nu natuurlijk allusies kunnen maken op mogelijke redenen
waardoor onze praeses zo gedesillusioneerd lijkt, maar dat doe ik lekker
niet. Ik vind het immers ergens wel te begrijpen. De wina overlaten in
nieuwe handen, waarvan je niet weet hoezeer die van de jouwe
verschillen is moeilijk. We kunnen alleen maar hopen dat ze allemaal het
contact met leden en proffen hoog achten en hun best doen, want meer
dan dat is toch onmogelijk.]
de leute,

Thomas
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De verkiezingsuitslag
Voor

Tegen

Onthouding

Praeses
Anke “Dobbie” Dobbelaere

51

4

3

Vice
Christine “CD” Dubernard

54

1

3

Quaestor
Iris Van Eenoo

48

5

5

Scriptor
Jan “The_Cat” Jaeken

46

3

9

PR
Timothy “Osmosis” Deryck

46

8

4

Feestpraeses
Matthias “Akke” Crquwels

48

2

8

Sportpraeses
Jessie Vantieghem

46

8

4

Cultuurpraeses
Nicolas Overloop

44

8

6

Cursuspraesidia
Zeger Bontinck
Lucas Aerbeydt
Bram De buyser

47
45
43

6
7
9

5
5
6

Schachtentemmer
Sven “Polipie” Breunig

32

21

5

Er hebben 59 mensen gestemd waarvan 1 ongeldig
Polipie had het meeste tegenstemmen, CD het meeste voorstemmen.
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Eerste woordje van de nieuwe praeses
Beste Wineesjes en andere sympathisanten,
Als jullie dit te lezen krijgen dan wil dat zeggen dat jullie een jaartje met
mij aan het hoofd van WiNA aandurven. Of dit wel een goed idee was,
daar kan ik nu nog niet op antwoorden, maar ik beloof jullie in ieder geval
mijn best te doen.
Om eerlijk te zijn, ik haat stukjes schrijven. En als voormalig feest heb ik
al veel kunnen oefenen, maar ik moet toegeven dat de kwaliteit van die
stukjes, en de zin om ze te schrijven, er niet op verbeterd zijn. [nvtrijn: dat
laatste blijkt vooral uit de stiptheid waarmee ik de stukjes krijg...] Maar ook
hier ga ik mijn best voor doen. Om jullie niet te veel te vervelen ging ik op
zoek naar een onderwerp die niet in verband staat met mijn verkiezing,
want jullie zijn die 'campagnevoering' (veel campagne was er wel niet,
maar we doen altijd een beetje alsof) tegen nu waarschijnlijk al beu.
Maar jammer genoeg strandde mijn zoektocht op niet veel meer dan een
dood vogeltje in de lucht en een roze olifant in de boom op zo'n drie meter
naast mijn stoel. Dus ga ik het toch nog even hebben over dat nieuwe
praesidium van dit jaar. Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben, is
er verandering op til. De vorige drie jaar was het praesidium gevuld met
ongeveer de zelfde mensen en boegbeelden. (Dit jaar was daarvan een
restantje met onze geliefde Abeel als kapitein) En ik moet zeggen, ze
hebben dat goed gedaan. Maar aan alles komt een eind, dus ook aan die
generatie van die-hards in het praesidium.(gelukkig zetelen ze wel nog in
het ereledenkorps)
Gelukkig stonden er dit jaar een gans nest enthousiaste jongelingen te
springen om de boel over te nemen. Toegegeven, het is een groot risico,
want ik denk dat het gemiddelde aantal jaar ervaring onder de één ligt.
[nvtrijn: meer zelfs, het is exact 0.45833..., met een uniek maximum van 2
jaar...] Maar dit hoeft niet noodzakelijk een kwaad te zijn. Ik hoor van
verschillende kanten waaien dat het misschien eens tijd is om met een
nieuwe lei te beginnen.
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we alle tradities over boord gaan
smijten, maar een nieuwe wind kan zeker geen kwaad. We zullen
natuurlijk altijd blijven open staan voor suggesties van onze geliefde
ereleden (*slijm*)
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Eerste woordje van de nieuwe praeses
Om dit hoogst interessant stukje af te sluiten wil ik nog het volgende kwijt:
woot, woot, splut, splut, oink, oink, HOAN!
Op een nieuw onvergetelijk jaar!

Dobbie

10

Speciaal voor de informatici

11

Speciaal voor de informatici

12
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Recipe for Java Cookies
How to make cookies
If you've spent all day programming, it's important to make sure that you
have a break and some food. If you've been jibbling about with Java too
much, you may find it hard to read normal cooking instructions, so here's
something you may understand in order to whip up a quick tasty treat.
This is version 3 of the recipe, tried and tested by many fellow jibblers :)

A real cookie made using this recipe. See, it works!

Buy the Ingredients
All good cookies need ingredients. This may require you to go outside in
order to buy them. Cookies make ideal food for programmers, as they are
full of unhealthy things like butter, sugar and chocolate. Note the ordering
of the ingredients, as this will become important later on.
SuperMarket sm = new SuperMarket("Sainsburys");
ArrayList basket = new ArrayList();
basket.add(sm.buy("250g all-purpose flour"));
basket.add(sm.buy("1 tsp baking soda"));
basket.add(sm.buy("1/4 tsp salt"));
basket.add(sm.buy("200g butter"));
basket.add(sm.buy("165g brown sugar"));
basket.add(sm.buy("100g white sugar"));
basket.add(sm.buy("1 tsp vanilla extract"));
basket.add(sm.buy("1 egg"));
basket.add(sm.buy("100g chocolate chips"));
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Preheat oven
Unlike computers, when you press the buttons on an oven, it may take a
few minutes for it to actually do what you've told it to. This is commonly
referred to as "preheating" and may take a bit longer than an AMD Athlon
without a heatsink. If something interrupts this process, then you're a bit
shafted, as the name "cookie" implies that it must be cooked.
// Preheat oven for ten minutes at 175 deg C.
Oven oven = Oven.getInstance();
oven.setTemperature(175);
try {
Thread.sleep(600000); // 10 minutes.
}
catch (InterruptedException e) {
System.out.println("No cookies today :(");
}

Combine ingredients

I cheat and use a bread maker to mix it all up within 6 minutes :)

The ingredients are no good on their own. We have to mix them up first.
This is essential to ensure that one of the cookies doesn't look like a fried
egg when it comes out of the oven. Try mixing everything up until you
achieve a nice, consistent dough, but leave the egg and chocolate chips
until last. Try not to eat too many, they'll be better in the cookies, trust me.
Cupboard cupboard = Cupboard.getInstance();
cupboard.open();
Collection bowl = cupboard.get("bowl");
cupboard.close();
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Iterator it = basket.iterator();
while (it.hasNext()) {
Ingredient ingredient = (Ingredient) it.next();
if (ingredient == null) {
throw new RuntimeException("Duh, you forgot an
ingredient!");
}

}

bowl.add(ingredient);
Collections.shuffle(bowl);

Preparing to cook

Space the dough out sensibly. Don't make the blobs too big!

Cookie dough has a tendancy to fall through the gaps in oven shelves, so
here we propose the use of a revolutionary cooking device: a baking tray.
This ingenious invention somehow stops the cookies falling to the bottom
of the oven. You simply place blobs of the dough onto the device and after
a while in the oven, they magically turn into cookies! To simplify the task
of washing up, we also place a protective shield between the tray and the
cookies. We call this "tin foil". There should be enough dough to make
about 30 large cookies, but our oven is only large enough to hold 9 at a
time. Perhaps we could use CORBA to implement a distributed cooking
protocol?
cupboard.open();
Collection tinFoil = cupboard.get("greased tin foil");
Collection tray = cupboard.get("baking tray");
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cupboard.close();
tray.add(tinFoil);
for (int i = 0; i < 9; i++) {
tinFoil.add(new Cookie(bowl));
}

Ready, Steady, Cook!

Schtop! These cookies are not ready yet!
You are now ready to bake the cookies! Now, remember, unlike modern
day computers, we may have to wait several minutes before this stage is
completed. I'd suggest at least 10 minutes, however, it may take up to 20
minutes. Perhaps this could be used as a seed for a pseudorandom number generator? Keep checking the cookies until they look like they're
done. Hint: If they start going black, you'd better start warming up the time
machine.
// Stick the tray in the oven for at least 10 minutes.
oven.open();
oven.add(tray);
oven.close();
try{
Thread.sleep(600000); // 10 minutes.
}
catch (InterruptedException e) {
System.out.println("Schtop! These cookies are not
ready yet!");
}
After about ten minutes, we should keep checking the cookies to make
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sure we know when they're ready!
// Check on the progress of the cookies every minute.
boolean stillWaiting = true;
while (stillWaiting) {
try {
Thread.sleep(60000); // One minute.
}
catch (InterruptedException e) {
System.out.println("Stop interrupting me!");
}

}

// Check that all the cookies are cooked!
stillWaiting = false;
for (int i = 0; i < tinFoil.size(); i++) {
Cookie cookie = (Cookie) tinFoil.get(i);
if (!cookie.isCooked()) {
stillWaiting = true;
break;
}
}

// Take the tray out.
oven.open();
tray = (Collection) oven.remove(oven.indexOf(tray));
oven.close();
// Bug fix suggested by Tim Bishop.
// (We forgot to turn off the oven!)
oven.turnOff();
// Wait for things to cool down.
try {
tray.wait(300000); // 5 minutes.
}
catch (InterruptedException e) {
System.out.println("Ouch! Burnt fingers!");
}
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The fun begins!

A big pile of lovely soft chocolate chip cookies.

Now that you've taken the cookies out of the oven and left them for a few
minutes to cool down, they are ready to eat! Don't eat too many; it may
lead to a nasty coredump later on.
it = tray.iterator();
while (it.hasNext()) {
Cookie cookie = (Cookie) it.next();
cookie.eat();
}
If you found this tasty, you may like to try some pies!
You may be interested to note that there are at least 3 programming errors in this cookie recipe. Can you spot them all? Are there any more?
Don't worry if you're thinking of using this recipe, as the errors are purely
programmatical and will not affect the outcome of the cookies.
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De voorbereidende dansles
U weet dat wina jaarlijks een spetterend galabal organiseert, en dit jaar
hebben we [nvtrijn: opnieuw] besloten om er net dat ietsje meer stijl aan te
geven door ons te verdiepen in de kunst van het dansen. [nvtrijn: vorig
jaar deden we hiervoor een eerste poging. Al was die erg amateuristisch,
het was wel erg leuk ;)]
En het was nodig.
De eerste dinsdag verzamelden dan ook twintigtal dappere zielen zich in
de S9 om onderwezen te worden. Het bleek moeilijker dan verwacht. De
sierlijke elegantie waarmee een koppel moeiteloos en in volkomen
harmonie over de dansvloer zweeft, is helemaal niet zo moeiteloos en van
harmonie was er op dat moment nog geen sprake.
Maar dankzij bekwame begeleiding kwam daar langzaamaan verandering
in. Wat begonnen was als eindeloos heen en weer stappen begon
langzaam maar zeker andere patronen aan te nemen. Eerst aarzelend
maar met immer groeiend vertrouwen probeerde koppels elkaar overeind
te houden bij de wals. En na twee lessen denk ik dat de meesten met
tevredenheid terugkijken op wat er verandert was.

De Hofnar
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Het galabal
Het galabal...Wat moet ik daar over vertellen? Het was zalig, super,
megatastisch, zelfs voor mij...Het was hard labeur maar het was wederom
de moeite waard. Al mijn inspanningen, die van het comité en die van het
praesidium zijn niet voor niets geweest!
Geen noemenswaardige incidenten dit jaar (hoewel je het bezoek van
mijn familie mss ook wel een incidentje kan noemen ;-)). Dus misschien
moet ik jullie gewoon even melancholisch laten terugblikken door de leuke
dingen op te noemen. Zo moet ik al lachend terugdenken aan de
schachten die spontaan de 'polipie-move' aan het faken waren op de
dansvloer, de familie Dobbelaere die plannen aan het maken waren om
WiNA over te nemen maar nog niet door hadden dat een lint over de
rechter schouder hangt, Stef en Carine die van geen ophouden wisten,
enz...
Al wie er dus niet was en hier geen leuke herinneringen bij krijgen waren:
FOUT! Verschrikkelijk FOUT! Ik zou bijna durven stellen dat het
onvergeeflijk is dat ze er niet waren! Gelukkig krijgen die mensen volgend
jaar nog een kans om het goed te maken op onze volgende editie (en die
komt er zeker al was het maar om nog eens te stoefen met onze eigenste
champagnebar en salontafeltje. Ook onze unieke WiNA-jetons, die
jammer genoeg nog niet klaar waren op het galabal, staan te popelen om
gebruikt te worden! We zullen ons best doen om het weer even goed te
doen!
Zo, meer moet er over de avond niet gezegd worden, want het was
onbeschrijfelijk. Al wie wil weten hoe het was, moest maar zijn
afgekomen, en anders verwachten we ze zeker volgend jaar!

Dobbie
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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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De teddybeer

De teddybeer
Vanuit mijn hoedanigheid als historicus
wil ik deze gelegenheid te baat nemen
om jullie in te lichten over een
interessant onderzoek, namelijk de
oorsprong en rol van de teddybeer in de
geschiedenis; meerbepaald toegespitst
op de saloncultuur van de vroege 17e
eeuw.
Het zal U niet verbazen dat zowel het postuur van de teddybeer alsook de
teddybeer mentaliteit sterk is gewijzigd tegenover de 17e eeuw. De
sympathieke zachte knuffel die we vandaag kennen speelt een veel
markantere rol in de geschiedenis dan de meesten onder ons zelfs maar
kunnen vermoeden.
De teddybeer in West-Europa tijdens de vroege 17e eeuw was een
product door en voor de aristocratie. Maar alhoewel hij een graag geziene
gast was aan menig aristocratisch hofhouding en zelfs door velen teder
als vriend tegen de borst werd gedrukt heeft de teddybeer zich nooit
werkelijk kunnen profileren als een onafhankelijke stand.
De oorzaken hiervoor zijn divers, we onderscheiden daarom hier de
interne en externe oorzaken.
Intern was de teddybeer, zoals nu nog altijd trouwens, zacht en knus,
maar in tegenstelling tot sommige hedendaagse stabielere exemplaren
waren teddyberen zonder onderscheid toch licht ontvlambaar en
temperamentvol. Dit heet en temperamentvol innerlijk leven is jammer
genoeg nooit helemaal tot uiting kunnen komen wegens de omzichtigheid
waarmee de teddybeer in sociale context overladen is geworden. Er valt
te speculeren dat als de teddybeer misschien minder voorzichtig was
behandeld geweest dat deze, misschien door laaiende opstanden, toch
een groep van betekenis had kunnen zijn.
Extern stellen we vast dat hoewel de teddybeer vaak liefdevol bejegend is
geworden, hij toch steeds met een gevoel van minderwaardigheid werd
bekeken. Hoewel de teddybeer tijdens de 17e eeuw steeds in hoge
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kringen vertoefde, werd hij bij gewichtige aangelegenheden vaak al te
snel aan de kant geschoven en heeft dus nooit een rol van betekenis
kunnen spelen in de toenmalige politiek.
Verbazend genoeg heeft de teddybeer zich steeds bijzonder minzaam en
bijzonder veerkrachtig opgesteld tegenover deze externe druk.
Toch mogen we de rol van de teddybeer niet
onderschatten. Tenslotte is hij tegen menig, zelfs
koninklijke boezem gedrukt en heeft waarschijnlijk een
grotere invloed gehad dan wij vermoeden. De
problematiek is echter dat er helaas weinig werkelijk
bekend is over de teddybeer van toen, door zijn
minzaam karakter en doordat hij blijkbaar als stand
volledig ongeletterd was, zijn weinig geschriften
erover bewaard gebleven.
Misschien zal anatomisch onderzoek op teddybeer resten meer klaarheid
brengen op dit onderwerp in de toekomst, misschien kunnen we op deze
manier een tipje van de sluier oplichten en kunnen we iets wijzer worden
uit het rijke innerlijke leven van de teddybeer.

De Hofnar
[nvtrijn: de Hofnar: persoon die de mensen vermaakt, hun hun dagelijkse
beslommeringen doet vergeten en af en toe ook zorgt dat ze niet volledig
snappen wat ze net gelezen hebben ;) ]
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Het bekertje

Dinsdagavond rond tien uur
stond de Sjakosj in vlam en vuur.
Ik stond op wacht met vele anderen.
Op deze avond zou alles veranderen.
Ik werd uit mijn omgeving weggerukt,
en met een laatste spoelbeurt opgesmukt.
Ik werd gevuld met koele drank,
Pas op, geen fles van op de plank.
Neen, uit de tap kwam gerstenat.
Die avond op het gratis vat.
Ik werd gevuld tot op de boord
en ging toen met mijn broeders voort.
Vanop de toog, vanop de bar,
hoorden we kreten hier en daar.
Bier herr, bier her klonk het fel.
Toen ging het allemaal heel snel.
Daar kwam een grote, klamme hand.
Al het lekkers verdween over de rand.
Ik voelde de leegte na het plezier.
Ja zonder al dat heerlijk bier.
Ik was gedumpt, verlaten, alleen.
Toen ging de vrolijke bende heen.
Het was voorbij, mijn lot was dat.
Als bekertje op het gratis vat.

Het bekertje kreeg eindelijk de mogelijkheid zich te uitten en dat allemaal dankzij

Christine
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WAN
Na 2 jaar broeden is het ei eindelijk uitgebroken, WAN 2006 was een
succes!
Het idee heeft zich in mijn hoofd genesteld tijdens mijn eerste jaar aan
den univ en toen ik het dit jaar voorstelde aan het praesidium zeiden ze
dat ik het maar moest proberen.
In december 2005 waren we vertrokken, de zaal lag vast. Het idee was
uitgewerkt, nu nog de inschrijvingen. [nvtrijn: intussen ging er weer een
hele tijd voorbij, tot plotseling...]
Nog een weekje en dan is het zover.
[nvtrijn: nu springen we weer een week verder in de tijd, want
tijdssprongen zijn leuk, zeker wanneer je er overgangen tussen krijgt :p]
Eindelijk was het zover. Om 9u was ik al uit de veren om inkopen te gaan
doen. Alles thuis afzetten en dan zorgen dat ik om 15u aan De Sterre
stond om de helpende handen op te pikken. We waren uiteindelijk met
een stuk of 7 om te helpen. Het opstellen van de zaal ging vlot (ik vind het
nog steeds grappig om te woord te gebruiken “VLOT” :-p [nvtrijn: dat is
een insider die intussen niet echt inside meer is...]). Om 19u kwamen de
eerste gamers aan en werden de eerste frieten en bitterballen ingelegd :-)
De schrik voor de FCCU zat er goed in, niemand durfde zijn films of
muziek bovenhalen. Dus dan hebben we allemaal maar braaf gegamed.
Een beetje DoomIII, Need For Speed, WarCarft, ... gespeeld. Maar ook
een beetje zoals verwacht hebben we geen ongewenst bezoek gekregen.
Ook de Retro Console Room bleek een groot succes te zijn, we hadden
een 6 tal tv’s gevonden en er de oude consoles op aangesloten.
Klassiekers zoals Duck Hunt, Street Figher II, Sonic, Lemmings ontbraken
niet.
Geheel onverwacht [nvtrijn: nou ja...] kwamen er plots 2 knappe meisjes
binnen met elk een pak RedBull, die ze dan ook aan iedereen uitdeelde.
Een extra boost om nog meer te gamen en lachen.
Ja, er wordt ook gelachen. Daarvoor was er de funcompo
condoomblazen. Je neemt een condoom, trek hem over je hoofd en laat
hem om ter eerst ontploffen. Schacht Bram was daar blijkbaar heel goed
in getraind: hij had als eerst de condoom over zijn hoofd. De anderen
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WAN
bewezen dat dit moeilijker is dan ik dacht. wEEdpEckEr had na 5
pogingen minder geluk (“mijn nagels zijn te scherp” was zijn excuus),
waardoor het dus T. (onze prosenior) tegen Bram was. T. won, maar dat
komt omdat zijn condoom waarschijnlijk ook al tekenen van slijtage
vertoonde, Bram zijn condoom werd het grootst en hij kreeg dan ook de
prijs.
Daarnaast waren er nog de gewone compos: Need For Speed en UT,
respectievelijk gewonnen door Jan (Ceryx) en polipie. Ook zij waren blij
met hun prijs: een draadloos toestenbord en muis en een 2.1 surround
set, gesponsord door Extrasoft.
Het was een gezellige lan waar iedereen zich heeft geamuseerd. En uit
de commentaren blijkt dat het zeker voor herhaling vatbaar is, dus
verwacht je maar aan een WANv2!

Osmo
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WAN
Ze zijn dit weekend met groots machtsvertoon binnengevallen op een lan

Op zoek naar softwarepiraten...

maar hun buit was magertjes: slechts 1 enkele usb-stick
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Glijbaantjes
Op één of andere bizarre manier ben ik alle glijbaantjes kwijtgeraakt van
de afgelopen vergaderingen. Al zullen sommige praesidiumleden hierdoor
een gat in de lucht springen, ik vind het heel erg jammer. Maar niet
getreurd, integendeel zelfs, ik ben superblij, want ik kreeg heel veel
glijbaantjes van julllie. Merci daarvoor!
Sven
•

(in sms) ben CD aan het branden en kom dan af.

CD
•
•
•

(luid in een vol restaurant) Ik heb geen tafelmanierern!
(dreigend tegen T) Pas op hé, want ik heb een tandenstoker!
Dobbie: Mijn rits hangt vast aan mijn broek
CD: Das wel de bedoeling hé, anders valt je broek af.
Dobbie: Wel die van mijn handtas hé...

wEEdpEckEr
•

Zeg een keer een getal tussen 68 en 70

Tiny
•

Dobbie: Wil jij geen medewerker worden?
Tiny: Zeg, ik ga wel niet degraderen van praesidium naar
medewerker hoor.

Osmo
•

(op WWW) Zal ik op die gehandicapten gaan parkeren?

prof Matthijs
•

(over Lonckes manier van lessen en oefeningen oplossen en zo)
Iedereen heeft zijn gebreken. Het grootste gebrek van Loncke is
dat hij eigenlijk een burgerlijk ingenieur is, maar ik heb ook mijn
gebreken. Ik ben begonnen als eerste lic wiskunde.
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Glijbaantjes
prof Ryckebush
•
•
•
•
•

waterston - kryptof verstrooing
x - strolen
Dat is om het dimensioneel onzijdig te houden, of hoe zeg je dat?
ah, dimensieloos.
Dat is een 1023 dimensionale ruimte, zelfs de string-theoreten
worden daar jaloers van.
Die kleuren staan in RGB, je kent dat wel: reet - groen - blauw.

prof Vanderbauwhede
•
•

Dat is uitgevonden door een oud student van gent, ergens eind de
jaren 1800, het is dus wel een héél oud student.
Ik vind dat zijn naam wel eens mag vernoemd worden.... maar ik
weet nu wel niet meer hoe hij heet.

prof Coolsaet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je moet zorgen dat de boel niet in de spaghetti draait.
Die tabel bevat 21 graden. En dat is warm...
Dit is echt wel een pain in the neck.
Ik ga een beetje rapper, want ik zie dat de klok loopt.
Ik wil niet overal 8 schrijven, dat is teveel werk, daarom schrijf ik
STAPGROOTTE...
Er staat hier ergens een lusje, maar ik zie het niet, dus schrijf ik het
opnieuw.
Onze konijnen kan je op 2 manieren maken.
Je bent nooit te jong om te leven!
Ik kan niet onmiddellijk een OS vinden dat niet deugt *hoest*.
Er staat een brandblusser gecontroleerd in 2003, die zal nog wel
werken zeker? Btw, kan daar iemand mee werken?
Jullie hebben misschien de indruk dat exceptions uitzonderingen
zijn, maar dat is niet het geval.
som = 37550402023... en je ziet dat dat juist is hé.
Gebruik deze methode, want anders ga je gebuisd zijn. Ik weet dat
dat geen goed argument is, maar het is wel een efficient argument.
Heren, kunnen jullie nog wat zwijgen en opletten? Ik zeg heren,
want de meisjes zijn braaf... en ze zijn met weinig.
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Glijbaantjes
•
•
•
•
•

Ik wil geen geroezemoes horen. Jullie zouden toch nog moeten
suffen door het zomeruur.
Je gaat dan ook totaal niet verbaasd zijn dat het werkt. (compileert
en krijgt foutmelding) AHA! Je ziet dat dat wel een exception smijt.
(na 5 min zoeken naar een fout) oké, ik vind het niet, maar ik zocht
toch iets om de les nog 5 minuten te rekken.
Dan moet ie zeggen 300 x 300 is... euh... 9000.
Je hebt allemaal wel al eens WORD gezien...

prof Frank De Clerck:
•

Jammergenoeg heeft het alfabet te weinig letters om ze allemaal te
gebruiken.

prof Armand De Clercq:
•
•

Alle belgen zijn gelijk voor de wet tot het tegendeel bewezen is.
Alle belgen zijn gelijk voor de wet tenzij je in het parlement zit.

prof Martine De Cock:
•
•

Als je alleen maar een hamer hebt, lijkt alles een spijker.
Als Pavarotti slank is, ben ik een topmodel.

prof G. Brinkman A&DII (2de bach info)
•

Dat hangt af van waar je bent opgegroeid: België, Nederland,
Frankrijk, West-Vlaanderen...

prof Charles Thas
•

•

(Les begint om 14u. De prof geeft pauze om 15u45 en heeft dus
een half uur langer doorgewerkt. Na een kwartier pauze begint hij
weer en zegt) Ja, sorry dat ik een half uur heb overgewerkt, maar
het systeem met lesblokken van een uur en een kwart bestaat nog
maar drie jaar, daarmee...
(komt binnen, kijkt eerst even heel de zaal rond en zegt) Ik zit toch
wel in de juiste richting hé?
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The Cookie and the beast
Schietschietschietschietschietschietknalboemboempatatduikdoodschreeu
wfrustratieaaaaargh. Ah ja, Strakske.
Nu ja, zo heb ik hier dus weer een halfuurtje gezeten met van die onnozele
2-dimensionale shootertjes die te verslavend zijn voor mijn gezondheid.
Toch ongelooflijk hoe de simpelste dingen vaak de leukste zijn. Maar daar
komen we natuurlijk niet voor naar de universiteit. Examens ahoy! Ik zie de
conversaties al voor me.
“Dat woordje daar onderaan op pagina 27, wat
betekent dat?”
- “Dat is de naam van de prof.”
“Ah zo.”
Of iets in die aard, je snapt het wel.
[nvtrijn: ik hoop voor jullie van niet!]
Maar ja, down to business. Onder normale (wat bij mij normaal te noemen
is) omstandigheden zou ik de nieuwe WiNa-scriptor zijn en instaan voor de
Strakskes van volgend jaar. De mensen die mij al kennen weten dat mijn
naam Jan is, degenen die dat nog niet wisten weten het dus nu. Hoewel ik
ook wel door het leven ga als Kat, Poes, of varianten daarop. Het waarom
daarvan is jammer genoeg geen uitermate boeiend verhaal, dus zal ik het
jullie maar besparen. Wat ik jullie echter niet zal besparen is de uitbundige
nonsens die ik toch zo graag in een tekstuele vorm giet. Of nog iets over
het feit dat ik bijna scriptor ben. Of koekjes. Koekjes zijn leuk. Iedereen
houdt van koekjes. Het woord op zich is al leuk eigenlijk, “koekje”. Dat ligt
goed in de mond, je wordt al blij als je het uitspreekt. Koek. Je. (Ik zie al
een hele aula voor zichzelf “koekje” zeggen. :p) In ieder geval, veel heb ik
momenteel niet te vertellen, maar ik zal mijn best doen om de Strakskes
goed te vullen en menig student bezig te houden tijdens saaie lesuren.
May the cookie be with you.

The_Cat
[nvtrijn: als stukje over hoe erg je uitkijkt
naar je jaar als scriptor en wat je van de
verkiezingen vindt is dit right to the point!]
Aangezien dit het laatste strakske is kan ik er
zoveel moesjie dingen inzetten als ik wil :p
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Hup hup hup! Sporten!
Woensdagochtend 8u, heel de kunstlaan
ligt volge-ijzeld… Geen goed begin voor
een ganse dag lopen.. Gelukkig is het om
half1, bij de aanvang van de 12urenloop,
allemaal al ontdooid en kunnen we met een
gerust hart beginnen lopen!! Velen hebben
hun steentje bijgedragen, ondertussen een
hotdog en een glaaske jenever gedronken
en zo ervoor gezorgd dat we een mooie
8ste plaats kregen… Bedankt aan al degene die geholpen hebben
bij het waarmaken van de 12urenloop en bedankt aan alle lopers…
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Hup hup hup! Sporten!
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Speciaal voor de fysici
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Zuipen, zuipen, da kan ik goe...
gegroet,
Donderdag 23 maart was het weer zo ver, WiNA ging laten zien dat ze de
gevestigde cantuswaarde is in Gent. Zoals elk jaar een 12urenschlagercantus. Enige verschil met vorig jaar: we deden dit jaar een
13-urencantus; 13 uren omdat enkele kleine clubjes in Gent denken dat
ze ook 12 uur kunnen cantussen en WiNA kan natuurlijk niet onderdoen.
Er moet ook bij vermeld worden dat die andere 12-urencantussen door
verschillende clubs samen worden gegeven. [nvtrijn: terwijl wij dat lekker
wel alleen af kunnen!]
Maar nu tot de essentie van dit artikel: beschrijving van de bewuste dag.
12u15: enkele enkelingen druppelen Den Twieoo binnen, gaan nog een
laatste frietje halen of, voor de eerste maal voor een cantus, een broodje
van De Smul.
12u30: start cantus met het Io Vivat
13u30: wie er nu nog altijd niet is, kan niet meer meegerekend worden
voor de volle 13 uren cantus. We zullen in totaal met +- 15 man de 13
uren volhouden.
16u: eventjes op het grasperk naast de Home Fabiola gaan zingen. Hier
zakten enkele stoelen van schaamte in de grond (vb Sven,…). Het leek
ook alsof we in WO II zaten, luchtbombardementen met eieren en rotte
tomaten. De daders zijn tot op dit ogenblik nog niet gevonden, we hadden
geen mp3-speler aan en de politite vindt ons dus geen prioriteit [nvtrijn:
alsof dat anders wel het geval zou zijn :p]. Rond deze tijd (voor of na is
ondertussen onduidelijk geworden) kwam er een woordwisseling die T.
tamelijk hardhandig oploste. Resultaat: hese cantor, aanstelling van 2
nieuwe cantoren.
17u30: de eerste verschijnselen van een kater zijn alweer verdwenen.
Anneke is ondertussen alweer open [nvtrijn: de frituur hé, of wat denk je
wel?] zodat we ons innerlijk ook van andere heerlijkheden kunnen
voorzien.
20u: er druppelt extra volk binnen. Mensen die willen cantussen, maar
geen 13 uren. Ze weten niet wat ze missen, maar ja, ieder zijn ding.
21u: de studentenfanfare stuikt de cantuszaal in. Onmiddellijk ambiance,
leuk gedanst, van de tafel gevallen en luidkeels meezingen, omdat we
proberen meer lawaai te maken dan de fanfare. Opdracht mislukt.
1u30: Oude roldersklacht sluit deze welgeslaagde avond af. Twieoo ex,
Sjakosj in.
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Zuipen, zuipen, da kan ik goe...
Er zijn natuurlijk nog vele andere dingen gebeurt, vb enkele leuke straffen.
Als je echt alles wilt weten moet je maar eens naar een (13-uren)cantus
komen. Altijd welkom. Gelukkig had iedereen de dag erna geen les
[nvtrijn: leve dies natalis!], op de hogeschoolstudenten na: vb Bouvier en
ik hadden de dag erna test Wiskunde, die Bouvier wegens medische
reden niet heeft meegedaan en dus in bed is blijven liggen.
[nvtrijn: normaal horen hier foto’s bij, maar sinds het crashen van de site
is dat niet meer het geval en dus krijg je extra veel tekst ineens van me]

Sjappie
Omdat we niet al te veel activiteiten per week willen hebben laten we
geregeld een activiteit samenvallen met een clubavond. Zo was het ook
deze keer. Zoals elke dinsdag was het clubavond in De Sjakosj, deze
maal gepaard met een abdijavond/ trappistenavond. Stef en Carine, de
uitbaters van een der gezelligste cafés uit Gent, zorgden dat er de zes
trappistsoorten waren (ook West-Vleteren) en 8 verschillende bieren. Dit
allemaal aan de schappelijke prijs van €2 (€3 voor West-Vleteren) is op
zich al een formule voor een geslaagde avond. Met geslaagd bedoel ik
niet dat we allemaal poepeloere waren -ook al was dit zo-, ik bedoel dat er
veel volk was dat we in andere omstandigheden niet zien. Opdracht
volbracht zou ik zeggen.
Verder valt er nog te vertellen dat we 4kg kaas aan een mooi prijsje aan
de man brachten. Er was Chimay, Passendale, Maredsous en Frere
Joseph. Leuke herinneringen van de avond zelf, minder van de dag erna.

Sjappie
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Pasta y basta!
Er waren eens, op een avond, heel lang geleden een groep mensen met
een missie. Om deze missie te kunnen volbrengen, bevonden zich in twee
mysterieuze keukens enkele dozen. In die dozen zat op het eerste zicht
verbazingwekkend veel. Wat? Waarover gaat dit? hoor ik je al vragen.
Wel, sluit je oren af zodat je niemand meer horen kan en niemand je meer
storen kan en lees rustig verder.
De missie luidde als volgt:
Ga op pad, verspreid het woord,
Zeg het vaak genoeg, zodat iedereen het hoort.
Brengt mensen tesamen, groot ende klein,
Niet alleen die-hards, maar ook anderen erbij...
Voert ze heerlijk eten,
zodat ze deze avond nooit zullen vergeten!
Al onze pogingen om het woord te verspreiden waren reeds achter de rug,
op deze bewuste avond kwam het harde werk, dus maakten we gebruik
van de dozen... In die dozen zaten namelijk alle denkbare ingrediënten om
spaghetti te maken. Er waren liters saus, ettelijke kilo’s pasta, vele
groentjes, alles wat je het kwijl in de mond kan doen lopen. Er was maar
twee kleine probleempjes, potten en vuren genaamd. We hadden er
namelijk wel, maar niet genoeg. Niet getreurd echter, wina mensen
hebben al voor lastiger situaties gestaan, dus ook dit varkentje zouden we
wel even wassen. Het zorgde voor een beetje spanning, een beetje
verplicht proeven (als kok moet je toch checken of er genoeg kruiden
inzitten en of het allemaal wel lekker is, dan ben je aan de eters verplicht),
een beetje drummen in de keukens, een beetje bijna je vingers verbranden
aan de hete potten, een beetje veel roeren zodat er niks zou aanbakken,
een beetje stress en tenslotte een beetje te laat beginnen met het eten.
Het opeten vond trouwens, hoe kan het ook anders, plaats in de Sjakosj.
Deze was voor de gelegenheid omgetoverd in een restaurant, compleet
met een hele rij mensen die staan aan te schuiven om er te mogen eten.
Zijn wij populair of wat?! De volonté was, ondanks de voorspellingen van
enkele helderziende personen, misschien niet volonté genoeg, maar de
buikjes (alhoewel dit verkleinwoord in wina-context niet zo vaak van
toepassing is) werden behoorlijk gevuld en de mensen waren tevreden.
Er waren ook vele mensen die niet tot de wina-die-hards behoren,
dus was onze missie geslaagd en konden we weer op beide oren slapen
(al weet ik nog steeds niet hoe dat moet).

trijn
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Wudjes
Wist u dat???
•
•
•

ik niet zou weten wat te doen moest Fem er niet zijn?
er dan namelijk geen wudjes zouden zijn in het Strakske?
ik haar daar erg dankbaar voor ben?

•
•
•

er plots op de wudjes gepost werd “ toch geen VTK’er”?
dit sloeg op Dobbies binnendraaikunsten van de vorige dag?
ze de week erop de lijst ‘wie draai ik niet binnen” aanvulde met een
schacht?
ze sindsdien verstandiger (? ;-)) is geworden en overgestapt is naar
een erelid?
Polipie solidair is met Dobbie en binnenkort ook weer jeuk zal
ondervinden?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het strakske ontstaan is in 1971?
Frank De Clerck toen praeses was?
ze toen met 3 praeses waren?
we toen ook al ‘dikke vriendjes’ waren met de burgies?
de naam ‘Strakske’ er namelijk gekomen is als reactie op de naam
van het burgieboekje?
zij het ‘Nu’ hadden genoemd?
wij er dan maar ‘Straks(ke)’ van gemaakt hebben?
zij het in de loop der jaren nog veranderd hebben in ‘ Het civieltje’?
wij niet geplooid zijn en de naam wel behouden hebben?
WiNA Kriek Max blijkbaar niet zo lekker vindt?
we na het galabal nog een volledig gratis (!) vat overhadden?
de vodka cecemel daarentegen wel rijkelijk vloeide?
dit dan weer niet kan gezegd worden van de Smirnoff Ice?
wat dan weer een geluk was?
we meer details niet zullen geven?
de ‘jonge’ oude zakken geen karakter hebben?
zij er allemaal van overtuigd waren niet mee te gaan op
kroegentocht?
zij ‘gewoon’ een pintje kwamen drinken van het vat voor Stefs
verjaardag?
het echter anders geschiedde?
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Wudjes
•

zij de volgende dag eigenaar waren van een mooie kater? Een
kater, geschonken, beklonken en verdronken door WiNA

•
•
•
•
•
•

het nieuwe praesidium zo goed als geweten is op dit moment?
dit moment nog voor het stemmen ligt en dit een half wonder is?
dit misschien toch niet zo verbazingwekkend is?
er namelijk niemand een tegenkandidaat heeft?
Sjappie best fier kan zijn?
zijn 6 kersvers ontgroende schachtjes allen een functie zullen
uitoefenen?
er naast deze lichting vers bloed ook weer veel vrouwelijk bloed in
het praesidium zit?
we wel van 50 naar 40% vrouwen gaan?
doch deze vrouwen het heft in handen hebben?
zij namelijk samen het hoogpraesidium vormen?
dit voor WiNA waarschijnlijk een unicum is?
ik dit wel tof vind?
Vrouwen aan de macht!

•
•
•
•
•
•
•
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Gesnapt!
Omdat ik de indruk heb dat het niet genoeg aandacht kreeg in de media,
hoewel ook studenten uit onze richtingen er massaal aanwezig waren:
ziehier een artikel uit de Gentenaar van 28/04/2006

Massaal studentenprotest
Hoger onderwijs in verzet tegen plannen minister van Onderwijs
GENT - Zo'n 8.000 studenten uit het hoger onderwijs kwamen gisteren op
straat om te betogen tegen de financieringsplannen van Frank
Vandenbroucke. De Vlaamse minister van Onderwijs liet eerder weten dat
hij de financiering van het hoger onderwijs wil vastkoppelen aan het
aantal uitgereikte diploma's. Dat zet de deur open voor een daling van het
onderwijsniveau zeggen studenten en vakbonden.
De hoogdagen van het Gentse studentenprotest liggen al een tijd achter
ons, maar gisteren bleek dat ook de studenten van vandaag nog massaal
te mobiliseren zijn. De binnenstad werd overspoeld door een ludieke en
kleurrijke stoet.
Er staat dan ook veel op het spel. Zo krijgt de Gentse universiteit jaarlijks
22 miljoen euro minder steun dan de Katholieke Universiteit Leuven, voor
hetzelfde aantal studenten. Een scheve situatie die de minister nu wil
rechttrekken door te kiezen voor outputfinanciering .
Dat betekent dat de instellingen uit het hoger onderwijs betaald worden op
basis van verworven studiepunten. Met andere woorden, de scholen zijn
erbij gebaat om zoveel mogelijk studenten te laten slagen. Nog volgens
de plannen van de minister dreigen de manama -opleidingen (Master na
Master) binnenkort zonder financiële steun te vallen.
Volgens Nele Spaas van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is
dit een ronduit asociaal beleid: ,,De zwakkere groepen worden benadeeld.
Met de huidige middelen kan je nooit een eerlijk en rechtvaardig beleid
voeren.''
Voldoende middelen
Dat vindt ook Hugo Deckers, adjunct algemeen secretaris van de
socialistische overheidsvakbond ACOD: ,,Wij vormen een
gemeenschappelijk front met de studenten. Het kan niet dat de scholen
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Gesnapt!
afgerekend gaan worden op de uitstroom, zonder dat er voldoende
middelen zijn. Dat ze eerst maar eens werk maken van een goede
basisfinanciering.''
De actie van gisteren kaderde in een nationale protestgolf waarbij eerder
al de Antwerpse en Brusselse studenten hun ongenoegen lieten blijken.
Alleen Leuven houdt zich op de vlakte.
,,Zij zijn de enigen die goed uit de plannen van de minister komen'', zegt
Deckers. ,,Het gebrek aan steun vanuit die hoek is bijzonder jammer,
want wij krijgen meer en meer de indruk dat de uitspraken van de minister
naar een sanering zullen leiden.''
Vandaag zal een delegatie van studenten en vakbonden een gesprek
hebben met Vlaams minister-president Yves Leterme over de
basisfinanciering van het hoger onderwijs. Minister Vandenbroucke van
zijn kant liet al weten dat hij niet per se wil vasthouden aan zijn
oorspronkelijke plannen. Maar ondertussen blijft iedereen wachten op
alternatieven.
Frederik VELGHE
-----------------------------------------------------En dan nog het lichtere werk...

48

De Hofnar bekent
Ooit, heel lang geleden, was er eens een scriptor die semestervraagjes
stelde aan de rest van het praesidium. Nu waren de meeste
praesidiumleden niet erg vlug in het antwoordden, maar na enkele
maanden had toch bijna iedereen op de vraagjes geantwoord. Er was
maar één enkele die dit durfde te versmaden... de Hofnar! Als omkoopgoedmaak-actie kwam er tenslotten, na gedurende 8 weken erom vragen,
toch nog ‘iets’. Twee van die ietsen heb je intussen al kunnen lezen, de
derde krijg je nu.

Slechtste Wina?
Geen eenvoudige vraag natuurlijk. Het aantal kandidaten dat in
aanmerking komt voor deze titel is immers talrijk. Eén blad is uiteraard
onvoldoende om dit onderwerp diepgaand te kunnen bespreken, maar in
een poging het toch enigszins kort te houden ben ik er in gelaagd om een
top 3 te puren uit deze poel van verderf.
1)

Tiny, de cursuspreses: Zij komt over als een schijnbaar
onschuldig iemand, altijd behulpzaam en minzaam, niets is
echter minder waar. Mijn vermoeden werd het eerst gewekt op
het begin van dit jaar. Het was een onschuldig
gezelschapsspel. Maar in plaats van naar de overwinning te
streven scheen Tiny er genoegen in te scheppen om alle
mogelijkheden die het spel haar bood aan te wenden tot de
totale vernietiging van ondergetekende. Een daad die werkelijk
enkel maar kan voortkomen uit een diepgeworteld, genadeloos
sadisme.

2)

Karel, uw hofnar en de auteur van dit schitterend literaire
stukje: Ook hier, zoals bij alle grote geesten, springt zijn ware
aard niet direct in het oog. Maar ook hij heeft een verdorven
hoek in zijn geest. De manier waarop hij bepaalde problemen
bekijkt en zou oplossen, zijn lange termijn plannen voor de
mens verzekeren hem zeker een plaats deze top 3.
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De Hofnar bekent
3) Koen, uw vice-praese van dit jaar: Iedereen heeft wel eens
stiekem gedroomd van werelddominatie, het wegvagen van
bepaalde dieren, personen of bevolkingsgroepen en massa
vernietigingen . Maar bij Koen echter vormen deze zaken de kern
van elk gesprek. En nooit eerder in de geschiedenis heeft er
iemand zo zijn ziel in het verwezenlijken van deze zaken gelegd.

Wat zijn je goede voornemens voor 2006?
Nu, een zekere tijd na het nieuwjaar lijkt mij de ideale moment om in
retrospect een aantal haalbare voornemens op te stellen.
Stukjes niet meer dan 52 dagen te laat insturen.

Het is Karel zelfs gelukt zijn goed voornemen niet te breken. Wat niet
wegneemt dat die 52 dagen te laat na de deadline vielen en dat op dat
moment daarnaast nog reeds drie weken verstreken waren waarin ernaar
gevraagd werd, maar dat zijn slechts details. De vragen om de beste
activiteiten van het afgelopen jaar op te sommen waren geen eenvoudige
vragen, wat ik best kan begrijpen. Hoe kun je immers één bepaald
moment selecteren uit een periode van 356 dagen? Er zullen altijd dingen
zijn die je op dit ogenblik vergeten bent, maar die je superleuk vond.
Daarnaast is er ook niemand die de zekerheid heeft dat wanneer je er
later op terugkijkt, je herinneringen niet veranderd zijn, of je huidige
situatie, waardoor je mooiste momenten van nu een andere betekenis
krijgen. Ik snap dus heel erg goed dat Karel op die vragen slechts ‘Geen
eenvoudige vraag’ kon antwoorden, al vind ik het wel wat beknopt...
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Speciaal voor de sterrenkundigen
Jaja, ik weet het maar al te goed: sterrenkunde is geen aparte richting.
Maar toch... Aangezien je je zowel uit de wiskunde als uit de natuurkunde
kunt specialiseren in sterrenkunde kon ik ze onder geen van die twee
plaatsen.
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Speciaal voor de sterrenkundigen
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Nacht der wetenschappen
'Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs even though
checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy
nor suffer much because they live in the gray twilight that knows neither
victory nor defeat.'
Een fuif samen met al de wetenschapskringen, met dat voorstel kwam
Steven van Chemica een paar weken geleden mee af. Op zich geen
slecht idee, maar het was al een beetje laat op het jaar. Na veel overleg
en ons bewust van het risico, zijn we er toch maar voor gegaan. Iedere
wetenschapskring deed mee, allé, toch tot de twee geo-kringen
anderhalve week op voorhand afhaakten. Opnieuw besloten we om door
te doen, wie niet waagt niet wint...
Na het nodige geharrewar tussen de overblijvende kringen was alles dan
toch geregeld geraakt. Het was niet veel later dan tien uur voor de Sjakosj
zo goed als vol was, en de cocktails over de toonbank vloeiden. Gevuld
met hoop ging ik eens een kijkje nemen in de Twieoo. Jammer genoeg
was daar het tegenovergestelde aan de gang : geen volk. Ik besloot dan
maar het WiNA-volk te mobiliseren, aangezien die er meestal geen
problemen mee hebben om te dansen op een lege dansvloer, ook al
hebben ze hun gebruikelijke dosis alcohol nog niet op.
De chemici en biologen zagen het iets minder zitten, maar tegen een uur
of een stroomden ook zij door naar de Twieoo. Met als gevolg wat we
eigenlijk voor ogen hadden : zowel volk in de Sjakosj om de overgebleven
cocktails te consuemeren en genoeg volk in de Twieoo om een deftig
feestje te geven. De feesten zagen dat het goed was.
Dit jaar was een test, deze is positief bevonden. Als het volgend jaar
organisatorisch iets beter wordt aangepakt kan dit in de toekomst zeker
een groot succes worden!

Dobbie
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Eigenwijs gebed
Hoezo, bidden is voor oude mensen? Ik durf wedden dat er heel wat diehard winezen zijn dit dit gebedje helemaal niet erg vinden, integendeel
zelfs. Ik heb ze daarvoor de afgelopen vier jaar al zodanig goed
bestudeerd dat ik hier zelfs vrij zeker van ben. Het is tenslotte niet omdat
ik zelf niet drink, dat ik intolerant ben tegenover andere levenswijzen hé!
Of dacht je dat dat alleen maar moet gelden in verband met studies,
geloof, huidskleur, politieke overtuigingen en dergelijke meer? Nee toch?
Misschien maken we beter toch nog een uitzondering wat het VTK betreft,
maar dan alleen maar om de traditie in ere te houden ;)

Onze Jupiler die in fleskes zit
geheiligd is Uw smaak,
uw walm kome,
uw alcohol beïnvloedde,
uit een glas of uit het fleske,.
Geef ons heden ons dagelijks bier,
en vergeef ons onze zatheid,
gelijk wij ook vergeven aan ons zelven,
en leid ons niet tot een delirium
maar verlos ons van onze kater
Prosit
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Het einde van de schachten
Donderdag 20 april: Gelukkige verjaardag Stef! Om dit te vieren ging hij
aan de vaste cafégangers een vatje trakteren. [nvtrijn: en raad eens?
Winezen behoren toch wel tot de vaste cafégangers zeker?] Iedereen was
dus om 20u paraat in De Sjakosj. Dit was op dezelfde dag als de
kroegentocht, wat ons een mooi begin leek en kostendrukkend was,
bedankt Stef! Na een 45-tal minuten kregen we te horen dat het vat af
was, maar niet getreurd: er was al een nieuwtje aangesloten. Vele uren
later zijn we dan toch nog in een ander café gesukkeld. Ik moet er even bij
vermelden dat dit de laatste activiteit was voor de ontgroening, we hebben
nog een laatste maal geprofiteerd van die schachten. Eerst de Canard
Bizar, daar kregen we een cocktail. Hierna gratis bier in ’t kofschip en
goedkoper bier in De Confrater, de rest… Het beeld is duidelijk, de geest
was dat niet meer. [nvtrijn: en hoe zou dat toch komen???]
De maandag nadien was het dus ontgroening: met de schachten eerst
door Gent-centrum hollen en ze opdrachten laten uitvoeren. Ze hierna
voor een laatste keer belachelijk laten maken en eenmaal de cantus bezig
is, ze weer naar buiten sturen met opdrachten, omdat we toch eens
zonder schachten willen cantussen. Enkel een bierschacht bleef het
schachtendom vertegenwoordigen op ons gezellig cantusje. De cantus
verliep zoals elke andere cantus: deze keer geen noemenswaardige
gebeurtenissen, behalve dat het dikke leute was. Zeker toen er af en toe
een schachtje binnenkwam met één van de gevonden voorwerpen. Een
bowlingkegel (past bij mijn bowlingbal van vorig jaar) [nvtrijn: ik zie het al
helemaal voor me: een kot met een kleine ruimte als bowlingbaan, één
bowlingkegel en een bowlingbal die er die de kegel toch nog mist ;) ], een
ouwe doos, 70 flessendoppen, een fiets en nog belangrijker een fietsslot;
een zetel en noem maar op.
Na het plechtige ontgroeninggedeelte namen de ex-schachten plaats bij
de corona. Gezellig meezingen, lachen en doodgaan. Er zijn 6 schachtjes
ontgroent, eentje kon wegens medische redenen niet meedoen en mss
dat de andere 2 nog overtuigbaar zijn.
Ontgroent of niet: het was een leuke tijd en ik heb mij ongelofelijk
geamuseerd; bedankt schachten!
Jullie meester (tot de zwanezang)

Sjappie
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Het einde van de schachten

[nvtrijn: helaas was het officiële wina-fototoestel er niet. (wie was er
daarvoor ook alweer verantwoordelijk?) Gelukkig had Fem een toestel bij,
anders waren er helemaal geen foto’s. Ik hoopte hier nog een groepsfoto
bij te zetten van jullie ontgroening, maar dat gaat nu eenmaal niet als de
batterijen plat zijn. Die groepsfoto moeten jullie dus maar in je gedachten
maken, jullie zijn er creatief genoeg voor!]
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Hihihi hahaha
Van: "JM" JeanMarie.Devriendt@skynet.be

YOU KNOW YOU ARE LIVING IN 2006, WHEN???
1. You accidentally enter your password on the microwave.
2. You haven't played solitaire with real cards in years.
3. You have a list of 15 phone numbers to reach your family of four.
4. You e-mail the person who works at the desk next to you.
5. Your reason for not staying in touch with friends and family is that they
don't have e-mail addresses.
6. You go home after a long day at work and still answer the phone in a
business manner.
7. You make phone calls from home and accidentally dial "9" to get an
outside line.
8. You've sat at the same desk for four years and worked for three
different companies.
10. You learn about your redundancy on the 11 o'clock news.
11. Your boss doesn't have the ability to do your job.
12 You pull up in your own driveway and use your mobile phone to see if
anyone is home to help you carry in the groceries.
13. Every commercial on television has a web site at the bottom of
the screen.
14. Leaving the house without your mobile phone, which you didn't have
for the first 15, 20 or 30 (or 60) years of your life, is now a cause for panic
and before turning around to go back and get it.
15. You get up in the morning and go on line before getting your coffee.
16. You start tilting your head sideways to smile. :)
17. You're reading this and nodding and laughing.
18. Even worse, you know exactly to whom you are going to talk about
this message.
19. You are too busy to notice there was no number 9 on this list.
20. You actually looked back up to check that there wasn't a number 9 on
this list.
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Hihihi hahaha
Van: veerle ki <veerleki@hotmail.com>
Toen God eenmaal de vrouw schiep was Hij reeds 6 dagen aan het
overwerken.
Er verscheen een engel en deze zei: "Waarom spendeert u zoveel tijd
aan dit model?"
En de Heer antwoordde: "Heb je al gezien aan welke voorwaarden ze
moet voldoen? Ze moet helemaal te wassen zijn, 200 beweegbare delen
hebben die allemaal te vervangen zijn, ze moet functioneren op cola light
en kliekjes, een schoot hebben waar 4 kinderen op kunnen zitten,
een kus die alles kan genezen, van een geschaafde knie tot een
gebroken hart EN ze mag maar 1 paar handen hebben."
De engel was overweldigd door alle voorwaarden: "1 paar handen! Niet te
geloven! En dat is het standaard model? Dat is teveel werk voor 1 dag.
Neem op z'n minst morgen erbij om het af te maken."
" Maar dat gaat niet," protesteerde de Heer. "Ik ben bijna zover, ik heb
deze creatie die zo dicht bij mijn hart ligt bijna afgerond. Ze geneest
zichzelf al als ze ziek is EN werkt 18 uur op een dag."
De engel kwam dichterbij en raakte de vrouw aan. "Wat heeft U haar
zacht gemaakt Heer."
" Ze is zacht" zei de Heer, "maar ik heb haar ook heel hard gemaakt.
Je hebt geen idee wat zij kan doormaken of voor elkaar kan krijgen."
"Kan ze ook nadenken?" vroeg de engel.
De Heer antwoordde: "Ze kan niet alleen nadenken, ze is ook in staat om
zaken te beredeneren en te onderhandelen."
Toen viel de engel iets op, hij raakte de wang van de vrouw aan.
"Oeps, ik geloof dat deze lekt!
Ik zei toch dat u er teveel instopte."
"Dat is geen lekkage," corrigeerde de Heer "dat is een traan".
"Waar dient een traan voor?" vroeg de Engel.
De Heer zei: "De traan is haar manier om uiting te geven
aan haar vreugde, haar leed, haar pijn, haar teleurstellingen,
haar liefde, haar eenzaamheid, haar droefheid en haar trots."
De engel was onder de indruk. "U bent geniaal, Heer. U
heeft aan alles gedacht! De Vrouw is werkelijk ongelooflijk."
[nvtrijn: hoezo, girlpower?]

58

Hihihi hahaha
Van: marlies standaert <miezewies@hotmail.com>
Pareltjes uit examens .....
NEDERLANDS (1 tso):
Binnen in een klok hangt een tepel.
ENGELS (3 aso):
Vertaal : "Een mooie vrouw."
A bediful woman.
Uit een opstel : He shot three times and now he is dad.
A person who doesn't eat meat, is a vegetable. (vegeterian)
GESCHIEDENIS (5+6 lj):
De piramiden dienden om koningen in te doen.
Zo een ingewikkelde koning heette Mammie.
Er waren hofdames en die hielden zich bezig met naaien en jongens om
hen natte manieren te leren.
Vroeger leefden de mensen van armoe.
GODSDIENST (zelfde graadsklas):
Verklaar de naam van de stad Babylon.
- Daar is een belangrijke baby geboren.
BIOLOGIE (1 aso):
Tijdens de "ovatie" is de vrouw vruchtbaar. (ovulatie)
De walvis voedt zich met "micro-orgasmen". (micro-organismen)
Geef een symptoom van zware brandwonden.
- Assen.
Als we ons gesneden hebben, komen er allerlei orgasmen zodat we het
moeten ontsmetten.
Sinds wanneer kan de mens rechtop lopen?
- Een jaar na de geboorte.
Wat wordt bij de mens (uit een Franstalig examen, er stond in de opgave
chez l'homme') in de duisternis zeven keer groter?
- De penis. (de pupil)
"Padden hebben een uitwendige bevruchting". Wat betekent dat?
- Als ze kinderen hebben, smijten ze de mannen buiten.
Wanneer is een meisje geslachtsrijp?
- Wanneer ze vruchten kan geven.
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Hihihi hahaha
Ook konijntjes zien het soms niet meer helemaal zitten...
Al breien ze er wel originele eindes aan
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De zwarte lijst
Ik vermoed dat het erg lang geleden is dat een scriptor nog zo lang op
stukjes heeft moeten wachten. Natuurlijk zullen al mijn voorgangers nu
onmiddellijk luidkeels willen protesteren hiertegen, maar toch. Dit keer ben
ik twee weken na het afwerken van het vorige strakske om stukjes
beginnen vragen. Aan een enkeling zaag ik om een stuk dat voor het
vorige strakske af moest, dus dat is al sinds 21 maart... De vorige keer
was de reden voor sommige erg korte stukjes namelijk dat de activiteit al
erg lang geleden was en herhaling daarvan wou ik voorkomen. De term
deadline blijkt echter, voor sommigen, een loos begrip als er niet werkelijk
heel veel druk achter zit. Die lag immers voor het begin van de
paasvakantie, terwijl ik heden ten dage, wanneer het echt dringend is, nog
steeds niet alles ontvangen heb. Een oproep dus aan mijn voorgangers,
wie heeft ooit het geduld moeten hebben om tot ruim vier weken na de
gestelde deadline op stukjes te wachten? Drie mensen hebben zich hier
schuldig aan gemaakt, ik hoop dat deze drie mensen zich erg diep
schamen. Alhoewel ik ze erg graag heb als personen, want het zijn
waarlijk boeiende en toffe mensen, met een groot hart en een druk leven,
maar toch komen ze op mijn zwarte lijst als scriptor terecht. Lieve opvolger
van me, je hebt het geluk dat er een nieuwe schachtentemmer is die
misschien zijn stukjes wel op tijd schrijft, al heb je misschien de pech dat
de stukjes bij gebrek aan schuldgevoel een stuk korter zullen zijn.
Misschien krijg je van de sport geen foto’s meer meegeleverd met het
stukje, zodat je er zelf nog meer werk aan hebt. Ik ben er vrij zeker van dat
je volgend jaar geen zo’n uniek stuk als dat over de badminton zal krijgen.
Misschien heb je zelfs zoveel geluk dat er een Hofnar komt wiens
voornemen het op tijd indienen van zijn stukjes is, maar aan de vroegere
feest zit je wel vast. Al heb ik uiteindelijk wel alles gekregen wat ik wou en
zelfs nog meer, dus wil ik niet echt klagen. Maar je bent gewaarschuwd...
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Dikke merci!
Hoe zou ik helemaal alleen een dikke zestig pagina’s kunnen vullen?
Deze vraag heeft een heel simpel antwoord: niet. Al steek ik er nog zo
veel cartoons in, alleen lukt dit niet. Daarom wil ik voor de laatste keer een
heleboel mensen bedanken, want zonder hen zou dit Strakske er niet
gekomen zijn.
Een hele dikke merci daarom voor
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ganse oude praesidium. Al heb ik veel gesakkerd op enkelen
van jullie, ik heb alles gekregen wat ik vroeg en zelfs nog meer dan
ik durfde hopen. Het praesidium was dit jaar als groep helemaal
anders dan de jaren ervoor, maar we hebben het toch maar geflikt
hé! Merci daarvoor!
Osmo om het stukje van WAN op tijd door te sturen, An en CD om
vlak na de paasvakantie mij ook gelukkig te maken.
Thomas om slechts 2 dagen na zijn deadline zijn woordje van de
praeses door te sturen. (dat is het minimumrecord te laat zijn van
deze editie, vandaar)
Jan Jaeken voor zijn voorproefje van het scriptor zijn.
Dobbie, Sjappie en Karel voor hun ruim te late, maar door lengte
gecompenseerde stukjes.
An, voor haar vré origineel tweede stukje (al was het op de valreep)
Wouter voor de cartoons van S. Harris, ze zijn echt schitterend!
Geert en Charlotte voor de fysica cartoon.
Bram de Buyser voor het maken van koekjes in java.
Osmo, Jan Jaeken, mijn tof petekindje Frederik en Arne voor de
glijbaantjes van de proffen.
Het praesidium voor de rest ervan ( om ze door te geven, want de
gezegde ben ik kwijt, snif! Al komen ze komen ze misschien
volgend jaar, als het Jan belieft en ik ze terugvind).
De sponsors voor hun geld.
Het nieuw praesidium omdat ze het van ons willen overnemen.
Jij, omdat je zo’n trouwe lezer bent!
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Hoe overleef ik de vakantie?
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Zorg dat je vakantie hebt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de tips op de achterkant van
het tweede Strakske lezen onder de titel ‘Hoe overleef ik mijn examens’.
Als je in de periode die tussen nu en de vakantie valt eens uitgebreid naar het kleinste
kamertje gaat, profiteer dan van die tijd om de noodzakelijke mentale arbeid te
verrichten die ook wel de vakantie plannen wordt genoemd. Dit is ook mogelijk op
andere momenten, zoals tijdens één van de vele pauzes die in het verschiet liggen,
maar op zo’n moment is het gevaar te groot dat de pauze uitloopt, wat in extremis
puntje 1 in de war kan sturen.
Wissel af. Zelfs als je van luieren houdt krijg je daar op een bepaald moment genoeg
van. Is je inspiratie op dat moment gaan vliegen, zodat het enige zinvolle tijdsverdrijf
dat in je opkomt je omdraaien en met je tenen wiebelen is, dan kan een blaadje met
grootse en kleine plannen de ideale oplossing blijken. Ook ‘zoek een poes om ze te
laten zien hoeveel beter en minder vals jij kan miauwen’ is een nuttige tijdsbesteding
die zeker niet op dat lijstje mag ontbreken.
Draai je elke ochtend nog minstens twee maal om, met de intensie om verder te
slapen. Het is tenslotte vakantie. Knipper elke ochtend bij het uiteindelijk echte 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 nog steeds aan de verkeerde kant om hem aan de linkerkant van die
voet te kunnen zien en dat is nefast voor je toch al slaperig voorkomen op dat
moment.
Kies het juiste reisgezelschap. Als er plots ultimata worden geëist waarbij er lichte
(dwang)neigingen zijn naar een voorstel waar je niet achter kunt staan, dan eist dat
een tol van zowel je gemoedsrust als je vriendschappen, die ik geen van jullie ook
maar in de verste verten toewens (hoezo projectie?).
Kies de juiste bestemming voor je activiteiten. Als je het liefst zware
bergbeklimmingen doet, dan ben je aan de kust echt niet op je plaats. Wil je avontuur,
probeer je dan toch een beetje te bedwingen en ga toch maar niet naar Irak, Iran of
Afghanistan. Ben je eigenlijk een cowboy in hart en nieren, dan is ook Sea-life center
een foute keuze. Kom ja, γνοτι σαυτον, zoals de Grieken al in de oudheid wisten
(voor de mensen die dit niet verstaan, ‘ken jezelf’)
Wanneer je wel graag naar zee wil, maar liever niet tussen al die wriemelende lijven
geplet wil komen te zitten, verwijder je dan een eind van het dichtsbijzijnde station. In
Oostende heb je zo bijvoorbeeld een stuk strand voor de toeristen (en de middelbare
scholieren die hun best doen om populair te zijn), met sterk vervuild zeewater en pas
wat verder komt het rustige stuk voor de ‘inboorlingen’. Vind zo’n plaats en het strand
en de zee worden op slag aantrekkelijker.
Tel de sterren aan de hemel of doe toch tenminste één poging. Het is de beste manier
om een dag af te sluiten, hoe die dag ook verliep.
Fladder als een vlinder, hol als een klein kind, kruip als een slak, voel je vrij als een
vogel, dartel door de weiden,... Verbaas je over wat je ziet.
Geniet van de vrije tijd en je gezelschap, ook als dat gezelschap enkel uit jezelf
bestaat. Geniet van je vakantiejob, als je64
die hebt, puur omdat het net iets anders is
dan alles wat je anders doet.
Kom tot rust.

