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22 november-20u30

Editoriaalken
Gegroet beste lezer,
Ik wil jullie vandaag iets bijleren over doofpotten.
Deze worden immers voortdurend gebruikt in de huidige maatschappij, met als
resultaat dat ‘doofpot’ soms ook wel ‘beerput’ genoemd kan worden: je steekt er beter
je neus niet in. Buiten je neus kan je er zowat alles in kwijt. Een beetje de /dev/null
van de moderne wereld. In deze doofpotten worden helaas ook mooie dingen
gestoken, die om de een of andere reden niet in de context passen. Neem nu de man
die opkwam voor vrije software, en Bill Gates een taart in zijn gezicht gooide. Zowel
voor de free software foundation als voor de security was dit een vervelend punt: de
security werd belachelijk gemaakt, en de free software foundation werd voorgesteld
als een bende hooligans. Nochtans is, als je ziet wat er nu van terroristische aanslagen
gebeurt, een taart een vrij onschuldig middel. Als Bush enkel bedreigd zou worden
met taarten zou hij zich waarschijnlijk nooit zoveel zorgen maken over het terrorisme.
Bovendien was de daad een ideologische expressie waar de free
software foundation trots op kan zijn: de ideologie drijft je zo ver
dat je zelfs een taart gaat kopen (en dus geld spendeert) aan het
tegenwerken van de directe concurrent.
Het imago prefereerde hier, en dus ging het hele verhaal de
doofpot in. Ook Microsoft probeert zijn wandaden angstvallig in
de doofpot te steken: het is al maaanden veroordeeld door het
Europees gerechtshof wegens het achterhouden van noodzakelijke
informatie over hun besturingssysteem. Mao Zetong was gay,
Jetong is dat niet, enzoverder ...
Allemaal dingen die de publieke opinie niet hoort te weten, omdat dat schadelijk zou
kunnen zijn voor het establishment. Ook het Scriptorenras maakt angstvallig gebruik
van het doofpotprincipe: het feit dat iets IN een doofpot zit geeft hem een zekere
macht om te beslissen of het deksel al dan niet wordt opgehaald. Ook bepaalde delen
van artikels / enquêtes worden door de scriptor in de doofpot gestoken. Het beslissen
wat wel en wat niet in de doofpot terechtkomt is een blijk van tact en intelligentie.
Dan blijft er enkel nog over: wie steekt zijn neus in een doofpot? De meeste
personen hebben daar geen enkele moeite mee: het is het ondeugende kleine kind in
ons dat graag dingen doet die niet mogen. Zo ook met jullie: Dit Strakske telde bij
het begin het dubbele aantal bladzijden in vergelijking met nu. Er is dus stelselmatig
veel en zwaar gecensureerd. Enkelen onder jullie zullen nu bij praesidiumleden gaan
vragen naar de weggeknipte informatie. Het spijt me beste winezen, maar in die
doofpot morgen jullie niet in!
Uw Scriptor,
Bart
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Tot u spreekt de Godmother ....
*Zucht*, altijd goed dat de leden van je praesidium hun werk met veel enthousiasme
doen, maar een scriptor die zijn werk goed doet is niet altijd even tof. Ik moest
namelijk een stukje schrijven voor in het Strakske (dees dus), en dat tegen 13 oktober.
Jammer genoeg is het vandaag al de veertiende, dus mijn oren gloeien al voor de
slaag die ze gaan krijgen de eerstvolgende keer dat ik onze geliefde (*slijm*) scriptor
zie. [nvBart: ik sla geen vrouwen]
Maar goed, ik moest dus een stukje schrijven, en het onderwerp ligt zoals altijd voor
mij niet vast. Meestal is de inhoud een hele hoop zever, maar nog wel aangenaam
genoeg om tijdens de saaiere lessen te lezen. Wel mensen, ik ga mijn best doen.
Eerst en vooral zou ik alle leden willen bedanken, want we hebben meer leden dan
vorig jaar, en er zijn al goed veel leden afgekomen naar onze activiteiten! (naar de ene
al wat meer dan naar de andere). De uitschieters waren de gratis BBQ, de badminton
en de cantus. Ik hoop dat jullie in het vervolg even massaal afkomen! Ook de
cursusverkoop is zonder veel problemen verlopen dit jaar, ondanks onze wissel van
copycenter en boekhandel. Slechts enkelingen hebben hinder ondervonden, en
daarvoor onze excuses. De cursusmensjes zijn ook maar mensen en vaak komen de
problemen van hogerhand. [nvBart: niet ontoevallig staat de praeses boven de
cursussen, en was ze dit keer ook te laat] We hebben dus onze start niet gemist, ik
hoop ook dat we de rest van het jaar niet missen.
Verder zou ik het nog willen hebben over een heel interessant en grappig fenomeen.
Namelijk de instuif van de eerstejaartjes in de grote studentenstad Gent. Vaak moet ik
met heimwee terugdenken aan mijn eerste jaar in Gent (toen ik ir. architect deed), nog
vaker aan mijn tweede jaar in Gent (1e jaar fysica en sterrenkunde) als ik al die
eerstejaartjes bezig zie. Over in Gent zie je eerstejaartjes die de weg kwijtgeraken, in
de verkeerde lessen binnenvallen, niet goed durven naar activiteiten van hun
studentenkring/club gaan, stil in een hoekje staan, etc. Wel eerstejaartjes, wees dus
niet bang, we hebben allemaal (of toch de meesten onder ons) hetzelfde meegemaakt,
en we gaan jullie zeker niet opeten (toch niet allemaal) [nvBart: ik weet niet wat
Dobbie bezielt, maar onze eigen leden eten we gewoonlijk niet op. Er zijn genoeg
andere clubs].
Zo, ik ben alweer aan het einde van mijn stukje gekomen, en ik eindig met deze wijze
woorden: Heb je vragen over wat dan ook, spam dan je peter/meter met mails, spam
het wina-forum of stalk de praesidiumleden dag en nacht, wij staan ten slotte ter uwe
beschikking!
Tot de volgende WiNA-activiteit
Dobbie
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WiNA-dag en BBQ
Er was eens een praesidiumlid van WiNA dat op een mooie dag een geweldig idee
kreeg. “Waarom organiseren we de eerste dinsdag van het academiejaar is geen
WiNAdag?” zei hij. “We organiseren de hele dag door allerlei activiteiten en ’s
avonds sluiten we af met de traditionele barbecue en clubavond”. En alzo geschiedde
het. Voorbereidingen werden getroffen, bestelling geplaatst en mensen gecontacteerd.
Het verhaal van deze dag vindt u hieronder…
Dinsdagmorgen 8u: Na amper een paar uur slaap begint het leven van de
praesidiumleden in het naburige Ledeberg (waar WiNA thuis is ;-)). We rijden naar
de bakker om verse boterkoeken te halen en meteen ook het brood voor de barbecue
’s avonds. In een auto vol met heerlijk ruikende nog warme stokbroden en
boterkoeken trekken we richting S9. Daar komen we de rest van het WiNA
praesidium tegen die al volop in de weer zijn om liters chocomelk aan te voeren en
tafels verslepen om de eerste ochtendactiviteit van het jaar een feit te maken.
Koffiekoeken aan een halve euro vergezeld van een gratis chocomelk! Zeg nu nog dat
wij niet aan onze leden denken. Een gezond ontbijt is de start van een mooie dag.
Na een paar uur ontbijt te hebben verkocht (sommige mensen vinden het om 10u al te
laat om nog te ontbijten [nvBart: en sommigen staan dan pas op ... It’s a matter of
choice]) stoppen we daar maar mee en maken we ons klaar voor het volgende luik
van de dag. We tonen vanaf nu doorlopend films tot ergens in de late namiddag
wanneer we aan de voorbereiding van de barbecue beginnen. Dit zodat onze nieuwe
eerstejaars zich rustig kunnen bezig houden tot het avondeten… ☺
De eerste film van de dag was ‘A Beautifull Mind’ een film uit 2001 van Ron Howard
met in de hoofdrol Russell Crowe als John Nash, een bijzonder getalenteerd
wiskundige die zoveel van zijn vak houdt dat hij er helemaal gek van wordt. Voor
yours truly was deze film het uitgelezen moment om een tukkie te doen wegens de
weinige uren slaap voorafgaand aan
deze dag!
Na deze film was de tijd
aangebroken om richting de winkel
te trekken en de bestellingen voor de
BBQ te gaan halen. Voordat er een
tweede film getoond werd in de
kelder was er eerst nog een
infosessie over ‘Leren leren’, waarin
er vele tips gegeven werden over hoe
je best een wetenschapsrichting kan
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studeren. Terwijl onze eerstejaars leren hoe het
moet en nadien rustig verder film kijken, zet het
praesidium zich in de 2de versnelling en begint
naarstig aan de laatste voorbereidingen voor de
BBQ. Satés worden samengesteld, groenten
worden gekuist en gesneden, de barbecue wordt
buitengezet en aangestoken…
Dinsdag 18u: Oef, de eerste 10u van deze dag
zitten er al op… Alle is in gereedheid gebracht
voor de barbecue. De eerste mensen komen
toen en de eerste pintjes beginnen te vloeien. Wanneer het vuur heet genoeg is worden
de roosters meteen volgegooid met lekkere verse hamburgers. Iedereen zag dat het
goed was. Na de hamburgers werden ook de worsten + de satés aan de verschroeiende
hitte van het vuur blootgesteld. Ondertussen vloeiden de pintjes rijkelijk en werden
gebruikelijke kliekjes gevormd. Mensen leren elkaar toch het liefst kennen tussen pot
en pint…
Wanneer de zon haar licht uitdoet en wij dus niet meer zien wat er nog op ons bord
ligt begint de grote opkuis. Het terrein moet immers terug volledig ontruimd en in
oorspronkelijke staat hersteld worden.
Een deel van het praesidium trekt naar ons clubcafé, De Canard Bizar, en de rest blijft
nog even achter om de overschot op te ruimen en alles binnen te zetten. In de Canard
Bizar was enorm veel volk vermits onze ‘zusterclub’ Abnormalia ook die avond
toevallig ontmoetingsavond had. Al bij al was het nog wel een leuke avond, alleen
was het zeer jammer dat door het vele volk heel veel eerstejaars al naar huis gekeerd
zijn zonder nog een pintje te komen drinken.[nvBart: we gaan ze het nog wel leren:
WiNA blijft, de rest gaat opzij. Niet omgekeerd] Volgende keer zijn er hopelijk wat
meer.
Het feestje in Canard Bizar ging nog door tot een uur of 2. Toen was iedereen doodop
maar ongelofelijk tevreden na een geslaagde dag en avond. We gingen allemaal naar
huis en kropen in ons bedje en genoten van een welverdiende nachtrust!
Uw feestje,

Akke
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De grote praesidiumenquête
Af en toe valt de scriptor zijn mede-praesidiumleden eens lastig met opdrachtjes. Een
paar vinden dat niet erg, een paar ergeren zich eraan dood....
Affin, omdat ik de introductiestukjes nietszeggend vond heb ik een enquête gemaakt
die mijn mede-praesidiumleden mochten invullen. Ziehier wat ik hen gevraagd heb:
Burgerlijke staat:
Wens je dat alle mannen / vrouwen van WiNA je 3 kussen komen geven op je
verjaardag?
Favorieten:
Cafe:
Sport:
Praesidiumlid:
One-night stand:
Favoriete gerecht:

Dilemma's:
Knap en dom of Intelligent en lelijk?
Globale buis of een heel jaar onthouding?
Bert of Ernie?
Sinterklaas of zwarte piet?
Seks of gratis drank?
Associaties:
Fiets :
Strand:
Overpoort :
Aldi:
Levensfilosofie:
Favoriete no-sense uitspraak:
Hobby's:
hoeveel weddenschappen heb je dit jaar al
afgesloten?
hoeveel denk je er te zullen winnen?
Stel dat de scriptor ter dood zou
veroordeeld worden wegens zijn
overdreven gezaag, hoe zou je hem het
liefst zien doodgaan?
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De antwoorden van het praesidium
1. Burgerlijke staat:
•
Dobbie: Geplet
•
CD: ongehuwd maar wel al twee en een half jaar samen met de liefste jongen
ter wereld...
•
Juliette: Bezet
•
Akke: Single
•
Jessie: vaste relatie
•
Propolis: Nuchter, soms dronken
•
Lucas: Single
•
Deurbel: Burger van de constitutionele monarchie van België
•
JETONG: Ongehuwd
•
Osmo: (op ogenblik van schrijven) Alleenstaand
•
Polipie: Mens
•
Bart: Nerd
•
Duckie: vrijgezel
•
Tweek: gescheiden met 4 kinderen (funny story)
•
Lotte: Single
2. Wil je dat alle mannen / vrouwen van WiNA je 3 kussen geven op je verjaardag?
•
Dobbie: Uiteraard
•
CD: Natuurlijk, Hoe meer hoe liever
•
Juliette: Nee, ik heb niet zoveel aandacht nodig :p
•
Akke: Uiteraard! Allemaal verdomme!
•
Jessie: tgoh
•
Propolis: kussen is voor mietjes! Bier her bier her oder ich fall om,tataaa
•
Lucas: Vrouwen: No problemo, Mannen: zie ik eruit als akke ofzo?
•
Deurbel: Met één kus van de vrouwen en een pintje van de mannen ben ik al
tevreden. Ge ziet zo veeleisend ben ik niet é.
•
JETONG: Mannen niet, vrouwen wel
•
Osmo: Alleen de vrouwen (donderdag 26 oktober ;-))
•
Polipie: Hoeft niet :-p
•
Bart: Die is op het moment dat jullie dit lezen al een week voorbij, maar de
dames mogen dat altijd komen goedmaken
•
Duckie: Daarvoor is het een beetje laat, 't was 20 oktober. Maar je mag het
altijd goedmaken. ;-)
•
Tweek: Verjaardag doe ik niet meer aan mee
•
Lotte: ni op mijne verjaardag, want dan zijn't meestal examens, maar erna
mogen ze dat goedmaken!
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3.

Cafe

Sport

Favoriete:

Praesidium
lid

One-night
stand

gerecht

Dobbie

De Sjakosj komkommers
uithollen

Nicky

CD

worst

CD

Sjakosj,
Alles behalve
stilletjesaan
lopen, te
ook CB
vermoeiend

Het zijn
allemaal
schatjes

*censuur*

Spaghetti en
ijskreem,
liefst apart.

CB

Basket

Doopcomité
they share
the evilness

johny depp

taghiatelli +
gerookte
zalm

Akke

Sjakosj,
Jeugdhuis
topYa

Basketbal,
voetbal

Allemaal

For me to
know for you
to find out...

Vanalles

Jessie

Salto

Snowboard +
tennis

tgoh

hihi

pizza

Ik wil me
niet binden
aan 1, alle
goede cafés

aikido

t zijn
allemaal
schatjes!

Zie hiernaast

Ik ben al blij
als het al
deftig smaakt

De sax

Voetbal

Deurbel

Wijlen de
sjakosj

Wielrennen
tiens

Me, myself
and I

Op Sint
Juttemis met
Godotte

Jetong

Sjakosj
uiteraard

Ben je gek?

geen
favoriet :)

zie
zie One-night
praesidiumlid
stand

Osmo

Canard
Bizard

Muur–
klimmen,
rugby

Juliette

Propolis

Lucas

Ik trek
Da zie ik de
Meeste
niemand
desbetreffende dingen heb ik
voor anders
night wel
geen
krijg ik
probleem
slaag van de
mee
rest

Heel het
het is leuker
praesidium om s morgens
als een groot
te kunnen
sterk team!
zeggen "ik
hou van u"
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biefstuk friet
met veel
appelmoes

Steak au
poivre met
zelfgemaakte
frietjes

De antwoorden van het praesidium
Cafe
Polipie

Sport

Sax,
Confrater,
Canard
Bizard

Praesidium
lid

Darts, Bowli Christine
ng, Biljarten ( omdat ze
(cafésporten zo lief is ;-)
dus, minst
beweging ;-))

One-night
stand

gerecht

Jenna
Jameson ( ze
kent er wel
wat van :-D )

Polipie’s
powermeal

NIET met
Akke!

pizza

Tequila

Basketbal

CD

Duckie

rookvrije
cafés

Hockey

Polipie

Tweek

Confrater

toogzitten

De potentiemedewerker

snachts sta ik
eigenlijk
liever niet
recht

Lotte

Tam-Tam,
Porters, 't
Kofschip

Fitness +
dansen

Onze
allerliefste
praeses

curieuzeneuze
nenvraagstèrte
n

Bart

pita

... mmmm..
Teveel
keuze..

4. Dilemma’s
Knap en dom
of intelligent
en lelijk?

Globale buis
of een heel
jaar
onthouding?

Sinterklaas of
zwarte piet?

Bert of ernie?

Dobbie

Dom en lelijk

globale buis

zwarte piet!

Burt

CD

Intelligent en
lelijk

My god, geef
mij dan maar
de buis

sinterklaas

Bert

Juliette

Dom en lelijk

globale buis
dan, ben da
toch al gewend
ondertussen

Geef mij maar
de piet

Ernie!

De gulden
middeweg

De gulden
middeweg

De oude, wijze
man uiteraard

Bert!!

Akke
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Knap en dom
of intelligent
en lelijk?

Globale buis of Sinterklaas of
een heel jaar
zwarte piet?
onthouding?

Jessie

liefst intelligent
en lelijk

globale buis

Propolis

Intelligent,
Ik onthoud
schoonheid kan meestal genoeg
me echt geen
zaken.
bal schelen.

Sinterklaas
Sinterklaas is
de eikel, dus
kga dienen
zwarte kiezen

Bert of ernie?

Bert!!
“dat is geen
banaan Ernie!”

Lucas

Intelligent en
lelijk

Globale buis

Sinterklaas

Ernie

Deurbel

Intelligent en
lelijk.

Een heel jaar
onthouding

Sinterklaas

Bart!!!

Jetong

intelligentie
boven looks.

Derde optie.

we moeten de
allochtonen
steunen

Kermit

Osmo

Zolang we
elkaar maar
verstaan

Gewoon erdoor Veel cadeautjes

Polipie

2de ( soort
zoekt soort
zeker? :-D )

de mix ertussen
zou ideaal zijn

Sinterklaas

Bert

Bart

Niet blond

Been there,
done that

Sinterklaas, die
geeft cadeaus

Ernie

Ik moet van die
geilige man met
zijn zwarte piet
niks hebben.

Ernie

Mannern met
baarden

Definitely Bert

Duckie

Tis te zien voor
wat

Tweek

doe maar iets
tussen in

onthouding

Lotte

ergens tussenin
liefst

Huh?
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Een banaan?

Je weet wat ze Ernie, die heeft
zeggen van
een banaan in
zwarte pieten ...
z'n oor :-D

De antwoorden van het praesidium

5. Associaties
Fiets

Strand

Overpoort

Aldi

tandem

zee

gat

Sven

pomp

zand

feest

Slechte pizza

fietstocht naar
het rabot

slijkgevecht :))

bier

margi

Akke

Gent

Cantus

Cantus

Polipie

Jessie

licht

zwemmen

café

goedkoop

Dobbie
CD
Juliette

Propolis

Bikini! Voor meer doen we het
niet

El Cheapo

Lucas

pijn

cantus

Full pull

El cheapo

Deurbel

Band

Bal

bowl

goedkoop

Jetong

Dood

Cantus

Sjakosj

Clement
Peerens

Osmo

Platte band

ijsjes

HOAN

Polipie
(blijkbaar niet
meer origineel)

Polipie

Dagelijks
gebruik

Enkel in de
zomer

Was vroeger
toch dagelijk

Niet meer
zoveel

tettn

tettn

tettn

tettn

Duckie

overpoort

bikini

feesten

Sven

Tweek

splut

cantus

bier

margiburgers

Lotte

school

Verbranden in
monokini!!!

uitgaan

woensdag

Bart
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6. Levensfilosofie:
Dobbie: bluuvn hoan!
CD: Wees lief
Juliette: Gewoon doen wat je denkt dat goed is om te doen
Propolis: ik denk niet dat levensfilosofieën mij nog een bal kunnen schelen.
Nihilisme: niets is nuttig, leven is fake! En dat elimineert ineens de vooropgestelde
vraag. nl. levensfilosofie.
Absurdisme: Appel!
Algemeen pessimisme ook niet mijn ding. “denk positief!”
++++++++++++
Mocht het nog niet duidelijk zijn, een mengeling van absurdisme(vooral de laatste
tijd) en cynisme ook wel, als ik wat slechter gezind ben.
Lucas: live your life and enjoy it while it lasts
Deurbel: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Jetong: You come from nothing, you go back to nothing, what'd you lose? nothing
Polipie: beter nu iets uitvoeren, anders komt het er toch nooit van.
Bart: Vul wat leeg is, maak leeg wat vol is en krab waar het jeukt
Duckie: past niet in dit boekje
Tweek: Lets try dying, euhm die trying
Lotte: nooit de moed opgeven, altijd naar hoger streven

7. Favoriete no-sense uitspraak
Dobbie: Hou je wafel, lul op tafel!
CD: Ik heb denk ik weinig 'sense' uitspraken.
Juliette: I'm not suffering from insanity, I'm enjoying every minute of it.
Akke: Wuk?!
Propolis: Appels!
Lucas: God bless us (nadruk op no-sense)
Deurbel: Dobbie stinkt!!
Jetong: God does not play dice
Osmo: Before I speak, i have something important to say...
Polipie: Aj ku veugln kuj vliegn zei de boer tegen ze vrouw, en je smeet ze deur ze
raam
Bart: I’m crazy, but I kinda like it
Duckie: life is complex: it has both real and imaginary parts
Tweek: TETTN
Lotte: crap! kalf!
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8. Hobby’s
Dobbie: Nicky
CD: WiNA, gezelschapsspelletjes, feestjes,...
Juliette: stoute jochie zijn
Akke: Cantussen, Jeugdhuisdingen, Wina-dingen
Jessie: snowboard, tennis
Propolis: roken, serverbeheer en uitgaan
Lucas: uitgaan & pc
Deurbel: Koers kijken, schaken, WiNA, strips/boeken lezen, en muziek beluisteren
Jetong: Sterrenkunde, Ruimtevaart, computers, gamen, vanalles lanceren, en op tijd
en stond eens een pintje drinken en eentje poolen
Osmo: Vrijwillig ambulancier, muurklimmen, drummen, elke dag met een glimlach
afsluiten!
Polipie: uitgaan, wudjes, mensen proberen te kloten :-D, en vooral pc-nerden
( informaticus voor iets hé )
Bart: pc’s opbranden
Duckie: heb ik niet meer sinds ik unief doe
Tweek: wow'en, pulln, en studentleven
Lotte: muziek, film, lezen, uitgaan, WiNA

9. Hoeveel weddenschappen heb je dit jaar al afgesloten?
Dobbie: Nog geen vreemd genoeg, vorig jaar was ik namelijk de weddenschapgoeroe.
(Ik heb wel een soort afspraak, dat als er meer dan 22 schachten zijn, ik dan een klein
vat geef, maar dat is niet echt een weddenschap, maar een belofte)
CD: geen enkele
Juliette: Nog gene
Akke:: 0 (maar ben wel het onderdeel van een aantal weddenschappen ;))
Jessie: Geen enkele
Propolis: Kheb er recent een afgesloten, maar kben vergeten over wat.
Hell zelfs met wie ben ik vergeten.
Lucas: 1 (+ Een andere geforceerd waar ik wel geen deel van uitmaak maar enkel
voordeel uit kan halen :p)
Deurbel: Nog geen 1
Jetong: 1
Osmo: Bitter weinig
Polipie: Geen
Bart: Een stuk of 30
Duckie: Geen
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De antwoorden van het praesidium
Tweek: 1
Lotte: 1

10. Hoeveel denk je er te zullen winnen?
Dobbie: Aangezien ik er geen heb geen, al hoop ik wel dat we 22 schachten
samenkrijgen.
CD: Geen enkele dus
Juliette: Moest ik er afsluiten,tja dan win ik ze wel é, anders zou ik al nie wedden
Akke: 0
Jessie: Als ik aan geen enkele meedoe, geen 1 é
Propolis: Die zeker, probleem is dat ik niet weet aan wie ik mijn bak moet opvragen
Lucas: 0 (waarom heb ik hem dan afgesloten? om eens goed te lachen uiteraard :))
Deurbel: Allemaal!!
Jetong: Allemaal uiteraard
Osmo: Allemaal!
Polipie: Veel
Bart: Rond de 15
Duckie: 0/0, undefined dus
Tweek: 0
Lotte: Die ene uiteraard
11. Stel dat de scriptor ter dood zou veroordeeld worden wegens zijn
overdreven gezaag, hoe zou je hem het liefst zien doodgaan?
Dobbie: Ik zou graag zijn benen vasthangen aan een tractor, zijn armen aan een ander
tracor die in de tegengestelde richting staat hangen, Lucas en Sven in die tractoren
steken en hen hun tractorthingie laten doen.
Ik heb er voor de duidelijkheid een tekeningetje bij gemaakt.
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De antwoorden van het praesidium
CD: Hem in een goochelshow doormidden zagen en nooit meer terug in elkaar zetten.
Juliette: vierendelen lijkt mij wel leuk, maar ik zou dan wel maken dat hij
verticaal staat zodat mensen eerst nog wat vogelpiek met hem kunnen spelen,
kwestie van het nog wat amusant te maken voor de toeschouwers
Akke: traag en pijnlijk? :p
Jessie: hmm, wens ik niemand toe, ook mijn ergste vijand niet...
Propolis: Ebola! In het hartje van new york! Wooooohoooooooooo
Lucas: traag en pijnlijk
Deurbel: Wel in jongens en wetenschap stond, dat als je iemand met de voeten naar
boven ophangt en em dan in twee begint te snijden, dat ie het langst van
al de pijn nog voelt omdat het merendeel van het bloed dan nog in de
hersenen zit. Dus ik opteer voor bovenstaande actie.
Jetong: Fijnmalen door een computerventilator... *grin*
Osmo: traag en pijnlijk
Polipie: Per fout in het strakske 1 stokslag. Hoe meer fouten, hoe rapper hij dood gaat.
Hoe minder, hoe trager. Muhaha
Bart: Ik zaag niet
Duckie: Verplichten om zijn eigen mails te lezen tot ie zelfmoord pleegt.
Tweek: Ik knuppel je met alle plezier zelf dood als een klein wit zeehondje
Lotte: laat hem maar leven, we gaan hem nog nodig hebben ;-) [nvBart: *love*]
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De antwoorden van Bart
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WiNA’s Wacky Weekend

Het is were zo verre.
Het is tijd voor WiNA’s Wacky Weekend 2006!
Misschien eens kort toelichten wat het WWW eigelijk
is. WiNA’s Wacky Weekend is hét
kennismakingsweekend van WiNA waarop iedereen
welkom is. Jong en oud en zelfs versleten.
Via dit weekend willen we de eerstejaartjes dichter
brengen bij het WiNA-gebeuren. Tijdens dit weekend
leer je iedereen pas echt kennen. Je brengt namelijk 4
dagen en 3 nachten samen door, ergens in de Belgische Ardennen. Van opstaan tot
slapengaan.
Een beetje praktische info.
Het weekend zelf gaat door van 1 tot en met 4 november. Aangezien het dan vrije dagen
zijn, mis je geen lessen, reden te meer om mee te gaan. We spreken aan het de voorkant van
het St-Pieters Station in Gent om 17u. Daar nemen we allemaal gezellig de trein naar
*tuut*. Dan kan het weekend pas echt beginnen! Eerst komt er een kleine zoektocht naar
het huisje zelf. Altijd leuk. Dan gaan we de rest van de dagen leuke activiteiten doen, met
als doel elkaar beter te leren kennen, dus teambuildende, groepssfeer-versterkende,
grensverleggende activiteiten.
Het weekend eindigt zaterdag 4 november in de
namiddag. We nemen dan de trein en komen toe aan de
voorkant van het St Pieters Station (Gent).
Al dit moois kost maar € 60. Daar zit zowat alles in:
trein, logement, eten, ... Om alles nog wat plezanter te
maken, gaan we er een themaweekend van maken, met als
thema: ‘De middeleeuwen’.
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WiNA’s Wacky Weekend

Bij een thema hoort ... themakledij. Dus iedereen die meegaat mag zich verkleden zoals in
de tijd van de ridders en jonkvrouwen. Deze themakleren zul je nodig hebben tijdens
themaspelen.
Tot in *******
Het www-comité

Inschrijven kan je nu al doen op http://wina.ugent.be/www/ en als je vragen hebt,
kan je ze steeds aan het praesidium stellen, die verwijzen je wel door of je kan
mailen naar weekend@wina.ugent.be.
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Glijbaantjes
Prof. Matthys:
•
Dat gaat dan cosinoidaal sinusoïderen.
•
...en in de laatste stap vergeet je dat accentje te schrijven en zie je dat het
hetzelfde is.
•
Dan krijgt ge van die constituenten die geconstitueerd worden door hetgeen ze
constitueren, das toch te zot om los te lopen.
Prof. De Cock:
•
Ik herinner mij nog met mijn peter– en meterverkiezing toen ik hier aankwam
op de universiteit: toen moest je met een pijltje naar een vogelpikbord gooien,
daar kleefden dan de namen op. Ik heb toen zelfs naast het bord gegooid.
•
Ik zeg dat e1 = e2 en ik geef als verantwoording p. Je ziet dat het logisch is hé.
•
(Bij een rondvraag) Wie doet niet meer mee?
(3/4 steekt zijn hand op)
Ik heb de gewoonte de meerderheid gelijk te geven. Wel jammer dat het zo
moet eigenlijk
•
(student geeft verklaring) Sst! Anders mis ik deze uitleg en dit wil ik niet
missen!

Dobbie:
•
Dat systeem met die puntjes werkt niet helemaal, maar akke staat op –30 want
hij is een keer heel stout geweest
•
Macht hebben is leuk, ze misbruiken is nog leuker, ik spreek uit ervaring
•
We zijn het niet gewoon dergelijke standjes te doen
•
(Lucas:) Voor ons ist toch maar rap erin en eruit
(Dobbie:) gelijk gewoonlijk
•
(Lucas:) Ontgroening 30 april?
(Dobbie:) ma das veel te laat zoetje
•
Polle wants hair on the tieth!
•
(Dobbie:) gedraag u een beetje tov de eerstejaars, steek Sven wat weg onder
een jas ofzo
(Akke:) Dat zal niet nodig zijn want die moet morgen de badkamer kuisen
CD:
•
•
•

Als ge mij kietelt komt er geld uit!
(Dobbie:) En de prijs voor het best voorbereide praesidiumlid gaat naar ....
(CD:) Akke, omdat hij al wakker is
(Lucas:) Boscantus! Boscantus!
(CD:) zeg boskabouter, zwijg eens
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Glijbaantjes
Akke:
•
De dorst ... Euh ... Danslessen
•
(Polipie:) let’s talk about ze akke-hair-color-thingie again
(Akke:) Pas op of ik draai u binnen he!
•
Jetong! Laat mijne stok los!

Osmo:
•
(Dobbie:) we hebben nog 1 activiteit: de ingeklede fuif
(Osmo:) pff, waarom geen uitgeklede fuif?
•
(Osmo:) we zijn verzekerd voor schadegevallen ivm het vervoer van
radioactief afval.
(Lucas:) Yes! We mogen Polipie meepakken!

Polipie:
•
(Lotte:) Iemand heeft “test: tettn” op de FK-site gezet
(Polipie:) Yes! It worked!
•
(Propolis:) monotasking bestaat al lang
(polipie:) monokini is beter
(polipie:) kan ik monotasken
(polipie:) ik zit te monotasken door naar een meisje in monokini te kijken
(Propolis:) je bedoelt dat je hand aan het monotasken is
(polipie:) das al weer multi hé
Bart:
•
(Bart:) Akke zijn arm lag op polipie’s been?
(Jessie:) hela Akke! Sjappie niet bedriegen he!
•
(Dobbie:) Bart is redelijk verantwoordelijk, behalve voor zichzelf
Met zijn allen:
•
(Dobbie): zijn die eikels klaar?
(CD:) Zijn die beukennootjes klaar?
(Polipie:) Ontwortel dan op het commando van ....
•
(Jetong:) We hebben een zalige CD!
•
(Lucas:) Hier is er nog maart op 17 plaats
•
(Tim (praeses GBK):) Ik heb liever vrouwen dan een pint hoor
(Fem:) Ik ook!
•
(Nicky (tegen Tweek):) Gij wordt gepijpt, al doe ik het zelf!
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Openingsfuif
Het dagboek van een feestpraeses:
Maandagochtend 2 oktober:
Ow verdomme, vanavond openingsfuif… Ik moet nog
zoooveel doen. Sja men eigen schuld zeker, had ik er maar
vroeger aan moeten beginnen, mmm, van waar kennen we
dat nog…
Nu ja, nog een kleine inspanning leveren en het komt wel
goed…We vertrekken tegen 10u naar de les. Daar eerst
nog wat promotie maken voor de fuif, tussen en na de
lessen nog volop peters/meters zoeken voor de peter/
meteravond en ondertussen ook nog kaarten verkopen…
We zien wel hoe het afloopt…
Maandagnacht 2 oktober 4u…
Ehe! Stevig feestje! We hebben ons fantastisch geamuseerd. DJ Claude was weer in
vorm en onze eerstejaars ook blijkbaar. Jumpen en hakken het zijn termen die ons nu
ook weer wat vertrouwder in de oren klinken of doen we het toch liever op een goeie
oude stevige rockplaat. Het was er allemaal van platte techno tot de grunge van
Nirvana en van de Boten Anna toestanden tot de tijdloze fuifklassiekers als Into Folk
en Le lac du Connemara… En de feest zag dat het goed was. Natuurlijk hielp het
gratis vat om 23u natuurlijk wel op de benen wat losser te krijgen, zeker met de
prijzen van drank die de Twieoo dezer dagen hanteert. 1,70eur voor een pintje of een
cola is er gewoon grandioos over… Volgende keer gaan er wel voor zorgen dat die
prijs omlaag gaat. Buiten dat was het best wel een geslaagd feestje al had er nog iets
meer volk mogen zijn om de zaal echt goed vol te krijgen. De afwezigen hadden zoals
gewoonlijk ongelijk.
De peter/meter actie viel precies wel in de smaak. De koppels vonden elkaar wel
terug, soms na enig zoekwerk. Petekindjes die de contactgegevens van hun peter/
meter niet meer zouden hebben worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met
onze cursuspraesides (via mail op cursus@wina.ugent.be of via telefoon, hun
nummers staan op de site). Wij hebben een lijst van de peters en meters maar hij is
nog onvolledig. Met jullie hulp kunnen we hem wel vervolledigen…
En dan nu fuif ex! Bed in!
Your truly
Matthias “Akke” Crauwels
WiNA Feestpraeses 2006-2007
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Fotozoektocht
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Oefencantus
Dinsdag 10 oktober, 19u15. De eerste schachten komen binnen op de cantus.
Moehaha. We begonnen met de corona op te bouwen in een U-vorm, het WiNA schild werd op zijn plaats gezet en de vlag werd mooi opgehangen boven de senior
haar plaats. Rond 19u30 kwamen er meer en meer schachten binnen om zeker de
cursus 'Cantussen voor dummies' te kunnen meevolgen. Ze leerden ook het clublied
en het Io vivat te zingen ( of toch een goeie poging tot ;-) ). Na de basisregels eens in
werking te zien was het tijd voor het echte werk. U raadt het al: de evil commilitones
waren gearriveerd.[nvBart: *grin*]
De cantus begon traditioneel met het Io Vivat, het
Gaudiamus Igitur en het WiNA - clublied. Tijdens het
eerste gedeelte werd er ferm gezongen en ook ferm
gedronken om die keel gesmeerd te houden. Elke
schacht had een schachtencodex gekregen om een
poging te kunnen doen om wat mee te volgen. Toen
de meeste schachten wat blaasproblemen hadden, was
vreugde groot toen het woord 'Tempus' viel.
Tijdens het 2de gedeelte begon het legertje van schachten het cantus systeem eindelijk
wat door te hebben. Result [nvBart: en afgezien dat Sven heeft ....]! Ze overdonderden
mij telkens toen ik hen de pagina vroeg. Yarr! Menig schacht begon ook practische
problemen te hebben tussen oog - hand coordinatie bij het uitschenken van het bier.
Ze hebben nog veel te leren ;-) . Naar het stil gedeelte toe begonnen enkele schachten
ook evenwichtsproblemen te hebben terwijl ze op hun stoelen zaten.
We gingen ook een schachtenbierkoning aanstellen. Dit ging door in 3 rondes.
Tijdens de eerste ronde moesten de schachten in groepjes van 3 tegen elkaar drinken.
Daaruit werd dan telkens de snelste gehaald die dan in de volgende ronde nog eens
hetzelfde moesten doen. Natuurlijk lag het niveau al wat hoger en werd het koren van
het kaf gescheiden. In de finale hadden we 2 personen over. Uiteindelijk was schacht
ups de snelste in het drinken van een halve liter. Daarna werd met een 'Ave-Confrator'
de titel van schachtenbierkoning overgedragen tussen Jetong ( aka Bram ) en ups ;-) .
Na de cantus waren er enkelen die hun automatische piloot hadden aangezet.
Gelukkig bestaat er nog een backup script in het brein ;-) . De meeste vulden hun
maag met wat eten en gingen rustig naar hun kot om smorgens als 'fris' man in de les
te zitten.
Groeten van de Meester,
Polipie
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Ik ga op WWW en ik neem mee ...
- het WWW-draaiboek
- stempel en stempelkussen
- zwarte inkt voor in da stempelkussen
- een masker (om mij te beschermen tegen osmo zijn stempelaanvallen)
- handboeien om dobbie vast te binden aan een stoel zodat osmo zijn gang kan gaan
met dien stempel
- knielappen voor als Osmo weer zijn rugbykunstjes uithaalt
- 5 bodyguards die mij beschermen tegen eender wie/wat
- ne sniperrifle om die bodyguards uit te schakelen
- een porre, om polipie bezig te houden zodat hij mijn bodyguards nie afschiet, en
een fles jenever
- een huurmoordenaar om toch die bodyguards plat te krijgen
- a doomsday device, just in case.. And stop fluoridating the water dammit!
- mijn toverhoed, om huurmoordenaars in weg te toveren
- mijn harry potter kennis, om de toverhoed te vernietigen zodat ze toch hun werk
kunnen doen
- mijn drumstel (om iedereen op tijd wakker te hebben )
- voorhamer om op da drumstel te kloppen
- Osmo zijn lief zodat hij wat langer in zijn bed blijft liggen
- een grote pot Nutella (3kg), zodat mijn lief die kan uitlepelen
- een brood om in die pot nutella te dopen
- e tandenborstel en tandpasta
- een reservegebit...voor als het bosspel uit de hand loopt
- een fles "boswandeling" om een deftig antwoord te kunnen geven op de vraag: wat
heb je gedaan tijdens dat weekend?
- enkele tafelpoten en halve liters bier
- ne quad om wa rapper aan frieten te geraken na de cantus
- een klopper (zo iets om pannenkoekenbeslag te kloppen, zo een ding met een
handvat en dan zo allemaal kromme ijzerkes : een garde dus
- bananen voor op de pannekoeken
- kokosnoten
- tlaatste strakske om eens na te lezen terwijl dak aant rusten ben
- een ring zodat ik in het niets kan verdwijnen als ik moet gaan pissen op de cantus
- een Goa'uld moederschip die dobbie d.mv. die ringen kan transporteren naar een wc
- een 3d-bril, zodat ik in mijn eigen fantasiewereld kan zijn
- een teletijdsmachine, zodat ik opt einde vant WWW terug naar begin vant WWW
kan teleporteren en alles opnieuw herbeleven
- professor Barabas, zo kan die de teletijdsmachine herstellen als er iets kapot aan in.
- een Asgard-alien die de teletijdsmachine kan bedienen
- sudoku puzzels
- een niet oplosbare integraal ( om te geven aan de schachten )
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Fotogalerij WWW
Beelden van het huidige www hebben we helaas niet. Wat we jullie al wel kunnen
geven (als voorsmaakje) is een aantal beelden van wat het vorig jaar was:
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Zeus WPI introductie

Zeus WPI
Wie zijn wij
Zeus WPI staat voor Zeus WerkgroeP Informatica. Wij
zijn een werkgroep die zich richt op alles wat met informatica te maken heeft.
Tijdens het academiejaar organiseren wij workshops die voor iedereen toegankelijk
zijn. Onze leden zijn voornamelijk studenten informatica, maar iedereen is welkom!
Wat doen wij
Wij organiseren niet alleen workshops maar ook tal van andere activiteiten: culturele
en sociale activiteiten, admin avonden, filmavonden, ... De workshops behandelen
verschillende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de webdesign en
webontwikkeling workshops, GNU/Linux installatie, introductie en beheer,
programmeertalen, ... Tussen al die informatica zaken doen we ook wel eens een
brouwerijbezoek, bowling of ribbetjesavond.
Waar zijn wij te vinden

Je kan meestal iemand van ons vinden in de kelder van S9 op campus de Sterre waar
ons computerpark staat. Wie er permanentie heeft is te vinden op onze website of je
kan de webcam controleren en live zien of er iemand aanwezig is. Natuurlijk mag je
ook langskomen op een van de workshops. We zijn tevens te vinden op IRC server
irc.krey.net op #zeus. Wil je nog meer info of ben je geïnteresseerd om lid te worden
dan kan je ook altijd mailen naar bestuur@zeus.ugent.be. of een bezoekje brengen
aan onze website http://zeus.ugent.be.
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VVN introductie
geïnteresseerd in Natuurkunde? Zin om eens
een lezing over een actueel 'hot topic' bij te
wonen? Of wil je mee op reis naar een
internationaal gerenommeerde
onderzoeksinstelling? Dan moet je bij de VVN
zijn!
VVN staat voor Vereniging Voor Natuurkunde. We hebben dan ook als doel "het
verspreiden en toegankelijk maken van fysica en aanverwante wetenschappen".
Elk jaar zorgen wij ervoor dat je van een tiental lezingen door de echte specialisten uit
binnen- en buitenland kunt genieten. Qua onderwerpen is er voor elk wat wils: van
ultrakoude atomen naar de Big Bang met misschien wel een snuifje stringtheorie, wie
weet!
Zoals gewoonlijk gaan we ook weer op reis, na CERN, JET en DESY is dit jaar het
Laboratori Nazionali del Gran Sasso aan de beurt. Voor de mensen die dit niet
kennen: in Gran Sasso is een enorm ondergronds lab gevestigd waar onderzoek wordt
gedaan naar onder meer de ongrijpbare neutrino's. We zullen daar net op tijd zijn voor
de opening van de nieuwe OPERA detector. Ook zal er een blitzbezoekje aan Rome
op het programma staan ...als we dan toch in de buurt zijn! Trouwens, als ik zeg "in
Gran Sasso", bedoel ik ook letterlijk "IN Gran Sasso": de hele berg is uitgehold!
Buiten de fysica om houden wij natuurlijk ook meer studentikoze activiteiten - wij
zijn nu eenmaal ook studenten. Onze Grote VVN Quiz - die we uitzonderlijk al over
enkele weken zullen houden - springt hier direct in het oog. Traditiegetrouw staan er
ook weer: een cantus, een minivoetbaltornooi en een hele waaier aan andere
activiteiten op het verlanglijstje.
Meer informatie? Lees onze affiches, bezoek onze website (http://student.ugent.be/
vvn), of schrijf je in op onze mailinglijst (stuur hiervoor een mailtje naar
vvn@student.ugent.be).
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WUDjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WUD de scriptor het jaar weer goed begonnen is?
Hij van de eerstejaars de bijnaam skip-dude gebregen heeft?
Hij tot nu toe nochtans bijna altijd in de les zat?
WiNA zijn studentikoziteit alweer ten toon gespreid heeft op de
introductiedag?
We spontaan zijn beginnen cantussen om het overblijvende vat op te krijgen?
Osmo een gratis vat geeft aan de student die prof. Frank de Clerck (pro-senior
‘71-’73) meekrijgt op WWW?
Er altijd valt te onderhandelen over het meenemen van andere proffen?
De praeses van de Gentse Farma Kring gestorven is?
Dit een groot verlies is voor de Farma kring?
WiNA dan ook haar betuiging heeft gaan doen op de begrafenis en op de
cantus achteraf van de Farma kring?
Dit wel geapprecieerd werd door hen?
We dit jaar een concurrent hebben voor de titel van Margi-man?
Deze concurrent gespecialiseerd is in het binnendraaien van onschuldige
personen?
Deze personen zowel mannelijk als vrouwelijk kunnen zijn?
Schacht ups zich nu trots schachtenbierkoning mag noemen van WiNA?
Dobbie geen bierkan over zich gekregen heeft op de oefencantus?
Dit misschien komt omdat we er maar 1 meer hebben?
De feest ook niet gekleurd werd op de oefencantus?
Er heel veel 1ste jaars zijn komen opdagen?
De meesten de cantus wel leuk vonden en zeker nog een cantus willen doen?
Polipie dit enkel maar kan beamen en hen hoopt weer te zien op de voordoop?
CD zich mooi vindt langs achter?
Enkele vrouwelijke praesidiumleden ook graag uit de kleren gaan?
Bart zijn verjaardag op vrijdag de 13de viel?
Hij op de oefencantus even schacht heeft gespeeld om aan de eerstejaars voor
te doen hoe het moest?
Hij spontaan een gevoel van heimwee kreeg?
WiNA goed bezig is?
Dit bewezen werd op de badminton?
Dit eigenlijk geen bewijs nodig had?
We Bram een nieuwe bijnaam gegeven hebben?
Dit komt omdat 'Chton' moeilijk uitspreekbaar is?
Hij nu Jetong noemt?
Dit woord ook door praesidiumleden tegenwoordig gebruikt wordt als
scheldwoord?
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De introductiedag
Vrijdagochtend 22 september, ik doe mijn oogjes
open en plots voel ik de kriebels in mijn buik.
Vandaag is het zover, de introductiedag, de start
van een nieuw academiejaar, met nieuwe proffen,
nieuwe cursusjes, maar vooral, nieuwe
eerstejaartjes. Ik spring in mijn kleren en vertrek
naar de Ledeganck voor de start van een spannende
dag.
Als mieren krioelen de nieuwelingen door het
auditorium waar de speeches worden gegeven. Na
dit ietwat saaie gedeelte, waar een paar miertjes dreigen in te dommelen, zoeken zij
hun weg naar de mama-mier (Dobbie) die met haar lieftallige hulpjes(het praesidium
dus) de horde naar onze thuishaven aan de Sterre zou leiden.
Daar wachten hen een paar professoren met, u raadt het nooit, nog speeches. Angst
stond op de gezichten van onze groentjes te lezen toen de proffen de slaagpercentages
aankondigden. Gelukkig leer je, als fysicus, wel snel de dingen wat te 'relativeren' en
na een lekker broodje zagen de kindjes er al heel wat geruster uit.
Dan was het tijd voor actie (een woord dat voor heel wat informatici tot op dat
ogenblik onbekend was ;-p) met onze supercoole en zeer informatieve zoektocht. In
hoopjes strompelden de enthousiastelingen over de Sterre tot zij alle hoeken hadden
gezien [nvBart: Alleen spijtig dat ze gepest werden door kwaadaardige organisatoren
die bedriegelijke raadsels verzonnen, dit geheel
terzijde].
Na deze zware inspanningen werden zij beloond
met een heerlijk pintje bier of een lekkere cola
op het gratis vat. Met zakken vol cursussen,
allerhande gratis gadgets, maar ook en vooral
een WiNA-lidkaartje in hun portefeuille,
verdwenen de eerstejaartjes één voor één naar
hun huisje of kot.
Bij deze wil ik iedereen die dit jaar zo een
kaartje gekocht heeft bedanken dat jullie je
aangesloten hebben bij onze fijne bende en wil ik jullie ook aanraden om van je
lidkaart zoveel mogelijk gebruik te maken door veel af te komen naar onze ruim
aanbod aan activiteiten. Tot dan!
groetjes van uw vice,

CD
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Hihihi hahaha
Assertieve hostess!
NIET OP HAAR MONDJE GEVALLEN
Een drukke Ryanair vlucht was geannuleerd.
Eén enkele hostess was bezig met het herboeken van een lange rij
passagiers.
Plotseling duwt een boze passagier zich zijn weg naar haar desk.
Hij kletst zijn ticket op de desk en zegt, "Ik MOET op deze vlucht zitten
en het MOET eerste klas zijn!!!."
De hostess antwoordt, "Sorry meneer, ik zal u met veel plezier helpen,
maar ik moet eerst deze mensen helpen, dus als u achteraan wil aanschuiven dan zal
ik u straks met veel plezier helpen." De passagier was niet onder de indruk.
Hij vroeg zeer luid, zodat de andere passagiers achter hem, hem konden
horen : "HEBT U ER ENIG IDEE VAN WIE IK BEN?!!"
Zonder aarzelen nam de hostess glimlachend haar intercom microfoon : "Mag
ik uw aandacht alstublieft," weergalmende haar stem door de volledige vertrekhal,
"we hebben een passagier aan Gate 14, DIE NIET WEET WIE HIJ IS.
Als iemand hem kan helpen om zijn identiteit terug te vinden, gelieve naar
Gate 14 te komen!."
Terwijl de mensen in de rij achter hem hysterisch begonnen te lachen, liep
de man hoogrood op, staarde naar de hostess en riep: "FUCK YOU!!!"
Zonder verpinken, lachte ze en zei: "Het spijt me, meneer, maar daar moet
je OOK voor aanschuiven..."
============================================================
Het was etenstijd in het vliegtuig.
"Wilt u iets eten?" vroeg de stewardess aan een man.
"Waaruit kan ik kiezen?" vroeg hij.
"Uit ja of nee." zegt de stewardes.
============================================================
Met welke auto rijdt saddam hoessein?
antwoord:BMW want er staat ‘Bush Moet Weg’
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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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Kruis ... Euh ... fotozoektocht
Dinsdag 3 oktober..

na Maxim gestoord te hebben in z'n
sanitaire bezigheden, druppelde traag
maar zeker vers bloed binnen in onze
burcht, klaar om de zware kruistocht
door Gent aan te vatten. Gewapend met
Guido-gidsen vol kortingsbonnen
trokken de 6 dapperen onder leiding
van 6 ingewijden op pad.
Na de Sint-Pietersabdij, de boekentoren en de Vooruit veroverd te hebben,
trokken we richting kerken. Hier baden we voor een goede thuiskomst van
ons allen, hopelijk heeft het geholpen..
We waren hongerig van de vele
vechtpartijen en stortten onszelf op een
overheerlijke bicky (dat smaakt nog
meer als da gratis is hé!). 5 Voor 12
lestte onze dorst en we konden weer
onze tocht verderzetten, jammergenoeg
met 2 kruisvaarders minder..
Het bidden had duidelijk niet geholpen,
want Enembe-is had ze weten te
overmeesteren.. mogen ze in vrede
rusten..
Plots zagen we in de verte opnieuw de eendjes van de Canard Bizar
verschijnen en besloten om hier de rest van de winezen te vervoegen.
Het was een zware, maar superleuke kruistocht, bedankt aan de aanwezigen!
Tot de volgende!
Lotte xxx
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Vacantus
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Hall Of Glory
Ik zal deze mensen voor eeuwig dankbaar zijn wegens hun onovertroffen
enthousiasme voor stukjes te schrijven voor in het Strakske:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doewbie voor haar woordje van de praeses
IEDEREEN voor het invullen van de enquête
Akke voor zijn stukje over de WiNA-dag
Lotte voor haar e-mails met humor erin (ze konden er wel niet allemaal in,
maar soit)
CD voor haar stukje van de introductiedag
Lotte voor het ontwerpen van de fotogalerij
Osmo voor zijn sponsers
Lotte voor haar ‘hoe overleef ik op www’
Osmo voor zijn introductiestukje over www
De proffen + mijn mede-praesidiumleden voor de glijbaantjes
Akke voor zijn stuk over de openingsfuif
Polipie voor zijn stukje over de oefencantus
Zeus en VVN voor hun artikels net op tijd binnen te brengen
Polipie voor de extra WUDjes
Lotte voor haar stukje van de fotozoektocht
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Hoe overleef ik op WWW?

1. Allereerst door je in te schrijven, zie da je ni meer meekan.. Dat zou pas
een zonde zijn!
2. Door op tijd aan het station te staan, anders mag je puntje 4 in't
*VET* noteren!!
3. Door warme kleren mee te nemen, in't geval we je midden in de nacht
"per ongeluk" zouden vergeten ergens, of we de weg kwijt geraken
tijdens een dropping. [nvBart: been there, done that]
4. Schoenen om dan de weg zelf terug te vinden want wij zijn niet zo
sympathiek om je te komen halen [nvBart: toch niet als Osmo er niet is]
5. Een goeie stem om de vele stille momenten met z'n allen zingend op
te vullen (of toch in ieder geval poging tot)
6. Een ijzeren maag om de kookkunsten van de oude zakken te overwinnen
7. Een zaklamp zodat we op onze elektriciteitsrekening wat kunnen
besparen
8. Een hoop badhanddoeken en washandjes, dan moeten wij dat niet meer
meesleuren
9. Slaapgerief tenzij je, net als Sjappie, graag poedelnaakt onder
andermans lakens kruipt (die van de eigenaars é, niet die van je
buurman/vrouw, hoewel da ook eens tof kan zijn ;-))
10. Je knuffelbeertje om in slaap te geraken (als het ooit zover komt,
want WiNA gaat pas slapen... juist ja!)
11. Geen van bovenstaande om vermelde redenen uiteraard ;-).
12. Wel een portie lef, amusementsgevoel, sociale waarden en inzet
13. Uiteraard je gevoel voor humor om in te zien dat we eigenlijk
héél lief zijn en je een spetterende 4-daagse willen bezorgen!
14. Indien je punt 13 niet kan vinden: een voldoende droge keel om het
humorniveau wat te wijzigen.
15. Als je op een gegeven moment alleen in een donker bos zit, wees er dan
van overtuigd dat er ergens nog iemand anders in dat bos zit en probeer
die te vinden
16. Als je tijdens die zoektocht een schat tegenkomt, breng ons dan op de
hoogte
17. Bij het terugkeren: wees zeker dat
40 je alles mee hebt

