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Editoriaalken: The Chaos Engine
Beste lezers,
Allereerst wil ik jullie al veel succes wensen met de
blok en de examens, en waarschijnlijk zal Dobbie dat
ook nog wel doen [ok: het staat er niet in, maar ze
wenst het jullie echt wel toe]. Verder wil ik het met
jullie hebben over een aspect van de maatschappij dat
steeds meer en meer opkomt: de formalisatie.
De formalisatie is voor sommigen een geniale
uitvinding, voor sommigen een hel. Ik kan niet
ontkennen dat de informatici schuld hebben aan de
overgang naar een formele maatschappij: als
doorgewinterd informaticus schrijf ik meestal programma’s die zo ‘buggy’ zijn dat je
er een vijfling in kan steken + een compleet assortiment aan luiers, papflessen,
enzovoort. Wanneer een computer mijn code moet analyseren, heeft hij meestal een
databank nodig voor alle syntaxfouten bij te houden. In good old times, toen we
programmeerden in C, BASIC of assembler, waren de meeste syntaxfouten niet echt
een probleem: de compiler zag het gewoon aan voor iets anders en je programma deed
wel een beetje raar, maar het deed op zijn minst al iets. Vandaag de dag eist een
programma schrijven grondige kennis van de taal. Ik merk hetzelfde met de andere
vakken die ik volg op de universiteit Gent: steeds meer wordt gestreefd naar het
formeel definiëren van allerlei zaken. Ik vraag me op zo’n moment af of je ooit
formeel zal kunnen bewijzen dat je partner wel of niet van je houdt. In se is het een
evolutie van de vaaglogica: ‘houden van’ is een predikaat, en ‘veel of weinig’ schijnt
met vaaglogica niet moeilijk te zijn. Het zou waarschijnlijk de oplossing zijn van veel
relatieproblemen bij mensen die zich allerlei zaken gaan inbeelden. Formele talen
zullen in de toekomst dus echt wel een nut hebben in de maatschappij, en kunnen
beschouwd worden als de opvolger van ‘vertrouwen’: Vroeger werd steeds ‘uit
vertrouwen’ een beslissing genomen, die dan af en toe duizenden mensenlevens kostte.
Dit zal verleden tijd zijn. Corruptie zal ook niet meer mogelijk zijn, want er zal een
bewijs geleverd worden waar dat het geld naartoe is. Het formele systeem heeft wel 1
zwak punt: de axioma’s.
Waar het vertrouwen werkt op basis van het oeroude biologische instinct om te
beslissen of je iemand mag / haat / dood wenst / wil omarmen / enz , en hiermee al een
paar tienduizenden jaren werkt, zullen de axioma’s die wij aannemen voor ‘waar’
slechts een beproeving van een paar honderd jaar achter de rug hebben. In mijn ogen
moet het dus formeel te bewijzen zijn dat we nog niet voldoende doorwinterd zijn in
de logica om nu al naar een complete formele maatschappij over te stappen. Als
chaoticus van de ergste soort kan ik dat alleen maar toejuichen ...

Bart
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Tot u spreekt de Godmother ...
[nvBart: Het was voor mij niet altijd even duidelijk wat Dobbie bedoelde met haar
vreemd taalgebruik. Omdat ik een soort van onderliggende betekenis vermoed in haar
taalfouten en verkeerde zinsconstructies heb ik de meeste dingen maar laten staan,
kwestie van de boodschap te laten overkomen]
Beste onderdanen,
Na een verwarrende discussie over het
feit of de fukkel nu al dan niet van David
was, en of hij al dan niet pyromanische
trekjes heeft en graag fukkels scheef
slaat, heb ik maar besloten om toch nog
vandaag mijn stukje te schrijven. Net op
tijd voor de deadline. [nvBart: je had nog
24 uur .... Niettemin bedankt voor het op
tijd binnen te brengen] Ik ben echter wel
niet verantwoordelijk voor wat komt, want ik zit al vier dagen zwaar aan de
pijnstillers, heb de laatste vier dagen nog geen 4 uur aan 1 stuk kunnen slapen, en
mijn voeding van de laatste dagen is een puddinkje en wat noedels. Ik kan dus nog
amper op mijn benen staan, en er komt meer nonsense uit mijn mond dan anders.
[nvBart: het zou dus ook kunnen dat je het nauwelijks merkt ...]
Als je je afvraagt waarom je zeer geliefde praeses door zo'n hel moet gaan, dan stuur
ik je door naar Dr. M. Van Kerkhove die maandag laatstleden een wijsheidstand van
mij verwijderd heeft, en daarbij iets behoorlijk fout heeft gedaan.
Deze lange inleiding gebied mij om een kort middenstukje te schrijven, en ik heb
besloten om daarin zoveel mogelijk de woorden te gebruiken die Koen (de scriptor
twee jaar geleden) [nvBart: die uiteraard straalt van empathie voor mensen die
afzien] mij zou verboden hebben in ruil voor een dag uitstel van de deadline: tett'n,
ny, beffe(n), fukkel en zeppelin.
Here I go:
Niet zo lang geleden, in het hartje van ny, gingen drie stoere
mankerels op pad (ok, dit is overdreven, maar ik moet toch iets van
schwung in mijn tekstje steken). Het plan was om van het rustige
ny (we are the knights who say Ny! Ny, Ny, Ny, Ny, Ny!) naar
beffe te trekken, omdat een der stoere mankerels zich bij die naam
de wildste avonturen fantaseerde. Onderweg bleken de stoere
mankerels echter niet zo'n stoere mankerels te zijn als eerst
gedacht, en de tocht draaide uit op een queeste met veel gejammer
en gelul [nvBart: een beetje een praesidiumlid dat zijn deadline
overschrijdt dus]. Komt daar nog eens bij dat mankerel David
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Tot u spreekt de Godmother ...
onderweg een heleboel zaken in brand wou steken met zijn
fukkel en op die manier een zeppelin heeft doen ontploffen,
waarna hij uit schuldgevoel de fukkel heeft scheefgeslagen op
zijn allerliefste boompje. (arm boompje) [nvBart: arme
fukkel?] De drie mankerels zijn dan ergens gestrand, ver weg
van beffe, en hebben dus hun queeste tot een vruchteloos
einde moeten brengen. Gelukkig waren er in Ny nog een
heleboel leuke wineesjes die de jonge mankerels konden
opvangen, en vielen ze weer en vielen ze weer onder de hoede
van de tett'n van senior Dobbie. (tett'n, tett'n, tett'n!).
Zo, dat was het middenstuk, en nu de conclusie: er zijn mensen die met
bovenstaande gaan kunnen lachen, maar de meesten zullen gewoon zeggen: WHAT
THE FUCK. So be it, blame de strenge scriptor! [nvBart: Het is genetisch bepaald
dat scriptoren iets kwaadaardigs in zich hebben ...]
Uw allerliefste senior (aja, want meestal heb je er maar 1, en heb je er meer, dan
ben ik toch liever!) [nvBart: Blame de scriptor? Allerliefst? ]

Dobbie
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Zijne Excellentie spreekt
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Doop
Maandag 30 oktober was de lang verwachte dag eindelijk
daar. Rond 17u kwam ik toe aan S9 en zag enkele
schachten hun strijdkar prepareren. Ze hadden een
winkelkar gevonden en die omgetoverd tot een waardige
strijdkar met behulp van een slijpmachine van mensen die
toevallig werken aan het uitvoeren waren in S9.
Rond 17u30 was iedereen klaar om te vertrekken richting
Overpoort. De schachten kregen tijdens hun tocht wat extra
fue van Lucas, Free en mezelve. Fuel ::= look-teentjes ;-) .
[nvBart: ondertussen mocht de rest van het doopcomité de
Twieoo verbouwen ] Schachten trokken mij voort richting
citadelpark waar we nog wat leuke groepspelletjes speelden
zoals Dikke Bertha. Na wat look-shampoo waren ze klaar om te kruipen van de
Overpoort naar de plaats van de clash.
Hierna trokken de schachten richting Twieoo om in hun schachtenkot te
kruipen. Ze kregen allemaal enkele opdrachten tijdens de cantus. Bepaalde
bekende opdrachten zoals infuus, marathon, hondschacht waren weer van de
partij .
Rond 2u30 kwam het einde in zicht. De
schachten werden 1 voor 1 verkocht
aan hun peters/meters voor degene die er het
meeste pintjes voor bood. Na de eedaflegging
en toekenning van hun welverdiend lintje
mochten ze naast hun peters/meters in de
corona zitten.
Na het officieel gedeelte trokken de schachten
douche-waarts en begon de opruim [nvBart:
extra bedankt aan de mensen die zijn gebleven
voor de rommel op te kuisen]. Nadien gingen
we na eventjes nakeuvelen in de Canard Bizar.
Tot slot nog een woordje voor mijn schachten: Proficiat met jullie doop.
Doe zo voort! Draag jullie linten met fierheid zoals de laatste weken.
Hou je peters en / of meters in ere en voer hun opdrachten uit. Zij/hij
bepaalt / bepalen of je mag ontgroend worden tot een volwaardig commilito. Geniet
nog van jullie schachtenjaar [nvBart: *snif* ].

Polipie
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Filmavond + bier / abdijbezoek
Filmavond
Leuk, heet, spetterend, babes a volonté, Ownage, moord, doodslag, bloed, babe,
imploderen van de honger, levens die oscilleren aan een zijden draadje, babes,
stringtheory [nvBart: cultuurbarbaar, historiek, ....]
Per twee associeren en je bekomt een beschrijving die niets te maken heeft met de
filmavond. [nvBart: je mag altijd eens per 3 associëren]
Films van dienst waren Reservoir Dogs en Boondock Saints.
Twee toppers die als je ze nog niet gezien hebt je je heel diep moet schamen!
Ik moet nog mijn excuses aanbieden voor de vertraging in het begin.
Mijn schatting van een kwartier om alles op te zetten bleek een beetje verkeerd, zeker
als je stroomkabels en de stereo vergeet ook.
Volgende filmavond zou normaal volgens schema moeten gaan.
Brouwerijbezoek
Londerzeel heeft een raar station, dat is zo een station waar de opzichter van dienst u
over de sporen moet begeleiden, dit alles om te voorkomen dat je wordt overreden
door passerende treinen.
Na even de opzichter gepaaid te hebben met het feit dat hij zijn job deed en dat de
NMBS maar een deftig station moet leggen namen we de bus.
De buschauffeur verzekerde ons dat het 5 minuten was, dus stapten we 10 minuten
later uit waar we moesten zijn. De brouwerij van Palm!
Aangezien we te vroeg waren, en steenhuffel de naam dorp amper waardig is, zagen
we ons gedwongen om te eten in de enige taverne aanwezig.
De bediening daar was dermate traag dat we zelfs zo'n 30 minuten te laat aankwamen.
Gelukkig betekende dat dat je het doodsaaie introfilmpje miste.
Vrolijk door deze meevaller wandelden we door de brouwerij, die trouwens zo goed
als volledig geautomatiseerd is. Enige dat daar rondloopt zijn technici die moeten zien
dat de machines deftig draaien. Buiten de afdeling waar het bier moet gisten.
Ze hebben daar zo'n kraantje aan aangesloten. Zodat bezoekers eens konden ruiken
aan zo'n gistvat waar 10 miljoen palmen in aant gisten waren.
INSTANT high jonge! Ik wil zo'n ding thuis.
Dat is dus een gecompresseerd gas bestaande uit koolstofdioxide en ethanol.
Ietwat aangeschoten ging het dan verder.
Na de paarden gezien te hebben was het tijd voor de degustatie!
Maxim (onze cafébaas) begon de gids te versieren, met succes zelfs.
Voor de anderen was er een ruim aanbod aan andere diersoorten, euhm bier.

Propolis
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Thingie-language
Het praesidium heeft een soort van formele taal waarmee zij zeer snel en efficiënt
kunnen communiceren. Het probleem van deze taal is dat ze voor niet-ingewijden zo
goed als onverstaanbaar is. Omdat ik de winezen toch al een handleiding wil geven
over hoe de taal ineen zit, geef ik hierbij een BNF-syntax van de praesidiumtaal, aka
de ‘thingie-language’:
Thingie-language ::= Zin | Expressie
Zin
::=
(Object Werkwoord Expressie) | (werkwoord expressie)
Persoon ::=
(Naam Achtervoegsel) | Verbastering | ‘e Tracteur’
Achtervoegsel ::=
‘or’ | ‘force’ | ‘man’ | ‘san’ | WW-achtervoegsel
Verbastering ::=
(‘ze’ Persoon) | bijnaam | exceptie
Werkwoord ::=
Nerd-language | English with ze hair on
Nerd-language ::=
English with ze hair on
English with ze hair on ::= (hairyWW WW-achtervoegsel) | (Engels toevoegsel)
Werkwoord | Werkwoord (Engels toevoegsel)
hairyWW ::=
‘hax’ | ‘cheat’ | ‘splut’ | ‘brute-force’ | ’puln’ | exeptie
WW-achtervoegsel ::= ‘zor’ | (Achtervoegsel ‘ed’) | (Achtervoegsel ‘thingie’)
Expressie ::=
‘TAAAAAAAAAANG’ | ‘SPLUT’ Achtervoegsel Object
Achtervoegsel | ‘Thingie’ | ‘ze’ Expressie | vergelijking | ‘woot’ | ‘woei’ | ‘TETTN’
Vergelijking ::= ‘Pwned ’ Object | ‘Ruled’ Object | hairyWW | ‘lik’ Object | exeptie
Object ::=
Persoon | ‘Thingie’ | ‘TETTN’
exeptie::=
‘BLAME JETONG!’ | ‘thow’ CauseOf ‘Exception()’ | ‘TETTN’
Ik wil er nogmaals op wijzen dat deze taal een compleet eigen semantiek heeft (de
hoofdreden waarom ze zo efficiënt is). Enige verbale gelijkenissen tussen woorden
berusten op louter toeval, en hebben meestal geen enkel verband met hun
Nederlandse / Engelse gelijkenis. Indien u de semaniek wenst te leren, raad ik u aan
contact op te nemen met het Thingie-taalcentrum voor niet-praesidiumleden in
Ledeberg of een email te sturen naar scriptor@wina.ugent.be voor meer informatie.
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Pagina 236
Niet zo lang geleden was er in 2006 de WiNA
bierkoning verkiezing. Het begon allemaal in de
Canard Bizar rond een uur of 22. Het gratis vat werd
aangesloten en mensjes begonnen zich in te schrijven
voor de bierkoning verkiezing.
Na wat geschuif en gepull werden de poules eindelijk
definitief afgewerkt. 4 poules in de 1ste ronde. Een
poule bestond uit 4 man. De winnaars van de poule gingen naar de 2de ronde in een
poule. Degene die 2des waren in de 1ste ronde gingen ook naar een poule in de 2
ronde. Die 2 poules namen het dan tegen elkaar op zodat er uiteindelijk een finale
werd gehouden waar de deelnemers een halve-liter bier moesten ledigen. [nvBart: ik
weet dat het ingewikkeld is, maar de uitslag staat op de volgende bladzijde, dus maak
jullie geen zorgen]
Het werd een spannende wedstrijd tussen Sjappie ( Schachtentemmer van vorig jaar )
en Free ( onze pro-bierkeizer ). De uiteindelijke winnaar was Free! Proficiat!! Hij
mag nu onze naam gaan verdedigen op de Massacantus waar alle bierkoningen van
alle kringen/clubs het tegen elkaar opnemen, om dan uiteindelijk de titel
'Bierkoning van Gent' te mogen dragen.
Na de bierkoning verkiezing bleef er nog een goed half vat over zodat
menige winees nog wat gratis pintjes kon binnenwerken. In mijn geval zat
ik toevallig aan de andere kant van de tap en we mochten van Maxim het vat
zelf aftappen. Bepaalde winezen probeerden dan ook eens een pintje te
tappen. Rarara wie die pintjes dan mocht wegwerken [nvBart: zijn naam begint met
een p en eindigt op olipie]. Ohja, slachtoffer spelen kan ook eens leuk zijn ;-) .
[nvBart: de dag erna daarentegen … ] Sommige schachtjes hebben ook de WC-pot
meermaals bezocht tijdens hun slaap-process. Nietwaar Mickske en Riad??
;-)
Tot de volgende clubavond!

Meester polipie
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Bierkoning

WiNA’s Bierkoning verkiezing
Top 5
1.

Bierkoning Frederick ‘Free’ Staelens
2.
Jasper ‘Sjappie’ Vandeweerdt
3.
Matthias ‘Akke’ Crauwels
4.
Tom ‘Zwommie’ De vlaminck
5.
Lucas ‘Tracteur’ Aerbeydt

Deze mensen hebben in de verkiezing hun kunnen bewezen, en staan dus in de top 5 .
Sommige mensen zullen verbaasd zijn over het aantal oude zakken in die top, deze
mogen uiteraard niet meedoen bij de massacantus. De mensen die dus in aanmerking
komen voor onze kleuren op de massacantus te verdedigen zijn:
1.

Bierkoning Frederick (Free) Staelens
2.
Matthias (Akke) Crauwels
3.
Lucas ‘Tracteur’ Aerbeydt
4.
Bram ’Jetong’ De Buyser
5.
Schacht Riad

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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Een woordje van de sport ...
Muurklimmen:
Op dinsdag 21 november was het weer eens zover! Mijn slechts tweede
sportactiviteit van het jaar was een feit. Na een geslaagde badmintonactiviteit met
ongeveer 35 deelnemers(waarvoor dank aan de aanwezigen), besloot ik om het over
een andere boeg te gooien. We wilden onze hoogtevrees eens uittesten en besloten
om met zijn allen te gaan muurklimmen. De prijs bedroeg slechts 7,5 euro voor een
uurtje of 3 klimmen(materiaal inbegrepen). Het aantal aanwezigen van het
muurklimmen was wel zo groot niet (11 man denk ik), maar toch hebben we er een
geslaagde activiteit van gemaakt. Eenmaal aangekomen kregen we allemaal ons
materiaal, moesten we ons omkleden en dan kwamen we toe in de zaal. Er was een
begeleider die ons uitleg gaf over wat we moesten doen om ons te beveiligen, hoe
we het best moesten klimmen enzo van die dingen. Maar daarna begon het echte
werk, klimmen op een muur zonder vrees. De eerste keer naar boven gaan was nogal
moeilijk, er was voor de meesten wat vrees om te weten of je ‘begeleider’ het wel
goed zal doen, en hoe het is om daar te hangen, maar na de eerste keer boven te
raken, hadden we allen door dat het goed zat. Zo zijn er dus ook geen ongelukken
gebeurd en zijn we blijven klimmen tot 23 uur. Daarna was het clubavond en zijn de
meesten daar nog iets gaan drinken. [nvBart: sommigen iets meer dan ‘iets’]
Bedankt voor de sportievelingen en hopelijk met wat meer volk op de volgende
sportactiviteiten!
Schaatsen:
Op een koude herfstavond, besloten we om temidden van de bosjes naast de Schelde
naar een heel groot gebouw ‘de Kristallijn’ te gaan. We besloten om er ons eens op
het gladde ijs te gaan begeven en zo gebeurde het. 25 deelnemers stonden al gauw
op het ijs om er zich te amuseren. Na een halfuurtje begon iedereen zich wat te
gewennen op het ijs en werden er sprintjes gehouden om te zien wie er de dag na de
bierkoningverkiezing nog het stevigst op het ijs stond [nvBart: maw: wiens lever
was nog het competentst en had al het bier al verwerkt?]. Sommigen wilden zelfs
wat imponeren bij de een of de ander en probeerden wat kunstjes uit te halen. Bij de
ene lukte het al beter dan bij de ander. Sommigen waren ook al wat behendiger dan
de ander in het stoppen/uitwijken, zo zijn er enkele slachtoffers geweest die nogal
slecht op het ijs terechtgekomen zijn en met pijn van de baan gingen. Al bij al vond
ik het een geslaagde activiteit en hoop de sportievelingen onder jullie in de toekomst
nog vaak te mogen weerzien! Tot de volgende

Jessie
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Over www ….
CD:
Het begon allemaal veel te vroeg op een regenachtige woensdagochtend...Ik was op
tijd uit bed gesprongen en had nog gauw alles ingepakt want om 7u30 zou Osmo mij
komen halen. Ikke gepakt en gezakt klaar. 8u nog
steeds geen Osmo te bekennen. Ongerust bel ik
hem op, bleek dat onze allerliefste senior zich had
overslapen en ik dus voor niets zo vroeg was
opgestaan. Dan maar nog even terug in bed
gekropen, maar plots was daar de telefoon. “ Cd we
staan voor uw deur!” Ik ben die ochtend dus twee
keer moeten opstaan, met een zeer mottige foto van
een paswakkere ik en Dobbie als gevolg [nvBart:
ik zou het niet zozeer mottig noemen … ‘grappig’
leek mij een betere woordkeuze. Ik heb de bewuste foto er dan maar bijgezet].
Gelukkig had ik in de auto nog even tijd om wakker te worden. Onze teletijdsmachine
bracht ons naar vroegere tijden. De donkere middeleeuwen stonden ons te wachten in
het heldere Ny. Alles geïnstalleerd. Tochtje uitgestippeld, waar we maar 2 keer bij
zijn verloren gelopen. Broodjes gesmeerd voor de lieftallige deelnemers en dan
wachten op de ridders, jonkvrouwen, tovenaars en ander gespuis dat van de trein
kwam afgedwarreld. Vervolgens was het tijd voor het nachtspel en ik moet zeggen het
was een pareltje: geheime codes, tussenopdrachtjes, liedjes... Aan alles was gedacht.
Vooral het om ter snelst vier liter water drinken was grappig om te zien! Lucas en
Sven die dat in 57 seconden gedaan hebben en dan Bartje die dat probeerde te
evenaren en daarbij zachtjes sneuvelde… [nvBart: voor diegenen die dat zo graag
horen: ‘traag en pijnlijk ... ] Het was weer de moeite! De tochtgangers kwamen moe
maar voldaan aan in het huisje en mochten bij een kop warme chocomelk en wat
heerlijke croque-monsieurtjes hun zelfgemaakte liedjes te berde brengen.
Osmo:
Woensdagmorgen, 6u30, biepbiepbiep ... biepbiepbiep ...
BIEPBIEPBIEP ... krak, weer een onschuldige gsm gesneuveld.
Nuja, hij had zijn werk goed gedaan, ik was ten minste wakker.
Een goeie douche doet ook wonderen op zo’n uur. De laatste
kleine dingetjes inladen en ik kan vertrekken. Eerst langs
Lieselot haar kot, dan naar Dobbie. De eerste stond gelukkig al
ongeduldig te wachten, de tweede daarentegen... Na elvendertig
keer gebeld te hebben, werd er eindelijk opgenomen door een
mannenstem, het was Nicky, met de boodschap dat ze eraan
kwamen, dat deden ze dan ook ... 20min later... praesesen hé ;-) [nvBart: voor dit
Strakske was ze zelfs 24 uur te vroeg, dit geheel terzijde]
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Over www ...
Dan onze lieftalige vice gaan ophalen die blijkbaar voor een tweede keer was
opgestaan. En hop, we waren opweg naar Ny, waar dat ook mocht liggen, maar dat
waren zorgen voor later.
De 2 hoogste in rang (nl de praeses en haar vice) hadden een spel voorbereid voor de
andere ridders, smeden, musketiers en jonkvrouwen. Maar de weergoden waren ze
niet zo gunstig gestemd: water en veel dan nog, viel uit de lucht. Helemaal nat
kwamen ze terug, maar het spel was klaar, nu nog de deelnemers. En na enkele
onheilspellende telefoontjes [nvBart: Jetong die ons probeerde gerust te stellen dat
de vertraging geen ramp was, maar ondertussen toch al wel doorhad dat er een
probleem kon zijn … ja we hebben goed gelachten :’) ], kwamen ze dan toch aan.
Na enkele ogenblikken vertrok de eerste groep al op tocht. Blijkbaar was er een
onduidelijkheid in de tocht, waardoor een deel ergens helemaal anders uitkwam,
maar uiteindelijk is toch iedereen aangekomen in het huisje en hebben ze met veel
smaak genoten van de croque monsieurs.
CD:
Na een goede maar voor sommigen wat korte nachtrust was
het na een lekkere brunch tijd voor mijn eigen gecreëerd
stadsspel. Ondanks de hevige koude streden de beide ploegen
om de meeste gebouwtjes in dit machiavelli meets monopoly
spelletje. We kregen prachtige toneeltjes te zien en ook de
lokale bevolking werd geteisterd door het gezelschap van deze
ietwat vreemd geklede personages.
Na dit alles konden we genieten van een welverdiende
maaltijd bestaande uit worst, appelmoes en patatjes gevolgd
door een cantusje van formaat. Lang geleden dat ik mij nog zo
geamuseerd heb op een cantus. Tunke rond de tafel,
vierendelen als ad pistumstrafje (om toch wat in het thema te blijven) en heel veel
ambiance. Heerlijk was dat!
Dit uiteraard gevolgd door een lekkere afterparty met gitaar op de achtergrond en
scrabble op de voorgrond, wat kan het leven toch zalig zijn op zo'n momenten.
Osmo:
Hmm, als eerste op zijn heeft zo zijn voordelen, er zit
dan namelijk nog warm water in de boiler :-). Na een,
voor mij, stevig ontbijt, konden we dan beginnen aan
het stadsspel. Naast mijn aanrijding met polipie, met
alleen maar blikschade (heb je hem, middeleeuwen,
ridders, blikschade ... ), was het een schitterend spel.
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Over www ...
Oh Yeah!
En ‘s avonds was het dan cantus-time! De
WWW-cantus is toch steeds een cantus apart,
een super sfeer, super strafkes en een senior
die de theorie van B. Orst toepaste (uitleg op
aanvraag verkrijgbaar).
CD:
De volgende morgen mss iets minder heerlijk,
alhoewel ikzelf daar weinig heb van gemerkt,
een estafettespel om wat wakker te worden.
Mijn chirohartje kwam weer boven toen ik met bloem op mijn gezicht een snoepke uit
een kom probeerde te halen. Ook het klop-een-ei-kapot-met-je-hoofd en geblinddoekt
over een graspleintje lopen waren een plezier om te zien. [nvBart: alleen spijtig dat
we het www-comite maar 1 keer mochten vragen om hun hoofd in de bloem te
steken ;) ] Na de iets te kaasrijke puree fatal volgde er nog een leuke muziekquiz en
voor je het wist was de laatste avond al weer bijna afgelopen. Nog even een spelletje
hints voor het slapengaan en dan smorgens heel erg vroeg op om alles op te kuisen.
[nvBart: Die morgen deed bij mij dus wel zeer]
Osmo:
Kater? Waar? Ja, daar hadden er enkele wel last van.
Maar los daarvan werd met veel goeie moed het
estafettespel gestart, naast de traditionele estafettes,
waren er nu ook de zoek-het-hard-gekookte-eitje-met-jevoorhoofd en loop-eens-geblinddoekt-over-estafette. En
als afsluiter het onvermijdelijke zoek-een-snoepje-in-debloem-estafette. Als iedereen terug een beetje minder wit
was en de magen gevuld waren, was het quiz-tijd.
Blijkbaar is een kazoe toch niet zo eenvoudig te bespelen
en zijn de liedjes van Bush niet bij iedereen even
gekend ;-) Soms is het antwoord zo dicht bij en toch zo
ver weg (rond je pols bv).
Als iedereen uitgequized was, ben ik maar gaan slapen,
ik moest de volgende dag nog een kleine 230km rijden,
met open ogen.
CD:
Op de trein nog wat gezongen en dan stilletjesaan afkickend van de sfeer naar huis
toe. Het was weer bijzonder. Bedankt aan iedereen die mee was en tot volgend jaar.
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Over www ...
Osmo:
Op de terugweg, had CD plaats gewisseld met
Lucas. Niet dat het opviel, want iedereen is wel eens
in slaap gevallen onderweg, behalve ik natuurlijk.
[nvBart: ben je daar zeker van?]
Het was een beestig www! En als je er nu niet
bijwas, zorg dan dat je er volgend jaar wel bent, ik
zal er ook weer zijn!
Uw vice en PR
CD en Osmo
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Kerststrijd

Kerstmis is het feest van de vrede, volgens vele mensen. Toch wil ik de competitiedrang in
jullie wat behouden, en daar om heb ik een opdrachtje voor jullie gemaakt. De winnaar
krijgt een fles wijn om op een kerstdiner op te souperen:
In Ledeberg staat een huis vol winezen. Deze gaan graag op zwier in de Overpoort. Wat is
de afstand die ze moeten afleggen om van hun kot in de CB (ons clubcafé) te geraken?

Wat is de afstand die een bewoner gemiddeld moet afleggen om terug te geraken als hij zat
is?
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
Horizontaal:
1. Reusachtig menselijk lichaam
2. Drug die veel gebruikt wordt in China
3. Periodieke vergoeding voor geld te lenen
4. Bode van een universiteit
5. Erwtensoep

Geef het 4de verticale woord:

Verticaal:
1. Legerkorps
2. op elkaar
3. boom van het plantengeslacht Tilia
5. gesmolten massa

outer

Geef je oplossing aan iemand van het praesidium of mail ze door naar
scriptor@wina.ugent.be. De eerste die alles correct heeft wordt beloond voor zijn inzet met
een fles wijn!
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Ode aan onze peter
Wat gaat de tijd toch vlug, het 1e semester is er alweer bijna doorgejaagd …
Tot vorig jaar zorgden Stef en Carine ervoor dat WiNA de
dinsdagavond tot rust kwam in de Sjakosj, met hun unieke
sfeer.. Toen ze aankondigden dat ze ermee stopten en aan
kleine Stefkes en Carinnetjes gingen beginnen (hun 1e wordt
verwacht rond ons galabal :-D), zagen we de toekomst plots
veel zwarter in.
We kregen veel aanbiedingen van cafés die ons maar al te graag zagen komen (want
de wineesjes drinken nu eenmaal graag een paar pintjes op tijd en stond en daar
worden de cafébazen niet armer door!)
Na veel discussies kozen we voor de “Canard Bizar” met de
al even passende cafébaas Maxim.
In dit speciale café voelen we ons al volledig thuis
(de 1 al meer dan de ander, hé Riad ;-))
Z’n inrichting zorgt ervoor dat je niet meer op 1 stoel blijft
zitten zoals vroeger (want als je pech hebt en verkeerd zit..
jah.. daar gààt je dinsdagavond..), maar nu loopt iedereen rond, praat met iedereen,
danst en .. knuffelt! :-D Ideaal gewoon!
De muziek is anders dan in de Sjakosj, maar Maxim
plooit gemakkelijk voor onze wensen, hij heeft zelfs al
stoelen en tafels gekocht speciaal voor ons ;-)
Maxim zelf dan, dames en heren, een individu om U
tegen te zeggen.. Altijd lief en vriendelijk, vaak ook wat
speels (maja, als bi heb je gelukkig dat voorrecht (lang
leve de bi’s :-D)) en soms ook wel eens zat (dan staat
em gelukkig niet achter de toog.. sebiet krijgen we ’n
Duvel met ’n rietje..) Een tijdje geleden is hij 25 jaar jong geworden en heeft
minstens evenveel kadootjes gekregen (waaronder héél veel eendjes in alle vormen,
maten,.. met én zonder gaten..) op z’n Birthdaybash afgelopen vrijdag.
De champagne vloeide er rijkelijk, vaten en frigo’s werden geleegd, chipspotten
werden aangevuld en we dansten (of werkten in mijn geval) de nacht in!
WiNA keek [nvBart: en dronk …] en zag dat het goed was…
Bedankt Maxim om zo’n superpeter te zijn (Nu zelfs MET lint ;-)), om open te doen
op en tot de meest onmogelijke uren, .. je gaat ons (jammergenoeg?) nog vaak zien!
Lotte
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Euphony
Euphony
Wil jij 18 maanden lang 1000 smsjes of
belminuten gratis per maand? Word dan
nú Euphony.
Euphony is een bedrijf dat onder andere gsm-abonnementen aanbiedt. Daarvoor
werken ze samen met Mobistar. Nu kan je ook via WiNA genieten van deze
schitterende promotie. Maar wacht niet te lang, want voor je het weet is de promotie
gedaan.
Misschien eens kort toelichten.
Euphony biedt een abonnement (euLike-It)aan voor maar € 4 per maand, ja inderdaad
maar € 4. Daarin zitten al 16,5 belminuten. Je betaalt geen activeringskosten en je kan
gratis je nummer behouden!
Verder is er een vaste prijs, om het even naar welk netwerk. Je belt op gelijk welk
tijdstip van de dag, en je kan om het even wanneer gratis je budget raadplegen via een
handig verkort nummer.
Waarom moet je nu precies Euphony worden? Wel, als je nu via WiNA een contract
tekent krijg je er een hoop gratis smsjes of belminuten bovenop! Concreet. Teken je
voor 24 maanden, dan krijg je 12 maanden 500 smsjes of belminuten gratis. Teken je
voor 36 maanden, dan krijg je 18 maanden 1000 smsjes of belminuten gratis!
Verder nog enkele cijfers.
Hoe meer je belt hoe goedkoper je belt. Voor de eerste 60 minuten betaal je 24 cent
per minuut. Voor de 61ste tot de 360ste minuut betaal je maar 19 cent, vanaf de
361ste minuut tot de 900ste betaal je slechts 14 cent en als je meer dan 900 minuten
belt betaal je maar 11 cent per minuut meer.
Daarnaast hebben we ook smsbundels, voor als je geen gratis smsjes meer hebt. De
prijs van een smsje binnen zo een bundel kan zakken tot 9 cent. En als je smsjes van
de bundel op zijn, blijf je maar 9 cent betalen en niet de volle 15 cent.
Voor studenten met een herlaadkaart die niet altijd willen herladen, is dit de
oplossing!
Wil je nog meer informatie of heb je interesse, stuur mij dan een mailtje op
pr@wina.ugent.be of spreek mij eens aan tussen de lessen. Ik loop geregeld rond in
S9.
Jullie PR
Osmo
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Spaghetti con pomodoro per favor!
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op geregelde tijdstippen door het praesidium
voedsel voorzien waar alle leden hartelijk uitgenodigd worden om tegen
democratische prijzen hun buikje rond te komen eten aan de ongetwijfeld
verrukkelijke spijzen die het praesidium uit zijn mouw tovert.
Zo geschiedde het op dinsdag 14/11. Er werden kilo’s spaghetti ingekocht, en liters
saus voorbereid. Gewapend met potten en pannen stonden we om 17u30 voor de deur
van de Canard Bizar alwaar de spaghetti ging bereid worden. 10 minuten later
stonden we voor het eerste stressmoment, Maxim (onze sympathieke peter) had niet
de verwachte 4 kookplaten maar dit bleek er maar 1tje te zijn. Samen met ons vuurtje
leverde dat dan 3 kookplaten op, ruim te weinig om voor 40 hongerige magen
spaghetti te bereiden. Gelukkig stelde Lieselot voor om bij haar op kot spaghetti te
gaan koken (waarvoor nog steeds onze eeuwige dank) zodat we om onze 3 kookplaten
enkel maar saus moeten bereiden. CD en Lotte gingen samen met Osmo door en zij
bereidden de spaghetti. De rest van het praesidium ging met man en macht de
groenten te lijf en onze ad potens medewerker, David, zag dat het goed was! ;-)
Na een paar stressie momenten kwam het punt waarop de eerste gasten
binnenkwamen. Een klein beetje achter op schema, maar toch had iedereen spaghetti.
En ze vonden het nog lekker ook! Pfieuw! Nadat iedereen zijn buikje rond had
gegeten was er nog dessert voorzien ook: lekkere chocomousse, vers gemaakt door
polipie (die zich een ware chocomousse master toonde) en mezelf [nvBart: ik word
hier heel subtiel vergeten ]. Terwijl de gasten zich rustig bedienden van een drankje
aan de bar bij Maxim, deden onze schachten onder leiding van hun meester de afwas.
Het overschot van de spaghetti is uiteindelijk ook beland op Home Vermeylen, waar
er volgens onze scriptor gretig gebruik van gemaakt werd [nvBart: zie WUDjes].
Zoals gewoonlijk hadden de afwezigen ongelijk. Ze moeten hun schade maar inhalen
op een volgende WiNA activiteit.
Tot slot rest er mij alleen nog jullie allemaal een vrolijk kerstfeest, een gelukkig
Nieuwjaar en een goede examenperiode toe te wensen. Wij van het praesidium
kruipen na dit strakske alvast stevig achter onze boeken en we raden jullie hetzelfde
aan. Na Nieuwjaar zien we jullie dan terug voor een reeks stevige activiteiten met als
hoogtepunten de Nacht der Wetenschappen op 21/02 in de Vooruit en het Galabal op
9/03 in de Crypte van de Sint-Pietersabdij!
De groeten,
Uw feest, Akke!
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Brief van t FK

Samen Sterker:
De Gentse Faculteitskringen
anno 2006
Mocht je het nog niet weten, dan zat je afgelopen weken wellicht verdwaald in de
Melkweg, maar met de start van het Academiejaar kwamen naast de gele fietsen ook
de gekleurde linten terug vertrouwd in het straatbeeld. Folklore binnen het Gents
studentenleven zegt de éne, “respect”, denkt de andere, maar aan één ding kunnen we
absoluut niet onderuit: de verbondenheid tussen de studentenverenigingen is nergens
groter dan hier in het hart van onze eigenste Gentse studentenbuurt.
Studeren en zich engageren, studentikoos of academisch… de creatieve drive en
positieve dynamiek zijn parallel maar de nauwe band die de faculteitskringen met de
leden (JULLIE) hebben schakelt elke student in één gigantisch netwerk dat alle
Faculteiten met elkaar verbindt in het grote complex dat onze Alma Mater vormt!
Dat praesidiumlid zijn meer is dan een eervolle vermelding op de website, zagen we
al in de beginweek tijdens de allereerste editie van de Student Kick-Off! Naast veel
vertrouwde of minder bekende gezichten die vrijwillig instonden voor jullie
veiligheid, werd ook verbroederd over de middag wanneer iedereen die in de buurt
van het Kramersplein kwam, letterlijk vergast werd op de startende Barbecue.
Wie dacht dat Geneeskunde en Biomedische elkaar liever als testlabo voor nieuwe
pillen gebruiken, kwam bedrogen uit wanneer wij zagen hoe ze lieflijk samen de
worstjes stonden te draaien. Maar ook de Blandijnkringen en Wetenschapskringen
sloegen de handen in mekaar! De Wetenschappen (WiNa, Geologica, Geografica,
Chemica, GBK) trekken dit academiejaar in februari trouwens naar de Vooruit om
hun “Nacht der Wetenschappen” een nog daverender succes te maken
Ambitieus… en terecht, want vernieuwing loont & met het enthousiasme van de
praesidia moet het een fluitje van een cent zijn om de zaal te laten ontploffen!
Ook de info-stand van Blandinia (VGK, KHK, OAK, Filologica, Slavia) is ons niet
ontgaan op de Kick-Off:! Een cluster die ook in het verleden al een succesformule
bleek op onder meer de 12-urenloop! Aldus werd het een onvergetelijke start voor het
begin van een nieuw en spetterend academiejaar!
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Brief van t FK
De drukke bedrijvigheid kreeg echter geen kans om te luwen, want bij de kringen
volgen de activiteiten elkaar in ijltempo op, zo lijkt het! Naast de inschrijvingen en
boekenverkopen zijn er ook de meer entertainende agendavullers! Velen zien wij
s’avonds -en ook op meer nachtelijke uren- vrolijk rondhuppelen naar en op
openingsfuiven of –cantussen: hard werkende maar vooral blije gezichten bij de
organiserende praesidia en dolenthousiaste reacties bij de bezoekers!
De Geschiedenis en de Lombrosiana kregen de Twieoo al afgeladen vol! Maar ook
de vooruit stond in lichterlaaie bij onder meer de VPPK, de VTK, de VGK (fgen) en
het VRG!!
En natuurlijk was er onze eigenste foute praesidiumfuif in de Tequila: van Schotse
ruitjes tot vuile tatoeages: het was een ongelooflijk beestig feestje! Ook OAK,
Chemica en KMF dansten en dronken de nacht in @ Tequila!
De VEK vierde het vijf-jarig bestaan van de Yucca met een ongelooflijk swingende
party (wie er was zal het geweten hebben!)!
Het moet gezegd: jullie zijn goed bezig!!!
Ter verbroedering van al dat organisatorisch begaafd en hardwerkend “lintjesvolk”
organiseerde het FK ook dit jaar een heuse praesidiumBBQ! Een opkomst van
ongeveer 250 man op deze smakelijke smulpartij, verplicht ons om dit als een
geslaagde activiteit te bestempelen! Bij pot en pint en een lekker stuk vlees werd er
heel wat afgelachen en bijgepraat!
Wie dus dacht dat het Gentse studentenwereldje lijkt op een Tropische
eilandengroep met elke kliek afzonderlijk een eigen kolonie heeft de zaken echt niet
door! Gent leeft! Gent is hip! En het engagement van onze studenten zal dat in de
nabije toekomst enkel maar bevestigen!

Het F.K.
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Glijbaantjes
Prof. Ryckebusch:
*Ik heb soms de neiging om te denken dat wanneer ik iets op mijn computerscherm
aanduid, jullie dat ook op het groot scherm zien.
Jos (Van Doorsselaere, assistent):
* Als je kijkt naar de relatie die ik hier opgeschreven heb ... (kijkt naar het bord) Of die
ik hier niet opgeschreven heb...
* Ik ben hier een factor vergeten, maar als je het nog eens uitrekent ga je op het einde
een factor 1/d², nee -1/d², nee, de juiste factor uitkomen.
Prof. Matthys:
* Deze integralen hebben me enorme hoofdpijn bezorgd. (Na een korte stilte:) Maar ik
moet bekennen dat ik 2 Grand Marniers had gedronken.
* Nu, 12 uur na de Grand Marniers, begrijp ik het nog altijd niet...
* Toen ik jong was, toen de dieren nog spraken...
* Wie denkt dat dit juist is? Wie denkt dat dit fout is? En wie wil er zelfmoord plegen?
L. Storme:
* Het is in feite kijken met je ogen
* Databanken is een verplicht optievak.
* Vermijd problemen, dat is de meest zinvolle oplossing
A. De Wispelaere:
* Er is iets veranderd de laatste jaren: Vroeger losten de studenten ijverig de
examenvragen op en keek de assistent rond. Nu kijken jullie rond en wachten jullie tot
ik ze oplos.
* Bedankt die 2 wakkere studenten maar, want ik was ook niet goed wakker
* Misschien is het beter als je zelf eens in de theorie kijkt. Uiteindelijk kom ik er ook
wel hoor, maar ....
* Ik heb de oplossing van die oefening niet bij. Heeft er iemand een rekenmachine
mee?
A. Hoogewijs:
* Je ziet dat faculteit(12,x) met x = 479001600 « no » oplevert. Ik ga eens een
voorbeeld geven om aan te tonen dat hier wel degelijk logica bij te pas komt: faculteit
(12, 479001600) geeft « yes » terug.
* Ik ga eens een interessant voorbeeld geven, anders ligt iedereen in slaap
* Volgens mij zou tweety een pinguin moeten zijn
* (in een te stil lokaal:) broeder jacob, broeder jacob, .....
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Glijbaantjes
F. de Clerck
* Cyclische groepen zijn een enorm belangrijk onderdeel van de groepentheorie. Je
kan er wel niet echt veel mee doen
CD:
* CD: Ik ben al naar alle lessen geweest!
Bart: Ik ben ook naar alle lessen al eens geweest ...
* Osmo: en zeus doet de controle ...
CD: niets dus
* Jetong: jeej! Dobbie zonder muts!
CD: De luizen zijn eindelijk weg ...
* CD: En Lotte is dus een koe ...
* CD: En sven is een kieken, maar dat wisten we al ...
* CD: Sven! Niet slapen tijdens de vergadering
* CD: Dus ... Euh ...euh (tegen lotte) Ik weet niet meer hoe je noemt!
Iris:
* Iris: Ik heb geen boekhouding want er is een probleem met windows.
Bart: Er zijn zoveel problemen met windows.
* Iris: ik kan aan uw verlag van het brouwerijbezoek niet aan uit.
Propolis: Dan ga je aan dat van de filmavond zeker niet aan uit kunnen.
* Polipie: We moeten nog altijd akke zijn schaamhaar afdoen
Iris: Zeg! Ik moet nog eten he!
Osmo:
* Osmo: Een resolutiebewijs? Dat is een bewijs van 1600 tekens op 1200 lijnen
* Osmo: Wie wil er kevin2 een keer zien?
Mickske: oh! Geef hier!
Polipie:
* liefde van een man gaat door zijn maag. Het zou wel nog eens kunnen kloppen in
mijn geval
Dobbie:
* Pff, kan ik er ook niet aan doen dat ik blond ben
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WiNA lyricsfestival
Op de melodie van ‘een soldaat’

Student op t slechte pad

doctor, meester, ingenieur,
zijn heel mooie namen
maar ik weet een toffe kring
waar zij nog nooit kwamen,
leden met een zwart-geel lintje,
16 leden aan de macht,
En een vol goudkleurig pintje,
wat had je nog meer verwacht?
1-2-3-4 we hebben veel plezier
want er is nog wel wat bier.
----------------een student aan d 'unief van gent
was t studeren grondig zat
hij had geblokt, geschreven en gerend,
hij vroeg zich af wat hij eraan had
en op een morgen zat hij niet meer in de les
en de prof werd kwaad en kreeg de klere,
maar onze student zat 's morgens vroeg al aan de fles
en wist zich daarmee toch wel te amuseren
-------------------een student aan d' unief van gent
zat te zuipen tot s' morgens vroeg
en weldra was hij overal gekend
want hij zat altijd in de kroeg
En op een morgen dronk hij nog een laatste glas
toen er plots 2 rare mensen verschenen
en voor hij wist wat er nu weer gaande was
lag hij strontzat in de gevangenis te wenen
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De geschiedenis van kerstmis
[nvBart: Zo tegen 25/26 december worden de meesten onder ons wakker met een
kater, en herinneren zich (of net niet) een feestje de dag ervoor. Slechts weinigen
weten wat er eigenlijk gebeurde. Omdat het misschien eens nuttig is te weten waar de
oorsprong van al dat gezuip vandaan komt, volgt hier een artikel over de geschiedenis
van kerstmis]
De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten
(winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de
Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul.
In de vierde eeuw zorgde keizer Constantijn de Grote ervoor dat Kerstmis op 25
december zou vallen. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de
zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in
Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de
onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd (zie Joh.
1), 'besloot' Constantijn dat hij rond deze feestdagen geboren moest zijn. Bovendien
waren de dagen rond 25 december reeds vrije dagen der Saturnalia. De geboorte van
Christus nam in de kerkelijke kalender daarvoor geen bijzondere plaats in, hoewel ze
wel gevierd werd, en tot op de dag van vandaag geldt Pasen in het christendom
eigenlijk als veel wezenlijker dan Kerstmis. Jezus Christus werd volgens het evangelie
aan het einde van het Joodse jaar geboren, maar door de kalenderwijzigingen en de
verschillen in tijdrekening, is de overzetting waarschijnlijk niet zeer accuraat, te meer,
daar ook melding gemaakt wordt van kudden schapen in het veld bij Bethlehem. Dit is
rond 25 december zeldzaam, hoewel niet onmogelijk.
De aansprekende thematiek en de reeds bestaande tradities hebben Kerstmis echter tot
het voornaamste feest in het jaar gemaakt. De huidige tradities rond het kerstfeest zijn
van land tot land verschillend, zoals ze ook lang niet allemaal even oud zijn. Duidelijk
is dat de Amerikaanse kerstgewoonten, in het kader van de voortschrijdende door de
VS gedomineerde globalisering, overal elders doordringen, ook in Nederland.
Het woord 'Kerstmis' betekent eigenlijk 'Christus-mis', omdat dit feest alleen aan de
geboorte van Christus toegewijd is, en is samengesteld uit de twee woorden: 'kerst' en
'mis'. Het woord 'kerst' is - waarschijnlijk in Vlaanderen - uit het woord Christus
ontstaan; zo betekent "kerstenen" bijvoorbeeld "christelijk maken". De mis is de
christelijke viering van het offer van de eucharistie, waarin aan het einde van de dienst
gezegd of gezongen wordt "Ite Missa est" (vert. Gaat het is de heenzending of: Gaat
het offer is voltrokken).
Tegen het einde van de jaren 60 werd door de Amerikaanse way-of-life het kerstfeest
onttrokken aan zijn oorsprong: je moest niet meer naar de mis gaan / katholiek zijn om
kerstmis te vieren, het feit dat je vierde was al genoeg. Studenten passen dit tot op de
dag van vandaag in de praktijk toe ….
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WUDjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WUD de dopen een succes waren?
We namelijk 16 schachten hebben dit jaar?
De doop een zegen was voor de penning?
De gemiddelde prijs per schacht zo ongeveer 50 euro was?
Free goed kan opbieden?
Thomas Van Parys dit gemerkt heeft aan zijn portefeuille?
Ikzelf 2 schachten gekocht heb maar van de 2de niet eens zeker ben wie hij is
en of hij wel mijn schacht is?
Er serieus wat overschotten waren op de spaghettiavond?
Bart dat heeft meegenomen naar zijn kot en heeft uitgedeeld op de gang?
De mensen daar er erg blij mee waren?
Sommige er zelfs nog de hele week van hebben gegeten?
Het overschot wel stonk wanneer hij na een weekend terug in zijn kamer
kwam?
Ik mezelf af en toe afvraag waarom ik moet censureren?
Ik mij bij een assistente bekend gemaakt heb als zijnde de WINA-scriptor, en
ze zei: « ik lees dat boekje toch niet »?
Bouvier langs achter erg goed lijkt op Dobbie?
Dit bewezen is met de fotocomments van WWW?
We sinds een paar weken lid zijn geworden van het VWK?
Osmo daar vice-voorzitter van is?
Het VWK staat voor ‘Vlaams Wetenschaps Konvent’?
WiNA voor het eerst een skireis aanbood aan haar leden?
Ik uiteraard meega om foto’s te nemen van mensen die tegen een boom knallen
of uitglijden ed?
Polipie op de jeneveravond geen schacht / porre heeft binnengedraaid?
Hij dus echt wel manieren begint te krijgen?
Een ezel zich geen 2 keer aan dezelfde steen stoot?
Dobbie dat wel doet?
Ze namelijk dit jaar Matthias Deschacht heeft gekocht?
Ze vorig jaar meter was van Bart?
Bart zich afvroeg of die schacht evenveel slaag zou krijgen van Dobbie als
hijzelf gekregen heeft?
Ik op het einde van de wudjes alle mensen wil bedanken voor stommiteiten te
doen?
Het daarmee ook afgelopen is met de WUD’jes voor dit Strakske?
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Humor van de bovenste plank
Een professor aan de universiteit herinnert haar studenten eraan dat er de volgende
dag een groot eindejaarsexamen is en dat ze geen enkel excuus van afwezigheid zal
dulden, uitgezonderd een serieuze zware verwonding, een ernstige ziekte of een
overlijden van iemand in de dichte familiekring.
Op de eerste rij van het auditorium reageert Nico, de gigolo onder de studenten, met
de volgende repliek : "En in geval van een oververmoeidheid van een uitputtende
sexnacht?"
Heel de klas schatert het uit.
Wanneer de stilte eindelijk is weergekeerd, glimlacht de professor eventjes naar de
student, schud lichtjes het hoofd en zegt hem zachtjes : "Dan mag jij met je andere
hand schrijven!"
————————————————————Heineken, Akila en Jupiler gaan samen op café. Heineken bestelt een Heineken, Akila
een Akila en Jupiler... een koffie.
"Wat is dat nu?", vragen Heineken en Akila.
Zegt Jupiler : 'Als jullie geen bier drinken, doe ik het ook niet'
—————————————————————
VRAAG
AAN
HELPDESK:
SOFTWARE

PROBLEEM!!!

Anderhalf jaar geleden ben ik van de versie Verloofde 7.0 overgestapt op Vrouw 1.0
en ik heb opgemerkt dat het programma een applicatie heeft geïnstalleerd genaamd
Baby 1.0 die heel veel ruimte inneemt op mijn harde schijf. Deze applicatie wordt niet
genoemd in de gebruikershandleiding van Vrouw 1.0.
Bovendien installeert Vrouw 1.0 zichzelf in alle andere programma's en
start zichzelf op zodra ik willekeurig welk ander programma open en
saboteert op deze wijze de correcte uitvoering van andere programma's.
Sommige programma's zoals AvondjeKroegMetVrienden 10.9, HeleNachtFeesten
2.5 en RustigZondagavondjeVoetbalVoorDeBuis 16.4 werken zelfs helemaal niet
meer! Daar komt nog bij dat een bepaald achtergrondprogramma (virus?) zichzelf
auto-installeert (Schoonmoeder 1.0) waardoor het hele systeem vastloopt,
Vrouw 1.0 ineens heel raar gaat doen. Het lukt niet om dit programma te
des-installeren en dat is bijzonder ergerlijk, vooral als ik het programma
ZondagochtendVrijen 3.0 wil uitvoeren.
Het lijkt er zelfs op dat sommige onderdelen hiervan permanente bugs vertonen.
Bijvoorbeeld, het commando C:\pijpenopzateragavond.exe activeert niets meer. Ik
overweeg om weer gebruik te gaan maken van Verloofde 7.0, maar de desinstallatie
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van Vrouw 1.0 schijnt mij buitengewoon ingewikkeld toe, en ik kan niet inschatten
welke consequenties dat zou kunnen hebben voor andere programma's zoals Baby 1.0
die, ik moet het toegeven, mij toch zeer bevalt.

Kunt u mij helpen?
Een ontmoedigde gebruiker
ANTWOORD:
Geachte gebruiker,
Uw klacht komt regelmatig voor bij onze gebruikers, en heeft regelmatig een
perceptiefout als grondslag. Vele gebruikers gaan over van Verloofde X.0 op Vrouw
1.0 met het verkeerde idee dat Vrouw 1.0 slechts een ontspannings- en
utilityprogramma is
Vrouw 1.0 is daarentegen veel meer dan dat. Het is een compleet Operating System,
gecreërd om al uw toepassingen te managen en te controleren. Het is vrijwel
onmogelijk om Vrouw 1.0 te desinstalleren en te downgraden naar Verloofde 7.0
want Verloofde 7.0 zal zich dan precies zo gedragen als Vrouw 1.0 hetgeen inhoudt
dat het niet veel uitmaakt.
Hetzelfde doet zich voor bij Schoonmoeder X.0. Deze programma's, van een oudere
generatie, zijn afgeleid van Vrouw 1.0 en er doen zich vaak compatibiliteitsproblemen
bij voor. Deze toepassingen zijn slecht bestand tegen de moderne virussen, zullen al
snel aangetast worden en vervolgens vanzelf verdwijnen.
Sommige gebruikers proberen de hele harde schijf opnieuw te formatteren om
vervolgens VerloofdePlus of Vrouw 2.0 te installeren, maar dat kan grote
complicaties hebben (zie gebruikershandleiding de paragrafen Alimentatie en Coouderschap.
Belangrijk: indien u Verloofde 8.0 installeert, ga dan vervolgens niet onmiddelijk
over op Vrouw 2.0 want de compatibiliteitsproblemen die zullen ontstaan, zullen
complexer zijn dan met Vrouw 1.0. De versies Vrouw 3.0 en Vrouw 4.0 tenslotte, zijn
voor gevorderden en gespecialiseerde gebruikers, bovendien zeer duur en niet aan te
raden voor normale gebruikers. Mocht het u met geen enkel van deze systemen willen
lukken, dan raden wij aan om Vrijgezel 1.0 of Trio 5.3 te proberen - maar eerder nog
adviseren wij u gebruik te blijven maken van Vrouw 1.0 en er voorzichtig mee om te
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springen.
Ik persoonlijk maak al jaren succesvol gebruik van Vrouw 1.0 en kan u uit ervaring
aanraden de hoofdstukken Frequently Asked Questions en Veelgemaakte Fouten te
raadplegen. Vrouw 1.0 is een zeer gevoelig programma en gaat onmiddelijk over op
veilige modus bij fouten. Dat houdt in dat u zeer behoedzaam met het programma
dient te werken, gegeven het feit dat bij Vrouw 1.0 van iedere fout die zich voordoet,
willekeurig welke, de bron onvermijdelijk bij u ligt. De oplossing ligt meestal bij het
gebruik van het commando C:\SORRY.EXE zodra zich een onregelmatigheid
voordoet. Probeer het gebruik van Escape te vermijden, evenals Backspace, want
h
i
e
r
n
a
zult u het paardenmiddel C:\SORRY.EXE/BLOEMEN/ALL moeten gebruiken om
het programma weer te laten functioneren, en zoals u weet, moet u dit niet te vaak
doen.
Vrouw 1.0 is een interessant programma, maar kan grote uitgaven met zich
meebrengen bij onjuist gebruik. Ik raad u dan ook aan om de uitbreidingsets bloemen
5.0, Sieraden 2.3 ofwel WeekendCenterParks 3.2 aan te schaffen. U kunt hiervoor
tevens gebruikmaken van JaSchat 14.7 of JeHebtGelijkLieverd 8.0. U kunt deze
programmas downloaden van Internet; hun resultaten zijn redelijk tot goed.
Installeer nooit SecretaresseInMinirokje 3.3, Vriendin 1.1 of
VanavondKomenMijnVrienden 4.6! Deze programma's werken niet in de Vrouw 1.0omgeving en kunnen onherstelbare schade veroorzaken aan uw systeem. Om
C:\pijpenopzaterdag.exe te laten werken dient u eerst andere commando's zoals
C:\DIAMANTENHALSSNOER.EXE of C:\HAARDRONKENVOEREN.EXE uit te
voeren.
Veel succes,
De Helpdesk
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Intellectueel denkwerk van de bovenste plank

[nvBart: deze sudoku is een wat
makkelijkere variant, de
onderste is een pak moeilijker]

[nvBart: Voor beide puzzels geldt de tip:
gebruik een potlood]

[nvBart: Deze is een sudoku voor
diegene die echt kickt op het
oplossen van sudoku’s, en er dan
ook zeer bedreven in is. Ik stel
voor dat je deze niet probeert als
de bovenste al niet lukte.]

[nvBart: voor de oplossingen: bekijk de achterkant van deze pagina]
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Column: computers in de klas
Stel: je hebt kippen.

Iemand (de kippenexpert) raadt je aan om ze 'Mengsel X' te geven. Voor
grotere en stevigere eieren. Je twijfelt, want Mengsel X is behoorlijk duur en
de opbrengst onzeker. Je probeert het een week. Een maand. Twee maanden.
Je kippen leggen minder dan tevoren en ze zien er niet gezond uit. Wat doe
je? Meer Mengsel X geven, of een ander mengsel proberen? Een eenvoudige
opgave, nietwaar? Je sodemietert mengsel X weg en geeft je kippen een
mengsel waarin een rijkheid van zaden zit die hun gezondheid ten goede zal
komen. Vervang de kippenren nu door een school en de kippen door
kinderen. Bent u nog mee?
Scholen hebben geen kippen. Zij hebben kinderen. Nee, de kinderen leggen
geen eieren. Maar ook zij moeten op een bepaalde manier gevoed worden.
Met leerstof, inzichten, vaardigheden en dergelijke. Stel dat iemand (de
computerexpert) je verzekert dat een computer in de klas de didactische
'opbrengst' significant zal vergroten. Het kost veel, maar het brengt veel op.
Je twijfelt. Een computer in elke klas betekent een fameuze hap uit het
schoolbudget. Je hapt ten slotte toe. Experts zullen het wel beter weten denk
je. Er gaan maanden, jaren voorbij. Je merkt dat er heel wat veranderd is in je
school. De kinderen zitten inderdaad veel voor de computer. Cijferen, surfen
en chatten. En ze werken met hele dure software in een netwerk. Maar ze
schilderen minder. En ze zingen minder. Want de leerkracht moet de
kinderen klaarstomen voor de eenentwintigste eeuw. En er is geen budget
meer voor de aanleg van een nieuwe speelplaats. De computers slokken het
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allemaal op. En de leerresultaten van de kinderen gaan er eerder op achteruit.
Is het dit allemaal wel waard geweest? denk je. Maar de computerexpert stelt
je gerust. Je moet gewoon meer van alles hebben. Meer computers. Meer
software. Liefst van in de kleuterschool. En dan komt het wel in orde. Wat
doe je?
Vreemd toch. Er is geen enkele onafhankelijke wetenschappelijke studie die
aantoont dat computers op de basisschool een tastbare meerwaarde opleveren.
En zelfs zonder die studies hoeven we alleen maar rond te kijken om te zien
dat al die dure investeringen slechts povertjes renderen. En toch blijven we
halsstarrig geloven in de wondermachine. Tegen beter weten in. Dat
optimisme is terug te voeren op de magie van nieuwe technologieën. Zo
verkondigden onderwijskundigen in de twintiger jaren van vorige eeuw dat
films spoedig schoolboeken zouden vervangen. Wat niet gebeurd is. Datzelfde
blinde geloof richten we nu op de computer. Weg met de boeken, ram die
schijf maar in de lader en laat de pixels je geest in vervoering brengen.
Er is niks mis met de aanwezigheid van computers op school. Maar ICT op de
basisschool krijgt voor het ogenblik veel te veel belang. Niemand weet wat
het effect op langere termijn zal zijn. We zouden voorzichtiger moeten zijn.
Onze verwachtingen wat matigen. En vooral: een meer gedifferentieerd
mengsel aanbieden. Want of onze eieren in omvang, smaak en stevigheid
zullen verbeteren, dat valt nog af te wachten. Ik denk alvast van niet.
Jules
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Retroparty
*geeuw* wat is er nu weer gebeurd ....
Ik klim uit mijn bed voor op doktersbezoek te gaan
en begin zo’n beetje de avond van gisteren voor de
geest te halen.
Om iets na 10 wandel ik met mijn verkleedkostuum
richting de tequila, hopend op een even coole
retroparty als vorig jaar. Ik kom daar binnen, en ik
zie al een klein groepje aanwezigen. De fuif is dan
ook nog niet echt begonnen, dat betert wel. Ik loop
wat over de dansvloer, en tot mijn grote vreugde zie
ik daar DJ stef van wijlen de sjakosj ... We gaan er eens een lap op geven!
Een beetje later stroomt de rest van het volk binnen, met onder andere Lucas als
rastaman, hippie jeton, panter T., enzoverder. Elke grote stroming uit de nabije (en
sommige niet-zo-nabije) geschiedenis was wel aanwezig, alleen waren ze
gezamelijk wat ondervertegenwoordiged ... Toen ik ineens een aantal mensen de
zaal zag verlaten, vroeg ik hen waar het aan
lag: er was een duvelfeestje wat verder, en
*AAARRGGHH* ... . Omdat ik ze niet kon
tegenhouden, maar ik ook wel graag wat meer
volk wou op de fuif, ben ik dan maar samen
met Osmo en Lotte door de Overpoort
gewandeld, op zoek naar mensen om onze
flyers aan uit te delen .
Bij mijn weten was de overpoort nog nooit zo
leeg om half 12 ‘s nachts als nu! Terwijl er in
2de zit leven was, in de examenperiode leven
was, zoveel dat ik mij oordopjes heb
aangeschaft om te kunnen slapen, was de overpoort nu op een 2 a 3 koppeltjes na
leeg. De cafés puilden niet uit van het volk,
er waren geen vette beats die je van de ene
kant van de straat to aan de andere kant kon
horen, het was gewoon leeg. Osmo en ik
hebben dan maar beslist om terug naar
binnen te gaan en de mesen wat op te
vrolijken ... Maar het was blijkbaar niet echt
nodig: de sfeer begon er wat in te komen,
hoewel ZWAAR gedrukt door het gebrek
aan volk. Er waren veel sfeerbrengers, maar
één van de toppers was zoals gewoonlijk
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CD, die een van de grappigste outfits
van allemaal aanhad. Later op de
avond had ik blijkbaar een shift bij de
kapstok. Toen ik om 2 uur vroeg aan
akke wat ik moest doen, bleek dat mijn
shift van 1 tot 2 was ... *oeps*
Soit, onze feest was zo vriendelijk van
mij mijn flater te vergeven (ik hoop dat
dat op volgende vergadering nog steeds
zo is), dus ik mocht gezellig wat verder
gaan feesten. Later op de avond draait
stef meestal zijn slows, en deze keer
was dat niet anders. Alleen sptijtig dat
ik weer eens te zat was om nog vloeiend p mijn passen te kunnen letten *zucht* .
Hoewel onze feest soms mensen hardhandig naar binnen sleurde,kon hij toch niet
verhinderen dat de tent stilaan leegliep. Ik ben dan ook maar vertrokken, met het
idee in gedachten dat ik een schitterende avond heb gehad, maar morgen wel geen
frisse eerste indruk zou maken op mijn eerste doktersafspraak op t UZ.
Bedankt aan al de afkomers, de afwezigen hadden zoals gewoonlijk ongelijk!
De (weer maar eens veel te zatte) scriptor,

Bart
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Hall of Glory
Ik heb bij de bouw van dit Strakske enorm veel hulp gehad van sommige personen.
Bij deze gaat mijn dank uit naar de volgende personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobbie om, ondanks haar ziekte, prima op tijd te zijn
Polipie om nog beter op tijd te zijn
De rest van het praesidium om de deadline niet te overschrijden
Alle proffen en assistenten voor hun versprekingen
Mijn voor-een-keer-niet-smallband internetverbinding
Lotte voor de foto’s
Dobbie voor haar woordje van de praeses
Propolis voor zijn culturele bijdrage
Polipie voor al zijn studentikoze bijdragen
Jessie voor haar sportieve bijdrage
Het www-comité voor (guess what) hun stukje over www
Het FK voor hun geduld (hun stukje is een paar dagen na de deadline van t
vorige strakske toegekomen)
Osmo voor zijn stukje over Euphony
Akke voor zijn stukje over de spaghettiavond
Lotte voor haar tekstje over Maxim
De ontwerper van paint zodat ik wat foto’s kon modereren
De mensen die op de foto’s staan, om prima te poseren
Katrien voor haar glijbaantje
Tiny voor haar vele glijbaantjes
Andere mensen die mij glijbaantjes hebben bezorgd maar wiens naam mij is
ontglipt
Mijn spelling checker die voor de eerste keer werkte
Mijn gezond verstand omdat-ie toch niet helemaal werkte
Osmo voor mij op het laatst nog op wat typfouten te wijzen
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Hoe overleef ik de examens?
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Als je nu nog niet begonnen bent met leren: panikeer dan niet! Wees
ervan overtuigd dat je het kan.
De wet heeft een beperking voorzien op het aantal werkuren dat een
arbeider mag presteren: dit is 8 uur. Dit geldt ook voor de student.
Zo kan je het schema 8-8-8 handhaven: 8 uur studeren, 8 uur slaap en
8 uur ontspanning. Veel meer per dag kunnen je hersenen
waarschijnlijk toch niet aan.
Wees consequent in je schema: wanneer je plant om te studeren, doe
het dan ook. Dit strakske bijvoorbeeld moet je lezen tijdens de
momenten dat je ontspanning hebt
Plan in je schema dat je tijd hebt om met kerst / nieuwjaar bij je
familie op bezoek te gaan. Zo zien zij jou ook eens (en kan je
misschien cadeaus incasseren)
Wanneer je ziet dat je in de problemen komt, leer dan de cursus van
achter naar voor. Proffen hebben de neiging hun eerste hoofdstukken
weg te laten (‘dat is toch maar inleiding’)
Na een examen: begin niet onmiddellijk terug te studeren! Neem een
douche, en een paar uurtjes rust. Gun je heresenen de tijd om plaats
te maken voor andere leerstof
Sla geen maaltijden over! Eet gezond en evenwichtig! Het heeft echt
geen zin om je ontbijt over te slaan en in de plaats wat redbull te
drinken. Elk element in je normale voedselpakket heeft wel een
functie. Dat past niet allemaal in een busje pepdrank
Wanneer je vrijaf pakt, gun je ogen dan ook vrijaf: ga niet achter een
computerscherm plakken tot je vrije tijd voorbij is. Je ogen zien ook
af, denk daaraan
Nu we het toch over ogen hebben: studeer met voldoende licht!
Wanneer je niet kan slapen door het lawaai van je buurman, klop dan
op zijn deur en vraag beleefd of hij zijn mond wil houden. Lig niet
half de nacht te woekeren omdat je buurman zijn examens
opgegeven heeft, dat is nergens goed voor
Voor diegenen die vrezen dat ze er niet door gaan zijn: een 2de zit is
geen ramp! Er zijn er al zovelen doorgraakt in september en hopelijk
ben jij er dan ook één.
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