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Editoriaalken 

Seks! 
 
Nu ik voor een laatste keer jullie aandacht heb dit academiejaar, gegroet. 
Wanneer dit Strakske uitkomt, zal ik mij mentaal aan het voorbereiden zijn om de 
veer door te geven aan mijn opvolger (lees: ik zuip mij te pletter). 
Ik heb een jaar lang mijn best gedaan om de lessen wat inter... euh ... jullie 
BUITEN de lessen wat te entertainen, ik hoop dat dat een beetje gelukt is. 
Zelf vond ik het altijd fijn om positieve commentaar te krijgen (de ironie erin af en 
toe bewust genegeerd), maar Scriptor zijn is helaas niet alleen rozengeur en 
maneschijn ... 
Het is een bewogen jaar geweest: schulden, ruzie met ereleden, moties, ruzie met 
leden, ... Ik heb met ongeveer iedereen wel eens 'ambras' gemaakt. 
Persoonlijk heb ik er niks op tegen om eens lekker ruzie te maken om dan erna het 
bij de volgende clubavond weer bij te leggen, maar helaas vraagt het bijleggen van 
grotere ruzies soms serieuze hoeveelheden gerstennat, en ben je de dag erna alweer 
vergeten dat je een ruzie bijgelegd hebt. Hierdoor moet je het dan opnieuw 
bijleggen op de volgende clubavond, wat ons bij het probleem van tijd brengt. 
Gelukkig is het ook niet allemaal kommer en kwel: op sommige momenten krijg je 
voldoening van je werk door te zien dat mensen zich amuseren bij hetgeen je 
opzet. Want in se is dat hetgene waar praesidiumwerk om draait: de voldoening. Je 
mag nog zoveel privileges (=gratis drank, entrees) krijgen als je wil, het vervaagt 
allemaal bij een groep mensen die zich amuseren door het werk dat je als 
praesidiumlid geleverd hebt. <oude zak> Opvolger, onthou dat! </oude zak> 
Nu we het over mijn opvolger hebben: ik wens Sarah alvast veel success toe., ook 
al is de uitslag nog niet bekend.  Om het met iKaroS zijn woorden te zeggen:  
Volgend jaar kunnen we ons terug verwachten aan een heleboel West-Vlaamse 
uitspraken. Velen gaan dit zeker geweldig vinden: als je op het forum 
of de wudjes kijkt, is dat toch de luidst roepende deelgroep der winezen. 
Verder rest er mij niets meer dan mijn trouwe lezers te bedanken, de mensen die 
keer op keer mij bij elke uitgave van het Strakske zijn komen vragen om een 
exemplaar en mij achteraf komen feliciteren met mijn uitzonderlijk talent (ze zijn 
wel niet talrijk): dank u! Ik hoop dat mijn opvolger het minstens even goed zal 
doen; in dit Strakske lees je alvast een proefstuk van haar, alsmede welke verlichte 
despoten *kuch* het WiNA leven zullen bepalen. Bedankt om mijn nonsens te 
lezen en tot nog eens! 
 

Bart 
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The godmother says goodbye .... 

Waarde mede-winezen,  
 
Hier zit ik dan, op de vooravond van de bekendmaking van de kiesuitslag, mijn laatste 
stukje te schrijven (sorry Bart dat ik te laat was; ik was er van overtuigd dat de 
deadline morgen was [nvBart: *spank* Dobbie]). En ik ben blij dat dit mijn laatste 
stukje was, want schrijven is toch eigenlijk echt mijn ding niet (altijd respect voor de 
scriptor, die het altijd voor elkaar krijgt dit boekje vol te lullen, en het nog interessant 
en leuk maakt ook[nvBart: geslijm zal niet helpen]). De laatste activiteiten komen er 
ook weer aan, dus het is voor mij bijna tijd om het praesidium vaarwel te zeggen :-( . 
Uiteraard zal ik nog regelmatig te zien zijn op alle toffe activiteiten, waarvan ik 
overtuigd ben dat het volgend praesidium daar de leukste activiteiten zullen van 
maken in jaren. (alle, de op een na leukste dan, want die van mijn praesidium waren 
de leukste :-p[nvBart: artikels voor strakskes schrijven?]).  
Ik hoop dat ik mijn ervaringen in het praesidium de volgende ervaringen goed ga 
herinneren, zodat ik besef dat tijden veranderen, andere mensen andere gedachten 
hebben en andere dingen doen, maar dat dat niet [nvBart: noodzakelijk] slecht is. 
Uiteindelijk wordt WiNA gedragen door mensen die vrijwillig veel tot heel veel tijd 
steken in iets dat uiteraard de moeite waard is, maar niet enkel voor zichzelf is. Dat 
wil zeggen dat het, zolang er zo'n mensen zijn in orde zal komen.  Ik hoop dat ik over 
vijf jaar ga zeggen dat het niet erg is dat de nieuwe mensen anders over bepaalde 
zaken denken, want zij zullen wel best aanvoelen wat leden willen. [nvBart: ik hoop 
dat je WiNA over 5 jaar uberhaupt nog kent …] 
Ik wil het komend praesidium, en alle praesidia die nog komen dan ook heel veel 
succes toe wensen, in hun taak die met de jaren moeilijker wordt. Ik denk dat ik met 
trots mag zeggen dat we nog altijd de besten zijn, en nog jaren de besten zullen 
blijven[nvBart: yeah right …]!  
 
Mijn laatste woorden:  
 
"Vivat, crescat et floreat WiNA!" en "Varietas delectat!"  
 
Het gaat jullie goed!  

Dobbie 
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All Hail to the new King, Baby! 

Beste wineesjes 
 
Aan mij werd, net als aan mijn voorgangers, gevraagd om een 
woordje van de toekomstige praeses te schrijven voor het laatste 
strakske van het jaar. Dit is dus tevens het begin van de marteling 
die elke praeses moet ondergaan, namelijk jullie in elke editie van 
het strakske voorzien van enkele pagina's leesplezier [nvBart: het 
kan idd een marteling zijn, vooral als je te laat bent]. 
 
Om te beginnen wil ik mijn voorgangster bedanken om mij een aangenamere 
startsituatie te leveren dan diegene die we dit jaar kregen. Daarmee uiteraard ook 
bedankt aan het ganse praesidium '06-'07 om dat te realiseren. Ik kan slechts hopen 
dat we dit jaar opnieuw zo'n schitterend jaar kunnen beleven, maar als ik het nieuw 
verkozen praesidium bekijk zal dit hoogstwaarschijnlijk geen enkel probleem zijn. 
 
Om verder vooruit te kijken op volgend jaar zal ik het even hebben over de 
toekomstplannen die er zijn. Eerst en vooral zal het cursus- en studiegedeelte op de 
site volledig afgewerkt worden. Ook denken we eraan om geplastificeerde lidkaarten 
te maken met barcode, zodat ook de verkoop van cursussen digitaal kan beheerd 
worden. Er zijn ook reeds plannen voor een skireiscomité, dat kan zorgen voor een 
skireis door WiNA georganiseerd tegen schappelijke prijzen. Voor de rest zullen we 
vooral verdergaan op wat er dit jaar gebeurd is, en leren uit wat er foutgelopen is 
[nvBart: ik hoop dat ieder jaar … helaas BLIJVEN mensen DT fouten maken. Dit was 
wel niet zo in Bubble zijn stuk, dus voor Sarah is er goede hoop]. 
 
Nuja, om heel eerlijk te zijn loop ik eigenlijk op de feiten vooruit. Op het moment van 
schrijven is het 1 mei, en de verkiezingsresultaten worden pas vanavond 
bekendgemaakt. Ik verwacht redelijk wat tegenstemmen, maar dat is om redenen die 
de meeste van jullie amper kunnen weten. Die tegenstemmen zullen mij dan ook 
allesbehalve ontmoedigen, integendeel. 
 
Genoeg verkiezingsgeleuter nu, terug naar de leuke dingen. Een bierbowling 
bijvoorbeeld. Het was aangenaam om te zien dat er vele niet-gedoopten aanwezig 
waren. Die hebben zich dan ook allemaal goed geamuseerd (en indien je mij niet 
gelooft, vraag het hen). Het is wel jammer dat het bijna weer gedaan is voor dit jaar. 
Aan de mensen die nog niet tot op een WiNA activiteit geraakt zijn: probeer dat toch 
volgend jaar eens te doen. Er is voor elk wat wils, je leert er nieuwe mensen kennen 
en het is altijd dikke ambiance (ja, niet enkel op feestactiviteiten, zelfs op 
sportactiviteiten ;-) ). 
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Natuurlijk zijn er ook minder leuke dingen. Zo is er bijvoorbeeld een lieve [nvBart: 
hence the irony] scriptor die de uitvinding zaagmail gedaan heeft. Dit is een 
mailinglist waarop iedereen die nog een stukje moet schrijven op gespamd wordt. 
Wat hij echter niet doorheeft is dat dit een volledig averechts effect heeft (bij mij 
toch).  
Ondertussen heb ik ook al een filter staan die zorgt dat alle zaagmail rechtstreeks 
mijn prullenmand ingaat [nvBart: gelukkig heeft een goede scriptor wel meer 
martelpraktijken om mensen te dwingen op tijd te zijn.  Ik zal met veel plezier Sarah 
al de kneepjes van het vak leren, toegepast op de nieuwe senior ofc]. Op deze 
manier heb ik er al helemaal geen last meer van :-). Natuurlijk kan ik onze scriptor 
geen ongelijk geven, deadlines zijn er om gerespecteerd te worden. Helaas door 
overmacht was ik toch een dagje te laat met deze tekst. Hopelijk is anderhalve dag 
voldoende voor onze scriptor om dit stukje nog in de finale versie van het strakske te 
krijgen [nvBart: and so the bastard scriptor showed his holy mercy ….]. 
 
Verder rest mij niets anders dan jullie allemaal schitterende examens toe te wensen, 
en goede moed tijdens de vakantie voor de mensen die een 2de zit hebben. Vergeet 
niet dat je zeker niet de enige bent die je op dat moment in die situatie bevindt, 
hoewel het soms zo kan lijken. 
 
Until the next 
Lucas 
 

 
Dont let the world deceive you 
Dont let their words betray you 
Dont let their lies deceive you 

Let Them Do Their Worst 
   “This is Absolution” - Killswitch Engage 

[] 
[] 
[] 
[] 

FOTO VEEL TE WARM OM TE WERKEN 
[] 
[] 
[] 
[] 

[nvBart: Sorry Bubble; die staat bij Dobbie :p] 

All Hail to the new King, Baby! 
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Sporttoernooi der wetenschappen 

 
De klok slaat 18.45. Onze wilde sportmannen verzamelen zich aan de ingang van de 
sporthal voor wat een grootse voetbalwedstrijd moet worden[nvBart: 
relativiteitstheorie is overal inzetbaar]. We tellen momenteel nog maar 7 man maar 
dat worden er later 10, en na de rust zelfs 11 (wegens een overloper). Bij de 
opwarming blijkt al dat de geologen een groter team hebben met een aantal 
stervoetballers. Maar zo onverschrokken en onversaagd als wij Winezen zijn laten 
wij ons niet imponeren en beginnen vol moed aan de wedstrijd [nvBart: deze keer 
was het niet voor gratis bier te winnen]. Maar al snel blijkt dat de geologen goed 
georganiseerd zijn en met een doordachte techniek trokken zij ten aanval. In het 
begin konden de winezen nog stand houden, mede dankzij onze goede goalie Ikaros 
maar na een goede 5 minuten eenrichtingsvoetbal moest dappere koen toch de 
duimen leggen de 1-0 was een feit geworden. Deze grote mentale opdoffer bleef nog 
een paar minuutjes hangen en daar was de 2-0 al, mede dankzij slecht uitverdedigen 
was dit toch een doelpunt dat voorkomen had kunnen worden. Niet getreurd echter 
want de wineeskes misten duidelijk ervaring maar probeerden er het beste van te 
maken, we konden tijdens de eerste helft welgeteld 1 kans creëren maar moesten 
toch ook 5 keer de bal uit onze netten plukken. 5-0 dus als stand bij de rust. Onze 
trainer/sport kon ons echter weer motiveren voor de 2de helft zodat we deze met 
veel plezier weer inzetten -we kregen zelfs een man extra- en op de koop toe werd 
het veld vergroot zodat we meer in de ruimte konden spelen. Tien minuten rust en 
we mochten weer beginnen, de tegenstander had ons blijkbaar afgeluisterd want zij 
hadden duidelijk onze tactiek gepikt en begonnen deze tegen ons te gebruiken. 
Goede strategen zoals wij zijn, werken wij altijd perfecte strategiën uit en dus stond 
het na een paar minuten al 6-0. Nog een paar keer wist de tegenstander onze keeper 
te verschalken, maar daar tegenover hadden de winezen ook al een paar kansjes 
weten te versieren, jammergenoeg zonder succes. Hierbij moeten wij jullie dus met 
spijt melden dat Team Tamzak (dat al een vreugdedans had gemaakt) met 8-0 de 
boot is in gegaan bij de geologen, maar dankzij de opgave van Chemica en 
Geografica toch eervol 2de in het SDW is geworden. [nvBart: als je de goals, 
gemaakt per team, telt had het zelfs 6-2 moeten zijn]. De zilveren medaille dragen 
wij natuurlijk op aan onze schitterende 10 spelers en vooral aan onze geliefde 
sportpraeses. 

Frying 



9 

 

Team 
Tamzak 

 
Op de achterste rij: 

 
Pol, Jeroen, Bubble, twEEk, iKaroS, Bart 
 

Op de voorste rij: 
 
Polle, Frying, Jetong, Den Dolfijn 
 

Fotoshooter:  
Jessie 
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Gegroet allen die dit boekje in hun pootjes 
gestopt kregen, bij deze is het eens mijn toer om 
iedereen die niet op de maffia-avond was te 
laten zien wat ze allemaal wel gemist hebben. 
Het begon al allemaal de zondagavond voor de 
maffia-avond.Het gekende wat-moet-ik-
aandoen-fenomeen deed zich weer eens voor. Je 
kruipt half in je kleerkast omdat je dan toch 
noodgedwongen iets moet vinden. Na enkele 
uren ben je er dan eindelijk! Allé bijna dan toch, ik kwam tot de conclusie dat ik 
verkleed kon gaan als 2 personages, nl. “the classy casino lady” of “the Bondlike 
casino slut”. Denkend onder het motto “ het is het ideale moment om es met een kort 
rokje door de Overpoort te paraderen” koos ik dan maar voor de tweede optie 
[nvBart: het is wel niet de bedoeling dat je onze mensen wegjaagt he Iris]. Goed 
zover waren we dan al, na een lange dag les was het dan eindelijk maandagavond. 
Vol spanning wachtte ik af om te vertrekken. Eenmaal aangekomen kreeg ik ineens 
een paar flessen whisky, porto en martini in mijn handen geduwd, zijnde 
waarschijnlijk een of andere natte droom van velen.  Gelieve dus niet te kwijlen! 
[nvBart: *kwijl*] Achteraan in de CB was er al volop activiteit waar te nemen, alles 
was aanwezig, massa’s jetongs, drank, casinogames, you name it. Stillekes aan 
begon het volk toe te lopen, vele nieuwsgierigen die niet goed wisten wat van zo’n 
avond te verwachten, maar eenmaal binnen kon iedereen de spellekes en entourage 
wel appreciëren. Wat mij het meeste opviel was dat sommige mensen 
binnenkwamen en zeiden van “ja das toch niets voor mij ze, ik ga wel kijken”, “juist 
ja” dacht ik bij mezelf. En zo geschiedde et ook, nog geen 5 minuten later stonden 
deze personen al aan te schuiven voor jetongskes. Bende plooiers!! Tssss 
Heel de avond werd duchtig ingezet op al de verschillende spellekes. De meest 
succesvolle waren toch wel de Roulette en Texas Hold’em. Blijkbaar was er met 
deze spellekes af en toe wel es redelijk wat buit binnen te halen. Maar op dat 
cruciale moment beslist het lot dan maar om es tegen jou te gaan zijn! Daar sta je 
dan, verloren, alleen gelaten, de jetongs hebben je verlaten, snif [nvBart: evil 
penning goes emo]! Maar kort nadien hoor je dat stemmetje weer “de volgende keer 
zal het wel lukken” en daar ga je dan weer. 
Kortom je ziet het, een heleboel dikke fun, degene die het gemist hebben, hadden 
dik ongelijk, nah! Hopelijk volgend jaar weer zo’n avond, al was het maar om Osmo 
nog es “rien ne va plus” te horen zeggen. ;) 
 
 

Maffia-avond 

Iris 
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Waarde winezen, nu volgt een stukje 
over de Poesjes en katertjes cantus.  
 
Deze activiteit ging door op 22 maart 
2007. Rond 19u30 had ik vlug iets 
gegeten waarna ik vertrok richting 
Overpoort om samen met de schachten 
de cantuszaal in orde te stellen. Ik kreeg 
rond 20u15 een sms dat de schachten al 
op mij aan het wachten waren. 

Blijkbaar hadden er enkele schachten/foetussen reclame zitten maken bij hun 
klasgenootjes en zo stonden er plotseling een 20-tal schachten en foetussen te 
wachten. Deze werden kort gebriefd over de werking van een cantus  
oa: wat ze moesten en vooral wat ze niet mochten doen[nvBart: bijvoorbeeld: de 
kwaadaardige scriptor ambeteren].  
Tegen 20u30 waren de commilitones en het praesidium gearriveerd en werd het Io-
Vivat gezongen. Ik gaf een foetus de opdracht om bierschacht te spelen, stampt hij 
wel het schild niet omver. Stomme feut!!! Hij werd dan ook zwaar gestraft zodat hij 
er in het vervolg goed ging op letten ( hihi ). Na enkele salamanders kwamen de 
vrienden van Alexander ( schacht / pro-senior Comina ) uit Brussel binnen. 
Blijkbaar waren ze niet gewoon aan de manier hoe wij cantussen in Gent, want ze 
gingen nogal vaak naar de wc [nvBart: ze hadden dan ook niet zo’n deftige 
reputatie]. Toen ze WiNA begonnen uitdagen voor estafette werden ze deftig 
afgekuist[nvBart: het wordt eentonig: zelfs onze vrouwen drinken bijvoorbeeld 
WINAK onder tafel]. Na de 2de keer begonnen ze in te zien dat WiNA een redelijk 
snel drink-team heeft [nvBart: of zij konden niet drinken, het is maar hoe je het 
bekijkt]. w00t!!! . Ik moet zeggen dat er enorm veel volk aanwezig was tijdens de 
cantus, want schachten moesten op elkaar zitten om te kunnen zitten.  
Naar het einde van de cantus toe sneuvelden de mensen uit Brussel een voor een
[nvBart: die estafettes zijn dus wel degelijk nuttig]. Er werd nog een stil gedeelte 
gehouden en de cantus afgesloten. Er waren meer dan 2 vaten uitgedronken, dus we 
hebben goed onze best gedaan. \o/ Puln vo dood verdammeeuh!  
 
Groeten van de Meester,  
polipie  

Poesjes&katertjes cantus 
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Beste trouwe lezer, 
 
Het hoeft niet gezegd zijn dat er moeilijke tijden op ons wachten. Ik zal dan ook het 
vervloekte woord niet uitspreken dat opnieuw klaar staat onze vrijheid aan te vallen.  
Toch went u er maar beter aan dat u een eindje de heerlijke geur van de Overpoort 
zult moeten missen[nvBart: smaken verschillen]. Ook het magische gevoel van een 
‘all in’ winst zal niet meer voor de komende weken zijn. En denk maar niet dat u uw 
weekgemiddelde nog zult halen. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om in uw 
zomervakantie al enkele vrije dagen te voorzien, kwestie van de druk wat te verlagen 
(een gedachte die zeer aantrekkelijk wordt naarmate het eind van de beproeving 
nadert) [nvBart: ik stel me hier serieus vragen bij wat je doet tijdens een ‘vakantie’]. 
Maar u moet sterk zijn! Vergeet niet dat de tocht gewoon opnieuw begint als u de 
eerste keer faalt. Dit gezegd zijnde heb ik ook goed nieuws: Aangezien jullie elk jaar 
zeer enthousiast komen [nvBart: (tegen)] stemmen, maak ik mij terecht geen zorgen 
over jullie blijdschap dat het Strakske volgend jaar in nieuwe handen komt, meer 
bepaald de mijne. Nu ik toch aan het woord ben, wil ik direct gemotiveerde Wina-
leden oproepen deze ééntallige redactie bij te staan. Bent u grappig, interessant en 
kritisch [en wil u mij vrijwillig helpen, meld mij dat dan! Ik verzeker u dat ik niet 
meedoe aan censuur [nvBart: booh! Censuur ftw!]. U kunt schrijven wat u wil zolang 
ik het leuk vind. Ook mensen die roddels weten die toch echt niet onverspreid kunnen 
blijven, kom alstublief naar mij [nvBart: met name roddels over de scriptor zelf zijn 
uitzonderlijk interessant]!! Tenslotte, als u ongelofelijk goed kan tekenen, grafisch 
ontwerpen of fotograferen, geef mij uw kunstwerken door en u krijgt de erkenning die 
u verdient. Het is niet voor mij, maar voor uzelf!! Als u klachten, bedenkingen of 
liefdesverklaringen hebt dan heeft u vanaf nu een uitlaatklep. Ik besluit met deze 
goede raad: 
De zon schijnt: ga naar buiten sufkoppen! 
 
De nieuwe scriptor,  
 
Sarah Bourgeois 
 
Ps: Mijn vriendinnen groeten u. 

Editoriaalken RC2 
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Editoriaalken RC2 
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Ontgroening 

Joo beste lezers en lezeressen ( *rr* ),  
 
Ergens op een warme lentenamiddag, meerbepaald 18 april 2007 vond de ontgroening 
plaats. Het begon allemaal al op een vroege namiddag. Opgestaan met een ferme kater 
moest er namelijk nog wat werk gebeuren om die schachten nog een laatste keer te 
doen afzien. Toen we eindelijk zo wat klaar waren, vertrok een groot deel van het 
doopcomité richting Overpoort om nog een laatste keer goed te kunnen roepen op die 
schachten. (Het lijkt erger dan het was :-p) De meeste schachten waren goed verkleed: 
iemand als clown, één als vuile janet, mickske als *tuut*, ... . Blijkbaar leest mickske 
zijn moeder deze strakskes, vandaar de extra vermelding moehaha [nvBart: en net 
daarom heb ik het gecensureerd ….] . Na een forse wandeling kwamen we op het 
Zuid aan. Daar werden wat teambuildende activiteiten gehouden die enorm leuk 
waren. De schachten werden per 2 ingedeeld en getest op hun WiNA-kennis. De 
hoogste score was 2/5. *zucht* :-P [nvBart: modale examencijfer bij de informatici 
uit 1ste bach] Ik had mijn schacht Kirill de opdracht gegeven om een "Joeri"-scene na 
te doen. Hij kroop op een fontein en brulde voor het ganse Zuid zijn scene. 
Machtig! :-D . Op de terugweg van het Zuid passeerden we langs de gevreesde Sint-
Kwintensberg. De schachten kregen daar loopplanken om hun voeten gebonden en 
moesten in groepjes van 2 zo snel mogelijk naar boven 'wandelen'. Menig schacht 
ging meermaals goed op zijn bek (zoals het hoort dus *g*).  
Voor de cantus gingen we nog vlug spaghetti-eten bij een SK-Club Ideefix. Dit 
verliep niet zo vlot als verwacht, waardoor sommige schachten + DC pita gingen 
halen. Pech voor die bepaalde club dan maar.  
De cantus op zich begon om 20u05. De senior had blijkbaar vertraging 
( booooo!!!!! ). De schachten kregen in het begin van de cantus een lijst van 
voorwerpen of personen of "personen/dingen". Een voorbeeld: 10 verschillende 
soorten haarlokken van elk 3 cm lang, een potje vol met teennagels, een lesbisch 
koppel die een tongkus wou draaien in de cantuszaal, een matras, ... Het was dan ook 
enorm grappig toen een lesbisch koppel binnen kwam in de zaal, want namelijk waren 
alle schachten ook plots terug present. Hoe zou dat toch komen haha [nvBart: en 
direct erna moest de meester naar de WC …] .  
Rond 23u werden de schachten dan eindelijk allemaal ontgroend. Hun lintje kwam 
eindelijk  terecht op de rechterschouder. Hurray!!!  
Ik wil hierbij elke schacht bedanken voor dit jaar. Ik heb me rijkelijk geamuseerd, 
hopelijk jullie ook. Moge jullie de WiNA-spirit verder zetten in al haar wegen.  
Zijt altijd scheef, en bluven HOAN!!! Verder nog een voorspoedige examenperiode 
toegewenst.  
 
Tot de volgende, 
Sven  
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Battle of the Scriptors: eindwinnaar 

 
En de winnaar is … 

 
 
 
 
 
 
 

Thomas « T. » Van Parys 
 
 

Deze persoon mag zich de trotse eigenaar 
noemen van een fles J&B, geschonken door 

WiNA ter ere van zijn overwinning 
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Verkiezingsuitslag 

 

Praeses Lucas « Bubble » Aerbeydt 
(39/18/9) 

Vice-Praeses Thimothy « Osmo » Deryck 
(52/11/0) 

Penningmeester Bram « Jetong » De Buyser 
(45/8/10) 

Feestpraeses Nicolas « Propolis » Overloop 
(38/15/10) 

PR-Intern Kirill « BizKiD » Suchkov 
(48/5/10) 

PR-Extern Joachim « Mickske » Seminck 
(42/11/10) 

Cultuurpraeses Ruben « Capi » De Rouck 
(43/5/15)  

IT-verantwoordelijke Janpieter « Bart » Sollie 
(50/6/7) 

Scriptor Sarah Bourgeois 
(51/1/11) 

Cursus Katrien De Vos 
(53/1/9) 

Cursus Neri Van Otten 
(38/13/12) 

Cursus Peter « Duckie » Vandendriessche 
(37/17/9) 

Sport Pieter « Dolfijn » Van Roy 
(46/2/15) 

WiNA praesidium 
2007-2008 

(voor / tegen / onthouding).  In totaal 63 stemmen, geen enkele ongeldig 
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Bierbowling 

Geactie comilitones,  
 
De bierbowling ging door op 26 april 2007 
rond 21u in de Overpoort Bowl. Er hadden 
zich meer dan 40 mensen ingeschreven voor 
deze activiteit. Ik nu al mijn writersblock 
begin te krijgen wegens een gigantisch gat 
in mijn geheugen. Nu volgt een verdere 
poging tot reconstructie van die bepaalde 
avond.  
Het begon rond 20u30. Ik kwam toe in de 
overpoort bowl al wandelend met een goeie 
lekkere pita in mijn handen. Met 
mondjesmaat kwamen er al wat mensen toe die zich hadden ingeschreven voor deze 
activiteit. Toen iedereen er was werden de lijsten ingediend bij Davy ( uitbater van 
de bowling ). Rond 21u15 kwam de eerste plateau al in de buurt van de bowling 
banen en werden de spelletjes gestart. De Tang-kegel was blijkbaar een goeie 
uitdaging geworden. Indien je eerste worp in de goot was, moest je je ferm gaan 
concentreren om je 2de bal ook niet in de goot te gooien en dat terwijl je zat aan het 
geraken zijt. *insert mission impossible tune*  
Na vele pintjes gezopen te hebben kwam het einde van het 2de bowling spelletje in 
zicht. Er was in totaal 90liter bier gezopen op een 2u. Dat is wel een sterke 
prestatie ;-) . Dit is normaal de hoeveelheid bier die gedronken zou moeten worden 
tijdens een cantus die normaal meer dan 4u duurt !!! ) [nvBart: op een cantus moet je 
dan ook zingen, drinken is een bijkomstigheid].  
Erna was er nog een afterparty in de Canard Bizar. Bepaalde mensen zoals Storm-
BE, Mickske, nen Thorwald en nog een taLa gingen nog ferm scheef door tot de 
vroege uurtjes. Storm-BE is zelfs nog tegen de vlakte gegaan, net zoals Lucas en 
TANG [nvBart: voor een keer dat-ie eens van de grond raakt, gaat-ie tegen de 
vlakte]:-D . Mickske had precies de neiging om op elke foto te gaan staan en rare 
gezichten te trekken. Mijn lint is ook semi-gescheurd. Een deftige geslaagde avond 
dus. Iedereen ferm zat voor een spotprijsje. Hurray!!!  
 
WiNA LEEFT!  
 
Groetjes en tot op de zwanezangcantus voor sommigen onder jullie.  
 
PS: Nog een goeie examenperiode toegewenst aan iedereen!  
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Editoriaalken RC2 
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WiNA intellectual: interview met J. Degraer 
Sommige mensen kennen hem als ‘De boeman van programmeren 2’, sommige 
zeggen dat hij ‘Een coole gast’ is.  WiNA trok op onderzoek en wist de heer Jan 
Degraer te strikken voor een interview. 
 
Mijnheer Degraer, als eerste vraag: waar heeft u gestudeerd? 
 
Euh, dat hangt af met wat je onder studeren verstaat: Ik ben afkomstig van Beernem.  
Ik heb in Brugge mijn middelbare school gedaan en hier in Gent informatica 
gestudeerd.  Vele studenten weten ondertussen wel niet meer dat ik een West-
Vlaming ben. 
 
Was U toen lid van de studentenvereniging van uw richting? (zijde de 
alomprezen WiNA) 
 
Ja 
 
Bent u zelf ooit gedoopt / ontgroend geweest? 
 
Neen, nooit.  Geen van beide.  Het waren toen nogal hevige dopen.   
 
Mogen we weten waarom? 
 
Wel, in mijn jaar was Nicolas Cybulski de schachtentemmer [nvBart: Cybu op de 
site] en de meeste eerstejaars hadden daar schrik van, het was nogal  een hevige. De 
praeses weet ik niet meer, maar ik herinner mij wel dat nicky toen in het praesidium 
zat [nvBart: Sabre op de site] Bovendien zat ik toen op kot in Terplaeten en zag ik 
vele dopen passeren.  Het was altijd grappig om te zien, dat wel, maar daar zelf gaan 
staan, nee dank u. 
 
Heeft u hobby’s?  
 
Vroeger heb ik judo gedaan, ik ben tot aan de blauwe band geraakt.  Toen ben ik 
jammer genoeg moeten stoppen wegens groeiproblemen.  Ik heb wel nog nooit judo 
toegepast op de studenten! (lacht). 
Ik loop af en toe, maar helaas heb ik op een badmintontoernooi een tijdje geleden 
mijn gewrichtsbanden gescheurd. 
Verder zit ik nog in een vereniging die aan liefdadigheidswerk doet. 
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WiNA intellectual: interview met J. Degraer 

Waarom was u niet op ons galabal? 
 
Dat is heel simpel: iemand van 1 meter 97 danst niet zo gemakkelijk … [nvBart: AH! 
En iedereen mij maar uitlachen omdat ik slungelig dans!] 
 
Wat zou WiNA moeten doen om meer proffen / assistenten aan te trekken op ons 
galabal? 
 
Het op tijd aankondigen zou al een grote verbetering zijn: dit jaar zijn jullie 3 dagen 
op voorhand komen zeggen dat het galabal was.  Ik heb ook mijn agenda hé, en die 
was op dat moment bijvoorbeeld al gevuld.  Ik denk dat dat bij de meeste van mijn 
collega’s zo is. 
 
Heeft u een vriendin? En hoe lang al? 
 
Ja,  en we zijn al bijna 7 jaar samen.  Ik heb ze leren kennen in mijn studententijd en 
toen studeerde ze orthopedagogie. 
 
Als u als erelid 2 vrijkaarten kreeg in de plaats van 1, zou u dan meer geneigd 
zijn om af te komen? 
 
Het zou een mooie suggestie zijn.  Het zou ook helpen als er een vervoerdienst was 
voor bepaalde proffen [nvBart: taxi osmo …]. 
 
Wat zou u de ideale ereledenactiviteit vinden? 
 
2 jaar geleden heeft WiNA een barbecue georganiseerd, aansluitend op de lessen, dat 
was wel tof.  Of een receptie tussen de middag door.  In ieder geval iets met een lage 
instapdrempel en wat aansluit bij de lesroosters. 
 
Ik kreeg van een van onze leden (mickske) de vraag of u hem erdoor wou laten 
voor zijn project dit jaar.  Wat is uw antwoord? 
 
(lacht en denkt 2 seconden na)  Aangezien het zijn vierde keer is bestaat de kans dat 
hij erdoor is, maar probabiliteit is geen zekerheid. 
 
U heeft dit jaar uw doctoraat afgewerkt, wat bent u volgend jaar van plan om te 
doen? 
 
Werken (lacht)  
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WiNA intellectual: interview met J. Degraer 
Sommige mensen zien doctoreren als studeren, anderen als werken, ik hou het in het 
bij ‘iets tussen de 2’.  25 mei moet ik mijn doctoraat verdedigen.  
We onderbreken hem even: mogen we komen kijken?: 
Daar heb ik niets op tegen. Het is openbaar, dus voor mij is er geen enkel probleem.  
 
Wat was als student uw tofste vak? 
 
Ik was een redelijk goed student, heb nooit herexamens gehad, en heb dus ook niet 
echt een specifieke voorkeur gehad voor een bepaald vak 
 
Wat was het vak dat u echt niet lag? 
 
Wel, hier moet ik een beetje voorzichtig zijn, aangezien ik geen collega tegen het 
hoofd wil stoten.  Als ik echt moet kiezen:  Professor Kerre was een geweldig 
lesgever, maar de materie van analyse boeide mij niet echt.  Ik had het meer voor 
discrete wiskunde. 
 
 Hoe is de werksfeer hier in de vakgroep? 
 
In de vakgroep zelf heerst er een heel sociale atmosfeer.  Als je hier begint te werken 
is dat soms wel verwarrend dat je professoren niet meer met ‘professor’ maar 
bijvoorbeeld met ‘Kris’ mag aanspreken.  Tijdens practica gaat het dan af en toe wel 
fout, als ik het bijvoorbeeld heb over ‘Kris’, en voor jullie is het ‘professor’, dan moet 
ik mij wel even corrigeren. 
 
Onze Intelligence Service (WiS) heeft achterhaald dat u al van 1997 op deze 
universiteit vertoeft.  Wat kan u zeggen over de zogenaamde 
‘mentaliteitswijziging’ van studenten?  Ereleden hebben het er namelijk over dat 
studenten van nu niet meer zijn zoals vroeger. 
 
Hier moet ik natuurlijk diplomatisch op antwoorden: 
Studenten van vandaag zijn assertiever dan vroeger, ze durven meer antwoorden dan 
vroeger.  Nochtans, als je assertiviteit kan staven, is dat zeker een pluspunt. 
 
Wat is uw algemene indruk van WiNA? En waarom bent u zo enthousiast om 
erelid te zijn en te blijven? 
 
Ik vind een studentendienst handig.  Jullie doen ook veel moeite voor ons, jullie 
bouwen met jullie waarschijnlijk beperkte budget een cursusdienst en een 
gemeenschap uit onder de studenten, dus ergens mag ik jullie wel steunen voor al die 
inspanningen, vind ik 
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Onder welke naam bent u op onze site geregistreerd? WiS heeft namelijk 
achterhaald dat u het forum meeleest 
 
Ik ben niet geregistreerd, maar ik volg jullie forum wel.  Het heeft als positief punt dat 
het een archief aan vragen bevat die nooit verloren gaan. Ik zie vaak dat studenten op 
het wina forum posten omdat de stap kleiner is en dat laat me toe om ook hier vroeg 
feedback te geven.  
 
Bent u ooit actief studentikoos geweest? Met actief bedoelen we (zwaar) uitgaan, 
en wat is uw meest beschaamde moment uit die periode? (in de goot wakker 
worden, op een wc in slaap vallen, etc) U mag de vraag blanco beantwoorden. 
 
Op mijn kot organiseerden we elk semester een kotfuif.  Ik weet zelf mijn 
drankverbruik binnen de perken te houden en heb dus niet zo’n gevallen meegemaakt, 
maar ik heb genoeg anderen gezien … (zucht) 
 
Wat is uw motto naar de studenten toe? 
 
Streng, maar rechtvaardig [nvBart: pech mickske] 
 
Als doorwinterd informaticus: Windows of Linux? 
 
Als informaticus kan je niet altijd voor jezelf werken.  Persoonlijk Linux, maar je 
moet met alle platformen kunnen werken. 
 
Heeft u een suggestie voor het volgende interview? 
 
Professor Kerre lijkt mij een uiterst geschikt kandidaat.  Hij heeft in zijn rijke 
academische carriëre enorm veel ervaringen opgedaan met studenten 
 
Heeft u nog een kleine anekdote voor ons? 
 
Ooit, bij projecten, had er iemand bekend dat hij code gekopieerd had, en dat hij er 
zich echt slecht bij voelde.  Het was wel vreemd.  Op zo’n momenten moet je ook 
psychologisch te werk gaan. 
 
Mijnheer Degraer, bedankt voor dit interview 
 
Graag gedaan 

WiNA intellectual: interview met J. Degraer 
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WiNA Takeover: vice met leidersambities 

 

Osmo has taken the lead! 
 
 
 
 
Buig nederige onderdanen, 
 
Hihi, is grappig om te zeggen. 
Aangezien de praeses (zowel pro als pre) nog geen woordje hebben geschreven op dit 
moment, ben ik dus snel in de pen, eigenlijk keyboard, gekropen. Beschouw volgend 
tekstje als een overwinningsspeech, niet dat ik tegenkandidaten had… [nvBart: het is 
u vergeven, het cursuskot stinkt nog steeds naar fruitbier] 
Een leuk detail, op dit moment is de uitslag van de stembusgang ook nog steeds niet 
geweten, dus misschien lees je dit tekstje wel nooit [nvBart: in dat geval had ik het 
uit sarcasme toch gepubliceerd]. 
 
Goed, als public relations heb ik denk ik alles behalve stil gezeten. Naast het 
standaard pr werk, sponsors zoeken, weekmeel versturen, affiches ophangen, ... 
zetelde ik ook in een aantal comités. Zo hebben we WiNA’s Wacky Weekend, ons 
kennismakingsweekend, ThermiLAN, eigenlijk WAN (WiNA Area Network) heette, 
wat door interne omstandigheden (lees: door niet goed meewerkende comitéleden) op 
het laatste moment nog is gecancelled. Als laatste hebben we Nacht der 
Wetenschappen, waar ik vice voorzitter was en eigenlijk nog van ben. Het is iets 
ingewikkelder eigenlijk. NdW werd voor VWK (Vlaams Wetenschaps Konvent 
ingericht) en daarvan ben ik vice voorzitter [nvBart: belastingsfraude … altijd 
interessant]. 
Naast dat, is er ook nog het recruitmentdeel. Wat de laatste weken toch ook enige 
onwikkeling kent. 
 
Zoals je kan zien heb ik dus niet stil gezeten en dat ben ik volgend jaar ook niet van 
plan, dat stilzitten hé [nvBart: tijdens het studeren zit je stil]. 
WAN zal terug in eigen beheer komen, NdW zal weer een ongekend succes zijn en op 
WWW zullen de nieuwe eerstejaars hun oren weer niet geloven aan anekdotes van de 
oude zakken, dewelke ik oneindig dankbaar ben om steeds mee te gaan. Zij vormen, 
in mijn ogen, een vaste waarde op een WWW[nvBart: die wil een goeie beurt 
maken]. Het is ten slotte en kennismakingsweekend, voor eerstejaars onder elkaar, 
maar ook met WiNA en wie kan beter WiNA-geschiedenis vertellen dan onze oude 
zakken. 
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WiNA takeover: vice met leidersambities 

 
Om nog even over de oude zakken, ook wel ereleden met een mooi woord genoemd, 
verder te doen. Als vice is het ook mijn taak om het contact met hun te onderhouden. 
Hun op de hoogte te houden door hun regelmatig hun leesvoer op te sturen, het ’t 
Strakske. Hun te verwelkomen op de activiteiten en hun uit te nodigen voor de 
ereledenactiviteit. 
 
Bij deze een dikke merci aan de ereleden die ons steeds weer blijven steunen en ons 
hun kennis en advies ter beschikking stellen. (Jaja, slijm slijm slijm :-p )[nvBart: 
*sigh*] 
 
Maar WiNA is een studentenkring en in de eerste plaats zijn we er om de studenten 
te dienen. Cursussen voorzien, boeken verkopen, voor de nodige brood en spelen 
zorgen. 
Schrijf dinsdag 25 september al maar in jullie agenda’s, want dan zal WiNA weer 
zijn gratis BBQ inrichten voor al zijn leden en ereleden. 
 
Als je tot hier bent geraakt wilt het dus zeggen dat ik bij meerderheid verkozen ben 
voor een volledig jaar jullie vice-praeses te zijn. En die taak zal ik zo goed mogelijk 
uitvoeren[nvBart: hij gaat zich in alle comités inschrijven en niemand gaat weten 
waar hij nu precies mee bezig is]. 
 
Ahja, je mag stoppen met buigen ;-) 
 
Greetz, 
Osmo 
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Comics 
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Humor 

 
Er zitten drie poezen zich te pletter te drinken aan de bar, omdat ze geen werk meer 
hebben:  
1e poes : Ik zou graag bij Stabilac werken: 's morgens melk, 's middags melk, 's 
avonds melk.  
2e poes : Ik zou liever bij Whiskas werken: 's morgens Whiskas, 's middags 
Whiskas, 's avonds Whiskas. 
3e poes : Ik wil bij Jupiler gaan werken ...  
De andere 2 poezen : Hoezo, Jupiler?  
3e poes : Wel, 's morgens ne kater, 's middags ne kater en 's avonds ne kater 
 
 
======================================================== 
 
Een man vliegt in een heteluchtballon boven het land en beseft dat hij verdwaald is. 
Hij ziet beneden een man lopen en daalt tot hij binnen gehoorafstand is... 
"Neem me niet kwalijk," roept hij, "Kunt u mij misschien helpen? Ik heb mijn 
vriend beloofd hem een half uur geleden ergens te ontmoeten, maar ik weet niet 
waar ik ben!" 
De man beneden antwoordt: "Ja. U bent in een heteluchtballon en zweeft ongeveer 
10 meter boven 
de grond. U bevindt zich tussen de 40 en 42 
graden noorderbreedte en tussen de 58 en 60 graden 
westerlengte." 
"U bent zeker een Systeem Beheerder" zegt de man in de heteluchtballon. 
"Inderdaad" zegt de ander, "maar hoe weet u dat?" 
"Nou", zegt de man in de ballon: "alles wat u zegt 
is technisch gesproken juist, maar ik heb helemaal 
niets aan die informatie. En al met al ben ik nog steeds verdwaald." 
De man op de grond kijkt peinzend omhoog en zegt: "U bent zeker manager?" 
"Dat klopt", zegt de man in de ballon: "maar hoe weet u dat?" 
"Eenvoudig. U heeft geen idee waar u bent.  
U weet al helemaal niet waar u naartoe gaat.  
U heeft iets beloofd terwijl u geen idee heeft hoe u die belofte moet waarmaken en u 
verwacht van mij dat ik uw probleem oplos.  
U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij elkaar ontmoetten, maar op 
een of andere manier is het nu ineens mijn schuld." 
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Glijbaantjes 

Prof.  Matthys 
• Dit is de burgie-methode, ge kent dat: burgies zijn heel slimme mensen, maar 

het zijn een beetje weirdo’s he 
• Dus de vrije elektronen zeggen: « waauw, fantastisch, een elektrisch veld! We 

gaan kriebelen! » 
• « Ge moet opletten met componenten van vectoren he, een haas doet het ook 

niet met een konijn. Allez, dat zeggen ze toch » 
 *Matthys wijst naar z component* 
 « en zeker niet met een olifant » 
 
G. Deschrijver 
• (krast op het bord:) Nu zijn jullie ook eens allemaal wakker ….. 
 
CD: 
• iKaroS: In een auditorium kan je niet doodgaan ... 
 CD: Jawel! Uit verveling! 
 
Osmo: 
• Osmo: wie moet er een sandwich met ketchup hebben? 
 Duckie: ik! 
 (osmo geeft duckie de sandwich) 
 Duckie: das alleen met ketchup ... 
 Osmo: aja, dat heb ik toch gezegd, sandwich met ketchup .... 
 
Jetong: 
• Karel is er niet als hij afwezig is 
 
 
Neri: 
• Hoe? Jasper zijn echte naam is Sjappie? 
 
Sjappie: 
• Anabolica schacht: Mag ik de tekst van die mooie vrije versie op clementine? 
• Sjappie: das ons clublied …. 
 
Kirill: 
• Ik heb een nieuw glijbaantje: Bart is gestopt met drinken! 
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• WUD onze nieuwe penning zijn geld opdrinkt? 
• Het vorige WUDje letterlijk mag geïnterpreteerd worden? 
• Mickske en Propolis een verhouding hebben?  
• Ze naar eigen zeggen aan cyberseks doen? 
• Ze een competitie hebben over wie het meeste "inbreng" heeft in hun relatie? 
• Propolis nu dus wel zijn voorliefde voor lesbische meisjes kwijt is? 
• Mickske zijn voorliefde voor kindermeisjes kwijt is? 
• De relatie dus enkel voordelen heeft? 
• Jessie nu waarschijnlijk jaloers is op Propolis? 
• Ze Mickske een schat vindt? 
• Ze onze evil penning niet durfde opbellen toen ze WiNA geld nodig had? 
• Ze dus maar een heel klein hartje heeft? 
• Het grapje over ‘evil penning’ dus iets te goed gelukt is? 
• Iris in feite een heel lief en vriendelijk meisje kan zijn? 
• Probabiliteit geen zekerheid is? 
• Ze namelijk zelf zegt ‘Ja, maar niet voor jullie’? 
• Sommige praesidiumleden graag koppels verzinnen? 
• Dit meestal homo-koppels zijn? 
• Ik dit redelijk verdacht vind? 
• De pot de ketel eigenlijk verweet dat hij homo is? 
• twEEk relaties heeft met lijvige vrouwen? 
• Ik mij afvraag waarom hij Lotte graag ziet? 
• Het vroeger niet echt beste vrienden waren? 
• Kirill lijken bewaart in zijn kelder? 
• Hij dit zijn ‘werkplaats’ noemt? 
• Jetong onze topscoorder was op SDW? 
• Hij niet minder dan 2 goals gemaakt heeft? 
• Ze wel in onze goal waren in de plaats van die van onze tegenstander? 
• Dobbie wel staat met een bril en een snor? 
• We dit gemerkt hebben op de verkiezingen? 
• Hier een filmpje van bestaat? 
• De constructie van de snor gebeurde nadat ze het glazen kot had volgekliederd 

met ‘Bubble stinkt!’? 
• Foei, Dobbie! 

WUDjes 
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Glijbaantjes 
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Waarde Commilitones, toffe mensen en H4x0rs, kortom: Waarde Winezen… 
 
Tot U spreekt de waard. Ik herinner me nog steeds het moment ons aller Dobbie 
daar stond met het schild in haar pollekes, met een overgeile big smile op haar 
gezicht en mededeling: het is de Canard geworden… Met de huidige WiNA ervaring 
die ik tot nu toe heb, een van de betere momenten uit mijn café-carriere! Als ik 
WiNA zou moeten omschrijven in 3 woorden, zou ik zeggen: (zie hierboven) 
[nvBart: voor de simpelen van geest heb ik het wat benadrukt]. 
Maar genoeg gezever over vroeger en nog vroegerder, even over vandaag. Vandaag 
heb ik geleerd dat Jetong zijn geld letterlijk opDRINKT, Bubble weldegelijk sexy 
staat in een nauw aansluitend Bacardi T-Shirtje en Polipie graag intiem betast wordt 
door Brutus. Zoals u kunt lezen, commilitones, een typische Wina-H4x0r-avond @ 
The CB! 
En om eens progressief en vooruitziend over te komen, even toekomstgericht 
denken. Wie het ook allemaal moge wezen: het volgend praesidium zal het goed 
doen! Ik hoorde al iets vallen van ‘de 168 uren van de CB’ – een bitterballencontest 
– enz… Dat belooft! 
Maar aangezien deze rubriek ‘het RELAAS van een cafebaas’ heet, zal ik toch even 
mijn relaas neerpennen (typen eigenlijk, wie schrijft er nu in godsnaam nog met een 
pen?). Leef even mee: na een harde nacht zwaar zwoegen, bakken sleuren, de 
tapkraan open en dicht doen en ondertussen nog eens doen alsof je de gesprekken 
interessant vindt, ga je uitgeput even op een barkruk zitten en wat meelkes checken 
terwijl er nog een 6-tal mensen hun laatste pintje uitdrinkt. Het is 4u ’s nachts… Hoe 
het mogelijk is, ik weet het evenmin, maar om 6u ’s morgens zitten diezelfde, niet 
nader vernoemde, winezen nog aan te toog te lullen. En lullen it is! Van HIER tot 
HIER! Mijn woordenschat is in dat kleine jaar dat Winezen mijn cafe bezoeken 
uitgebreid met woorden als bukakke, H4xen en Thingy… Waarvoor dank! Maar ik 
vond het toch interessant toen diezelfde WiNA-clan om 8u ’s morgens aan mijn 
gesloten deur hysterisch stond te schreeuwen: TAAAAAANG… 
Waarde commilitones, ik ging het kort houden en zal hiermee ook afsluiten. Maar 
nog even deze gouden raad meegeven: Als de bodem van uw glas de kleur heeft van 
de vloer, dan is uw glas leeg! (en bestel je best een nieuwe pint!) 
 
Dixit 
 
Maxim 
Peter ’06-‘07 

Relaas van de cafébaas 
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Sudoku-raadsels 
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Sudoku-oplossingen 
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Hall of glory 

 
 
U weze verheerlijkt tot in het einde der tijden: 
 
• Frying, voor zijn sporttoernooi der wetenschappen-stukje op tijd binnen te 

brengen 
• De Evil Penning, voor het reviewen van de maffia-avond 
• Polipie, die altijd de haantje de voorste is geweest inzake het binnenbrengen 

van gevraagde stukjes. Merci! 
• Sarah voor zichzelf te introduceren 
• Thomas Van Parys voor het mees artistieke stuk te schrijven in de ‘Battle of 

the scriptors’ 
• Jan Degraer, voor tijd vrij te maken voor ons interview 
• Osmo voor zijn introductie als vice 
• Het VC voor mij een opvolger te bezorgen 
• Alle roddeltantes voor mij glijbaantjes + WUDjes te bezorgen 
• Maxim voor zijn relaas van de cafébaas 
• Het praesidium waarmee ik een heel jaar heb samengewerkt + activiteiten 

georganiseerd: merci! 
• Al de mensen die ons financieel en emotioneel gesteund hebben: sponsors, 

ereleden, sympathysanten, enzovoort 
• Jij, omdat je (hopelijk) al mijn strakskes gelezen hebt :) 
 
 
U en uw nageslacht weze vervloekt tot in de zevende generatie: 
 
• DOBBIE EN LUCAS, OM AL MIJN AANMANINGEN TE NEGEREN EN 

TE LAAT TE ZIJN MET HUN WOORDJE VAN DE PRAESES!!!! 
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(nvBart: zo zie ik ongeveer de 
lintoverdracht tussen mijzelf en Sarah …) 
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