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Het is bijna zover, over enkele dagen vertrekken we op WWW. Dus hier volgt 
nog een kleine samenvatting van wat je zeker niet mag vergeten en waaraan 
je je kan verwachten. 
 
Hier zijn enkele items die als hulp kunnen dienen als je je rugzak maakt: 
 

-Toiletgerief (is het niet voor u zelf, denk dan eens aan uw medemens) 
-Stevige kleren en schoenen om aan avontuur te doen 
-Een slaapzak voor ’s nachts 
-Alles wat je zelf nog zou meenemen als je weggaat (uw lief ?) 
-Knuffelbeertje voor de jongens en voor de meisjes een badeend die piept 

 
Enkele praktische puntjes: 
 

-We vertrekken donderdag 1 november . We spreken af om 14u aan  
de voorkant van het St Pietersstation . Wees zeker op tijd of we 
missen de trein. 
 
-We komen terug zondag 4 november . Dit zal rond 14u, 14u30  zijn,  
wederom aan de voorkant van het station 
 
-De prijs is € 55 . Dit is niets als je ziet wat je er allemaal voor krijgt ;-)  
Met andere woorden, je moet je eerst inschrijven via de website  
http://wina.ugent.be/www waarna je een mail krijgt met alle nodige  
infomatie 
 
-Ben je vegetariër of zijn er andere dingen die we van je moeten weten,  
laat het ons tijdig weten, stuur een mailtje naar weekend@wina.ugent.be. 

 
Op de agenda staan een bezoekje aan Bouillon . Het stadje is het ideale ter-
rein voor enkele van onze activiteiten die we gepland hebben.  
Als de weergoden ons gunstig gestemd zijn, zal een BBQ  zeker niet uitblijven. 
En zijn ze ons ongunstig gestemd doen we eerst een zonnedans! 
Traditioneel is er ook de WWW-quiz die sinds kort ook wordt aangevuld met 
een beestig estaffettespel ! 
 
Aarzel niet langer om je in te schrijven en dit weekend te beleven! 

WiNA’s Wacky WeekendWiNA’s Wacky Weekend  

Lijstjestijd: praktische info 
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  DankwoordjeDankwoordje  
Ik dank volgende personen voor hun bijstand: 
 

 
Glijbaantjes werden mij bezorgd door: 
Thomas Vanhove, Roeland Creve, 
Harald Rombaut. 
 
Het voltallig praesidium om mij bij te 
staan tijdens het ontwerp van dit 
Strakske met verslagen en glijbaantjes. 
 
De voorzitters van de 
examencommissies voor hun informatie 
en hun tijd. 
 
Columnisten: Thomas Vanhove, Peter 
Bouvere. 
 
Mezelf voor dit aardig stukje werk. 
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  EditoriaalEditoriaal  

Tot u spreekt uw scriptor... 

SB 

Op de mooiste nacht van oktober laat de 
hemel miljarden sterren zien. De kille 
buitenlucht doet de wangen van de stads-
mensen blozen maar op dit uur liggen de 
meeste onder hen al te ronken of dansen 
ze zich warm in één of andere nachtclub. 
Enkel gekken begeven zich nu buiten de 
warme gloed van de stad. En gekken zijn 
van alle tijden. Niet ver voorbij deze 
grenzen waakt een rijk beboste heuvel 
over de levendige stad. Dat doet ze al 
eeuwen en eeuwen. Deze nacht heeft ze 
bezoek. Gekken? Ze hebben alleszins een 
menselijke gedaante. Laten we gaan kij-
ken, wat dieper het bos in, geluidloos. 
Kijk: kaarslicht, dat moeten ze zijn. Zil-
veren mistslierten kronkelen als slangen 
rond hun enkels. Het smeuïge pad is om-
geven door hoge eiken die huilen langs 
de weg, bedelend naar de zuchtende 
voorbijgangers. De grillige oppervlakte 
speelt het verhaal van hun gebroken sil-
houetten. De grijze gewaden glijden met 
vastberaden elan naar de voet van de heu-
vel op het zachte ritme van de nacht. De 
maan kijkt hen na en staart naar hun rug-
gen. Hun bleke gezichten reflecteren het 
licht van dansende vlammen. Een wind 
steekt op vanuit het westen en zoekt flui-
tend zijn weg door de kruinen boven hen. 
Bruingele bladeren dwarrelen naar bene-
den en maken gekke capriolen over de 
bodem. Zwartgevleugelde metgezellen 
fladderen rond hen heen. Niets kan deze 
harmonie verbreken. De trance is com-
pleet. Achter hen op de top van de heuvel 
liggen de restanten van volmaaktheid. Ze 
zijn met drie. De voorste ziet er vreselijk 
uit. Grijsblonde haren bengelen als stro-
halmen voor de ogen. Erachter schuilt 

een gerimpeld grauw gezicht. Grote hel-
derblauwe ogen spreken echter als die 
van een baby. De sterk uitgesproken juk-
beenderen verraden een mannelijk we-
zen. Langzamerhand krijgen de vele ge-
luiden rondom vorm. Het geritsel, gefluit 
en gefladder. Als je goed luistert kun je 
het horen: 
Tataraatatataraa tataaatatatara 
Here comes johnny yen again 
With the liquor and drugs 
And the flesh machine 
Hes gonna do another strip tease. 
Hey man, whered ya get that lotion?  
Ive been hurting since Ive bought the 
gimmick 
About something called love 
Yeah, something called love. 
Well, thats like hypnotizing chickens. 
 
Well, Im just a modern guy 
Of course, Ive had it in the ear 
before. 
I have a lust for life 
cause of a lust for life. 
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  InhoudInhoud    
Editoriaal : Tot u spreekt uw scriptor 

Inhoud: Wat valt er zoal te lezen hier 

Kalender: Wat is er zoal te doen bij Wina 

Woordje van de praeses: Tot u spreekt de grote baas 

Glijbaantjes: Blijgaantjes 

Nadenkertjes: ontspannende hersenoefeningetjes 

Column: Thomas, onze nieuwe vaste waarde! 

Ereledenforum: Wat kunt u er zoal op vinden 

Mopjes tussendoor 

Buispunten: HOE ZIT HET NU?!! 

Ijsbrekertjes: Nieuwe voorraad 

Wilt u meewerken aan het Strakske? 
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Een pagina met inhoud... 

Barbecue -> pagina 22 
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hOgE bOmEn vAngEn 
vEEl wInd 

A = nacht & B = dag 

Nadenkertjes: oplossingen 

Train uw hersens... 
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1 

2 

1. Vul de doos van 5 kg volledig en vul hiermee de doos van 3 
kg. In de doos van 5 kg zit nu nog 2 kg. 

2. Leeg de doos van 3 kg en vul ze opnieuw met de 2 kg uit 
de doos van 5 kg. 

3. Vul opnieuw de doos van 5 kg volledig en vul hiermee de 
doos van 3kg (waar er nog 2kg inzit) tot deze vol is. 

4. Er rest 4 kg in de doos van 5 kg!! 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nadenkertjes: oplossingen 

Train uw hersens... 
5 Een pagina met inhoud... 

  InhoudInhoud  
Pro-praesidium laat zich horen: Bouvier* doet ons lachen 

Verslag: Barbecue 

Verslag: Oefencantus 

Voetballers gezocht voor het I.F.K. Minivoetbaltoernooi ! 

Verslag: Openingsfuif 

Verslag: Schaaktoernooi 

Verslag: Voordoop 

Verslag: Fotozoektocht 

De 160 km van de Ardennen: superspannend verhaal! 

Madame Soleil: het staat in de sterren 

Nadenkertjes: de oplossing 

Dankwoordje 

WWW: Praktische zaken!! 

23 

24 

26 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

42 

44 
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Openingsfuif-> pagina 28 

* Bouvier 
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  KalenderKalender  

Neem uw agenda en noteer... 

Wanneer? Wat? Waar? 

Ma 29 oktober Doop Frontline 

Ma 30 oktober Flügelavond CB 

1 tot 4 november Wina’s Wacky Weekend Omgeving 
Houdrémont  

Ma 5 november Pokeravond Outpost 

Di 6 november Bierkoningverkiezing +  
Gratis vat 

CB 

Do 8 november Griezelfilmavond Therminal 

Ma 26 november I.F.K Minivoetbal + 
Verbroederingscantus 

GUSB 
CB 

Di 13 november Abdijavond CB 

Ma 19 november Ochtendactiviteit: SOEP + 
Cantus 

Sterre, S9 
CB 

Do 22 november Schaatsen Kristallijn 

Wo 28 november Muzeumbezoek Verrassing 

Do 29 november Cocktailfuif Porter House 

Voor een up-to-date kalender en meer sfeerbeelden: ga naar http://wina.ugent.be . 

Massa’s activiteiten!! 
Hou ze in de gaten! 
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STEENBOK = 22 december TOT 20 januari 
 

Het wordt toch eens tijd om iets te doen aan die achterstand.   
Had je niet beloofd om iets aan dat buikje te doen? 

Je kunt ook thuis feesten. Het hoeft niet steeds op verplaatsing.  

BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december 
 

Herzie je eerste mening. 
Ga naar buiten! Je ziet zo bleek. 

Geloof niet zomaar wat men zegt. Sommige verhalen komen vaak voort uit frustratie. 

KREEFT = 22 juni TOT 23 juli 
 

Steek wat meer tijd in je opdrachten. Het zal na verloop van tijd steeds sneller gaan. 
Pannenkoekenfeestje? 

Als je probeert te stoppen met roken: laat je niet verleiden ‘s avonds. 

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus 
 

Kan je helpen, doe het dan! 
Citroen helpt je huid zuiveren en is heeft een anti-tumorwerking. 

Als jij het niet serieus meent, zorg dan dat je er zeker van bent dat de andere er ook zo over denkt. 

WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober 
 

Het is niet het moment om te twijfelen. Nu kan je nog niet helder denken. 
Eet niet alleen, je loopt de muren op. 

Sluit jezelf niet op. Je denkt te veel na. 

MAAGD = 24 augustus TOT 22 september 
 

Ga je nu eindelijk serieus beginnen aan dat project? 
Misschien is zwemmen iets voor jou? 

Verzet eens wat werk. 

SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november 
 

Het gaat allemaal goed. Niets lijkt in de weg te staan. Zoek er dus ook niet achter. 
Gezelschapsspelletjes?  

Vergeet nu voor eens voor altijd die nare herrinnering.  
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WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari 
 

Maak je niet druk om negatieve opmerkingen. Wie zegt dat ze terecht zijn? 
Ga squashen en sla die frustatie uit je lijf. 

Spreek af met je beste vriend(en). Die zullen je wel opbeuren. 

RAM = 21 maart TOT 20 april 
 

Laat je nooit ontmoedigen! Vragen, vragen, vragen. 
Spreek een kookdag af met een kotgenoot en beleef culinaire avonturen. 

Doe iets interessants. Verras jan en alleman. 

STIER = 21 april TOT 21 mei 
 

Maak (aan)tekeningetjes of je valt in slaap! 
Als hoofdpijn je teistert, eet dan zeker niet te vettig. 

Kijk een filmpje en ga vroeg slapen. 

TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni 
 

Maak die oefeningen, anders wordt het Chinees ogende vak alleen maar Chinezer. 
Van Chinees gesproken…  probeer eens. 

Neen! Chinezen is geen goed idee! 

VISSEN = 19 februari TOT 20 maart 
 

Vroeg opstaan IS lastig, leg je er maar bij neer (let op de gevatte woordspeling) 
In de resto hebben ze nog andere dingen buiten frietjes! Trouwens, frietjes eten daar zijn verloren 

frietjes. 
Ga naar de clubavonden! Neem iemand mee. 

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

I 
eder mens heeft een beetje structuur nodig in z’n leven. Voor die reden 
hebben we even madame Soleil gevraagd naar wat het lot ons voorschrijft de 

komende weken. Ze kwam tot de vaststelling dat de sterren 3 X een plotse 
verandering ondervonden.  
8u30-17u15 : STAND 1 (de zitstand) 
17u15-21u30 : STAND 2 (de lichaamsstand) 
21u30– 8u30 : STAND 3 (de rooistand) 
   M. Soleil zegt:  « Ditte isse watte stierren voorspielde: » 
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  Woordje van de praesesWoordje van de praeses  

De grote baas spreekt... 

Beste Wineesjes 
 
Er zijn weinig dingen voor een senior die beter zijn dan een geslaagde start van het 
academiejaar. Al vanaf de eerste dag hebben jullie veel enthousiasme getoond en zijn 
jullie massaal naar onze activiteiten gekomen. Bij deze wil ik jullie daarvoor ook 
bedanken. 
 
We hebben dit jaar ook weer een pak meer leden dan vorig jaar en als min of meer 
logisch gevolg was de opkomst naar de voordoop fenomenaal. Maar liefst 40 mensen 
kwamen een kijkje nemen of de doop al dan niet iets voor hen was. Na de oefencantus, 
waar 30 nieuwelingen aanwezig waren, had ik voorspeld dat er iets minder dan 20 
schachten zich zouden laten dopen, en als het er 20 of meer waren ik een klein vat zou 
zetten. Ik vrees dat het nu zover zal komen, jullie kunnen jullie dus quasi zeker 
verwachten aan wat gratis pintjes op een clubavond in november of december. 
 
Maar het waren lang niet de studentikoze activiteiten alleen die veel volk aantrokken. Zo 
waren er op elke clubavond wel 
nieuwe gezichten te zien en ook het 
schaaktoernooi werd gewonnen door 
een eerstejaarsstudent. Het praesidium 
kan niet anders dan tevreden zijn. 
 
Verder hoop ik dat jullie op studievlak 
jullie draai ook gevonden hebben. 
Verlies je taken niet uit het oog, en af 
en toe al eens een cursus openslaan zal 
je blokperiode een stuk aangenamer 
maken. Aarzel vooral ook niet om je 
studiepeter/meter te contacteren indien 
er problemen zijn, of via de andere 
hulpkanalen zoals Minerva, het 
WiNAforum en ook de proffen zelf 
natuurlijk.  
 
Ziezo, dat was het dan alweer voor dit 
strakske. Tot de volgende! 
 
Lucas 
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  GlijbaantjesGlijbaantjes  

Prof Dawyndt : 
♦ « Shell, blijf met uw pollen van m’n string af! » 

Prof Thas : 

♦ « Gelieve geen opmerkingen te maken over mijn bril, ik weet dat hij scheef 
staat. Hij lag op de grond en ik heb er op getrapt. » 

Prof Van Campenhout : 

♦ Na een lange stilte veroorzaakt door een vraag van de prof: 
« Is there life out there? » 

♦ Les over elektrische netwerken:  
«  Hoe minder knopen hoe meer vreugd» 

Prof Fack: 

♦ Wegens het mistige weer komen om de haverklap te-late-treinmensen 
haar les binnenvallen. Wanneer er echter een vrouwelijk wezen 
binnenkomt zegt ze direct: « Ik denk dat jij verkeerd zit » Het arme schaap 
druipt af. Daarop excuseert prof Fack zich nog even: « Niet dat ik iets 
tegen meisjes heb, maar kijk eens naar jullie! »  

Prof Vandenberghe: 

♦ Les experimenteren in de 1e bach fysica. Je moet de schaal van een 
grafiek zo kiezen, dat je er iets uit kan concluderen. Deze grafiek 
bijvoorbeeld is enkel goed om de Grote Beer te zoeken. 

En glijden maar... 

H 
et gebeurt met de grootsten der aarde. Een ‘slip of the tongue’ is eruit 
voor je het weet en daar is niemand vrij van. Zinnen krijgen een 

ongewilde betekenis die vaak genant zijn voor de verspreker. Als deze dan nog 
eens met professor wordt aangesproken dan kunnen wij dat niet zomaar laten 
passeren.  
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Het bleek Rochefort te zijn. Weer een 
pleintje met een kerk en veel licht, maar 
cafés die open waren leken precies ver-
bannen te zijn. Tot plots Bram zijn oog 
viel op een gesloten café waar nog licht 
brandde achteraan. We zetten ons langs 
de kant en gingen kijken. Sven was als 
eerste uit de auto. Hij stormde naar de 
deur en vroeg in zijn beste West-Vlaams 
vijf pinten. Met een onbegrijpelijk ge-
zicht keek de cafébaas mij aan, waarna 
ik hem het één en ander verduidelijkte. 
Namelijk dat we al van tien uur aan het 
rondrijden waren (en op dit moment was 
het tegen twee uur). Maar de cafébaas 
had er geen oor naar. 
 
Teleurgesteld reden we verder, terug op 
de donkere baantjes terecht gekomen, 
reden we bijna een familie zwijnen om-
ver, eentje had de auto bijna een kop-
stoot gegeven. Geschrokken bleven we 
rijden. Dorpje in, dorpje uit, dorpje in, 
dorpje uit, ... Tot plots… Lucas zat in de 
passagierszetel naast mij toen we beiden 
een rechthoekige gedrocht op een paal 
zagen staan. We naderden het ding veel 
te snel tot we begonnen denken dat het 
misschien wel eens een flitspaal zou 
kunnen zijn. Nog steeds reden we te snel 
tot het uiteindelijk doordringt : Het IS 
een flitspaal! Ik zette mijn voet direct op 
de rem en kwam tot stilstand. Een volle 
vijf minuten staarden we het ding aan. 
Wat we hier voor ons stond was één van 
de zes flitspalen in Wallonië en wij had-
den het gezien! 
 
Toen hadden we er genoeg van en beslo-

ten we terug te keren naar het huisje. Dit 
ging gepaard met een ontmoeting met de 
lokale politie aangezien we geen flauw 
idee hadden van waar we eigenlijk wa-
ren. Na een beetje links en een beetje 
rechts kwamen we terug op gekend ter-
rein. Toen was het ver na drie uur! 
 
De moraal van het verhaal. Als je een 
café zoekt in Wallonië, moet je meer dan 
160km rijden! 
 

Osmo 

De 160 km van de ArdennenDe 160 km van de Ardennen   
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We vonden al 
snel het vol-
gende bordje 
en nog een en 
nog een, tot 
plots een T-
splitsing zon-
der aandui-
ding. Geen 
nood: als goe-
de informatici 
vonden we al 
snel een oplos-
sing. We zou-
den aan de 
hand van het 
d iepte-eerst -
algoritme sys-
tematisch elke 
kant afzoeken. Terwijl ik mijn kilometer-
teller nauwlettend in de gaten hield, na-
men we de eerste weg die rechts omhoog 
liep. Aan elke splitsing berekenden we 
de maximale afstand die we nog moch-
ten rijden. Vonden we niets binnen deze 
afstand, keerden we terug en namen we 
de andere mogelijkheid.  
 
Na veel heen en weer gerijd, zien het 
licht voor de 2e maal. Het was de bar van 
een camping. En ja hoor het was nog 
open! Mensen gingen er binnen en bui-
ten, vooral Nederlanders, maar ook vrou-
welijk schoon. Toch durfden we niet 
meteen naar binnen te gaan, dus reden 
we eerst een rondje rond het park om dan 
terug aan de bar uit te komen.  
 
We besloten dan toch maar de parking 

op te rijden. De 
enige vrije plaats 
had een scheve 
hoek van niet 
meer dan 40 gra-
den. Dat was ons 
te scheef. We kon-
den de auto toch 
zo niet laten staan. 
Dus we keerden 
terug naar ons 
oo rsp ro nke l i j k 
idee, de Dance 
Club zoeken, en 
we hervatten onze 
methode. 
 
Uiteindelijk kwa-
men we terug uit 

op donkere vergeten baantjes met hier 
een daar een onverzorgde zijsprong, 
niets interessant dus. We reden en reden 
tot Rudolf plots riep: “Stop!” Er hing 
terug een Dance Club-bordje. Een nieu-
we aanwijzing! Hoopvol volgden we de 
pijl, tevergeefs… de Dance Club hebben 
we nooit gevonden. 
 
Ondertussen was het na middernacht en 
hadden we alleen nog maar meer zin 
gekregen in een pint (of cola). We ble-
ven maar rijden en rijden en rijden ... en 
rijden. Tot we plots terug Hotton zagen 
(waar we oorspronkelijk van vertrokken 
waren). Maar aan terugkeren dachten we 
niet. We namen gauw een afslag in de 
andere richting niet wetende waar we 
zouden uitkomen. 
 

De 160 km van de ArdennenDe 160 km van de Ardennen  
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  GlijbaantjesGlijbaantjes  

En glijden maar... 

Prof Impens: 

♦ Tijdens de les analyse eerste bach fysica en wiskunde. De les start om 
8:30 en prof Impens doet steevast zijn deur op slot. Iemand wou het lokaal 
verlaten (om naar het WC te gaan?) en kon natuurlijk de deur niet openen, 
want die was op slot. We waren juist bezig over de definitie van limieten in 
delta en epsilon (waarbij epsilon een klein getal kan voorstellen). De prof 
keek naar de klasverlater en zei: « ja, de deur is vast hé. En je merkt wel 
dat mijn systeem werkt: om 8 uur 30 + epsilon hebben we gerommel aan 
de deur gehoord... 

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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 Nadenkertjes 

Train uw hersens... 

Schep met deze 2 dozen exact 4 kg uit een 
grote voorraad frietjes. Geen andere 
hulpmiddelen voor handen!! 

 

1 

2 

 
Maak een rij van afwisselend zwarte en witte bollen in 4 
zetten. Per zet mag u twee bollen opnemen en zonder 
wisselen op de overige 2 plaatsen zetten. (v1tot10) 

3 

4 

OE OE AE EE I 

Voeg medeklinkers toe en maak een gezegde. 

A: Ik val maar breek nooit. 
B: Ik breek maar val nooit. 

Welke tegenstelling zijn A en B? 

5kg 3kg Voorraad frietjes 

1 2 3 4 5 6 7 8      9    10 
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Het was avond, op midweek met het 
praesidium. En echte studenten als we 
zijn, hadden we zin een een pintje van 
den tap, dus besloten we met zijn vijven 
in de wagen te stappen en een beetje 
verder een bezoek te brengen een aan 
Hampteau’s cafeetje. En zo werden de 
eerste kilometers verreden. 
 
Al snel kwamen we de eerste cafés te-
gen. Eentje was dicht, een ander open, 
maar op wat 
oude venten na 
leeg. We be-
sloten nog wat 
verder te rijden 
richting Mar-
che. Aan het 
grote kruispunt 
in Marche zijn 
er weer enkele 
cafés waarvan 
de meeste tot 
onze verbazing 
opnieuw geslo-
ten waren. Het 
was nog niet 
eens voorbij 
elf uur ’s avonds. We stopten voor één 
van de open etablissementen en zagen 
weer niets buiten wat oude venten. We 
zochten eigenlijk een café waar er wat 
ambinance en sfeer heerste, vrouwelijk 
volk was een pluspunt... 
 
Rechtover dat laatste café viel ons oog 
op “Place de les Tang”. Nomen est 
omen, dus we besloten nog wat verder te 
rijden tot aan een groot rond punt. Op het 
gemak maakten we enkele toertjes tot we 

besloten welke richting uit te gaan. Er 
werd gestemd tussen Durbuy en Bastog-
ne. Durby trok aan het langste eind. 
 
Lucas was al in Durbuy geweest en 
maakte ons warm voor wat we op de 
markt zouden aantreffen. Maar voor we 
in Durbuy aankwamen, moesten we nog 
een goeie 20 kilometer afleggen langs 
typische Ardense wegen, omhoog, om-
laag, omhoog en naar links, meestal ein-

deloze stukken zon-
der straatverlich-
ting. Eindelijk za-
gen we een licht-
puntje in de verte: 
Durbuy was in 
zicht.  
 
Enthousiast bij het 
zien van deze be-
woonde verlichte 
wereld, kwamen we 
in Durbuy aan. De 
eerste beelden wa-
ren niet echt wat we 
hadden verwacht. 
Veel cafés waren 

gesloten. Op de markt aangekomen za-
gen we enkel nog leven in de bars van 
sommige hotels, maar die waren te sjiek 
om zomaar binnen te gaan.  
 
Dan maar verder rijden en ad random 
eens links en rechts inslaan.  Tot Bram 
(onze penning) plots een bordje opmerk-
te “Dance Club 4km”. We waren gered. 
Deze helse tocht zou toch geen verloren 
onderneming worden. 
 

De 160 km van de ArdennenDe 160 km van de Ardennen  
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Op slechts twee steenworpen daarnaast: 
de Groentemarkt, waar een spelletje wa-
terpompen triomfantelijk gewonnen werd 
door de eerste bach’s, enkel was er geen 
water te pompen maar zorgde speeksel 
voor de nodige overwinningshoeveelheid 
vocht. Daarna het Gravensteen met het 
daarbij horend legendarische verhaal van 
de studentenbezetting van dit fort.  

Hierna huiswaarts met een snelle stop 
langs een drugsplekje, een eetplekje met 
de grote M en een eroticabeurs pancarde 
(affiche, ja ook de scriptor herkende dit 
woord niet. De woordenschat van Ru-
dolph is zeer euhm vernieuwend en crea-
tief).  

Op zich zat de zoektocht niet slecht ineen 
en was het een waardige rondleiding in 
Gent, maar geef toe: het pintje op de club-
avond daarna heeft ons meer deugd ge-
daan. Hierbij nog eens snel een dankbe-
toon aan diegenen die mee de schoenen 
gesleten hebben en de glazen geledigd. 
Moge U in mijn trotse herinnering blijven 
als aanhoorders van mijn gezever en 
Osmo's gespreekbeurt. 

Rudolph 

  Verslag fotozoektochtVerslag fotozoektocht  

Fotozoektocht... 11 

5 

Train uw hersens... 

 Nadenkertjes 

Oplossingen zijn te vinden op één van de laatste pagina’s. Niet piepen! 
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Bam, op 1, 2, 3, van gisteren op morgen 
krijg je een vaste plek in het ‘t Strakske 
om er je column neer  te planten. De vol-
gende verrassing liet niet lang op zich 
wachten: de deadline is een week van hier 
verwijderd!  
 
Normaal gezien maak ik genoeg mee in 
een bepaalde tijdsspanne, maar nu? Toch 
ben ik enigszins moreel verplicht om jul-
lie te entertainen. Versta me niet verkeerd, 
ik keek hier al een hele tijd naar uit. Daar-
om hou ik het deze keer simpel: een be-
lofte. Een belofte van mijn kant naar jullie 
toe om als schacht toch zo goed mogelijk 
mijn best te doen om een interessant stuk-
je aan het blad toe te voegen. Mijn onder-
werpen zullen variëren, de ene keer wat 
zwaarder, de andere keer een luchtig tus-
sendoortje. Dat is het beste opdat iedereen 
toch maar heel even zijn blik zal laten 
rusten op deze bladzijde. Als is er slechts 
één iemand die het komende jaar kan ge-
nieten van m’n column dan is het toch 
n i e t  v o o r  n i k s  g e w e e s t !  
 
Bij deze heeft u al gemerkt dat ik een op-
timistisch mens ben en dat is nodig in 
deze wereld. Er lopen al genoeg negatieve 
mensen op Aarde rond. Het kan natuurlijk 
altijd dat je eens een slechte dag hebt en 
dat is normaal, maar doet het je ook geen 
deugd als je mensen blij kan maken?  
 
Een jaar geleden kwam ik samen met wat 
vrienden ook tot die conclusie. In Austra-

lië hadden we iemand ontdekt die ‘Free 
Hugs’ uitdeelde. Jullie denken nu aan de 
mensen die aan het Sint-Pieters-station 
soms staan/stonden. Inderdaad, zij waren 
ook aangegrepen, maar ze waren niet al-
leen! Samen met m’n vrienden ben ik dan 
op stap geweest om een klein stukje bij te 
dragen aan het positieve op de planeet. 
Een groot paneel met ‘Gratis Knuffels’ 
erop en met open armen erbij gaan staan, 
meer heb je niet nodig. Je zou het nooit 
verwachten, maar mensen komen hier 
zowaar op af en vertrekken met een glim-
lach zelfs al kijken ze alleen maar. 
 
Ik kan de wereld niet veranderen, zelfs 
een grote groep moet al zwaar zijn best 
doen, maar waarom het direct zo groot 
zien? Begin bij jezelf, dan je familie, dan 
je vrienden, dan je straat, dan je hele 
buurt, … en ga zo maar verder.  
 
Vrolijk zijn, goede dingen doen en de 
mussen laten fluiten 
Don Bosco sprak deze woorden eens uit. 
Ik kom wel van het Don Bosco-college 
Zwijnaarde, maar het is niet daarom dat ik 
hem citeer. Hij slaat gewoon de nagel op 
de kop: stop met al die kopzorgen, leef! 
Dat is heel die uitspraak samengevat. 
Daarom wil ik al om een kleine gunst 
vragen: lach een beetje meer naar het on-
bekende! 

  ColumnColumn        Thomas Thomas   
Free hugs 
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  Verslag fotozoektochtVerslag fotozoektocht  

Fotozoektocht... 

Na eerst een klein bezoekje te brengen aan 
ons tante Rita in de Salamander besliste ik 
toch maar om een steenworp verder te 
reizen naar de Canard waar we afgespro-
ken hadden om te gaan fotozoektochten. 
Normaalgezien was het rendez-vousuur 
om 18u afgesproken maar om 2 over 18u 
aangekomen, bleek er toch niet zulk een 
massale opkomst te zijn.  

De deur was open dus ging ik binnen en 
sprong ik op de iets tè vertrouwde bar-
kruk. Ik keek rond en mijn oog viel op het 
spectaculaire tafereel van een zwetende 
oude vent die de kickertafel aan het repa-
reren was. Grappig genoeg viel deze kic-
kertafel de dag erna weer in defecte toe-
stand. Achja, de enige sport die men op 
café hoort te beoefenen is toch de drink-
sport dus ik zal er niet om treuren.  

Langzamerhand sijpelden de eerste bach’s 
binnen met de typische blik in hun ogen 
die zegt 'zit ik hier wel juist?'. Om half 
zeven of iets in die trend waren we met 
een vijftal praesidiumleden en een tiental 
foto-zoektochters. We begonnen onze zeer 
educatieve wandeling aan monumentale 
bezienswaardigheden zoals de Sint-
Pietersabdij, waar wij ons beestig galabal 
houden, en het bijhorende Sint-
Pietersplein, waar niet alleen de mas-

sacantus en student kickoff plaatsvindt 
maar waar ook de residentieplek van 
niemand minder dan de Winaschachten-
temmer gelegen is. Kwestie van het peil 
daar hoog te houden.  

Eerste en jammergenoeg enige drinkhalte 
was het Arteveldecafé in de Sint-
Pietersnieuwstraat. Daar waar de gezellige 
zeteltjes en zwemmende borsten op TV 
ons opwachtten. Tot mijn grote vreugede 
zag ik dat er tussen de 1e bach’s wel enke-
len waren die met groot genot hun lippen 
aan het heerlijk gerstenat zetten, dit be-
looft!  

Een pintje verder en aan het Sint Baafs 
aangekomen, het glazen straatje spijtigge-
noeg ontweken, wist onze Vice het een en 
ander te vertellen over de gespietste draak 
op het belfort. Ook al viel dit snel in ver-
veling: niets tegen Osmo zijn liturgische 
uitspraken! Maar de drang naar een vol-
gende dorstlessende stop werd te groot.  

Compleet ongepland maar ten genoegen 
van velen, met name ik, stopten we aan 
het druppelkot om een snel jenevertje te 
hijsen, fuel (energie, dus: bijtanken zoals 
de uitdrukking het wil) voor een anders 
cultureel verantwoorde tocht.  



Voordoop 
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  Ereledenforum onthuldEreledenforum onthuld  
Je wil niets voor het Strakske schrijven want je bent cy-
nisch en verbitterd? Het pro-praesidium spreekt: 

 
“Hallo iedereen, 

kan ik hier iemand verleiden een column te verzorgen in het Strakske? Ik denk dat het 
interessant zou zijn om eventueel iemand van de oud-leden te hebben die al in het be-

drijfsleven zit die wat kan vertellen over zijn ervaringen. Gewoon wat je zoal hebt gedaan 
de laatste 2 maanden voor de uitgave in je dagelijkse leven. Ik zou het leuke aanvulling 

vinden!!” 
 

Deze vraag verscheen enkele weken geleden op het forum van de ereleden. De 
naïeve auteur van dit vriendelijk verzoek wachtte in al haar onwetendheid ge-
spannen op een enthousiast antwoord van enkele propraesidiumleden. Ze was 
ondertussen aan een eventuele gedeelde columnschap aan het denken voor het 
geval er zich te veel kandidaten zouden aanmelden toen ze deze reactie kreeg: 
 

“Ik heb veel pinten gedronken en dat was zowat de grootste uitgave in mijn dagelijks le-
ven. En wat wordt er hier gesproken over strakskes van 2007-2008, ik heb dedie van 

2006-2007 nog niet.” 
 

Niet alleen werd er in alle droogheid naast haar vraag geantwoord, er werd haar 
ook nog iets verweten waarvan ze onmogelijk op de hoogte kon geweest zijn. 
Niet veel later kreeg ze een uit een heel ander oogpunt bekeken reactie. Name-
lijk deze: 
 

“Amai, wilt ge onmiddelijk zo'n deprimerende collumn in 't strakske... 
Moest werken leuk zijn zouden ze 't niet werken noemen. Toen God Adam strafte heeft hij 

'm niet gedood of zijn benen afgezet (God zijnde allemaal niet zo moeilijk). Nee, hij heeft 
Adam gestraft door hem voor de rest van zijn leven te laten WERKEN ! De wreedste straf 
die God kon bedenken in al Zijn Grootsheid was Adam buitenshotten en doen werken ... 

en daar wilt gij een column over maken ?” 
 

Nu, eigenlijk kon ze nog niet echt meespreken over het leven van de werkmens, 
maar meteen dacht ze dat ze de straf van God direct zou verkiezen boven de 
voorgestelde alternatieven van deze leukerd. Maar wat wist zij ervan? De vol-
gende ‘bezag het langs de andere kant’: 
 

“je kannet ook langs de andere kant bezien 
ze kunnen dan dat deprimerend gedoe lezen en dan beseffen dat ze de komende 4 of 10 

jaar het zwijn moeten uithangen nu ze nog de kans hebben” 

Zucht... 
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  Ereledenforum onthuldEreledenforum onthuld  

Zucht... 

Hoewel… kwam dit niet op hetzelfde neer? Gelukkig bleven 
ze bij het onderwerp. 

“even off topic: wie is dit?” 
 
 
Ze legde al haar hoop op dat ene woordje: even. Ok, heel 
even dan. 
 

“Karin Axelsson, bassiste van Sonic Syndicate” 
“*RAUW” 

“wat je zegt... die mag ook wel ne keer op mijnen bas komen spelen” 
 

Even kwam er iemand haar te hulp: 
 

“en durf nie meer te zeggen da ereleden moeilijk doen, ze zeggen tegenwoordig zelf al 
wanneer ze off-topic gaan beginnen 

MOD: dit is dan ook het einde van de offtopic!” 
 

Maar dat duurde niet lang: 
 

“flauw zunne ... knappe metal grieten posten en werken is toch wel iets dat samengaat 
als WiNA en pinten drinken ... 

(trouwens, waarom heeft mijn metalgriet het moeten bekopen ... zwak !)” 
“Je mag er wel en column over schrijven in het strakske anders”  

“enkel als er een full color centerfold van Angela Gossow inkomt”  
“Als dat echt de enige voorwaarde is kunnen we wel iets regelen”  

“mij goed, maar ik wil karin op achterkant” 
“tijd voor een poll?” 

 
Ze had lang genoeg gewacht. Dit was definitief off-topic. Tijd voor een eigen 
reactie! 
 
“Amai jonges! Wat wordt mijn enthousiasme goed onthaald... en wat ben ik gedesillusi-

oneerd over wie zich op dit forum bevindt!! Als ik geweten had dat jullie collectief na 
één jaar een hoopje verbitterde en cynische tooghangers waren geworden die met de 

pint in de hand mijmeren aan de tijd van toen en vrouwenkeuren als in den goeie oude 
tijd, dan zou ik het waarschijnlijk nooit gevraagd hebben. Ik speel trouwens ook gitaar, 

maar ik had wel begrepen dat het niet echt over de muziek ging. Nu ik er zo over na-
denk. Als ik tijd had, kon ik een reportage maken: "Het leven zoals het is: Na het stu-

dentenleven." Maar misschien is dit gewoon een pose van jullie en misschien is er nog 
altijd iemand geïnteresseerd om te schrijven over zijn dagdagelijkse bezigheden nadat 

ik jullie heb uitgemaakt. Iemand die weet van zichzelf dat hij kan schrijven en wel iets te 
vertellen heeft?” 
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  Verslag voordoopVerslag voordoop  

Voordoop... 

HaaajdiHOE, yeah baby, 
 
ik voel mij vereerd een verslag te mogen 
schrijven over een activiteit die in de cate-
gorie evilness hoog gerankt staat. Een 
alerte persoon (en dat is iedereen buiten 
een schacht) raadt het uiteraard al: De 
VOORDOOP! w00t. De eerste sessie 
vond plaats op 15 oktober, de 2de sessie 
de dag erop in de kelder van S9. Ik zal 
voor het gemak beide avonden samen 
beschrijven. Mijn brein heeft het nogal 
moeilijk om zo'n dingen uit elkaar te 
houden. Nuja, here I.T. goes! 
 
Rond 17u ‘stuik ik toe’ aan de ingang van 
S9. Ik bemerk een heel pak mensen die na 
de les blijven plakken. Hurray! Om 17u30 
kunnen we eraan beginnen. Alle foetussen 
mogen in een lange rij wachten en krijgen 
een grote en goed opgestelde enquête 
voorgeschoteld. Sommige van die foetus-
sen hebben het al moeilijk om hun eigen 
naam juist te schrijven en moeten dan ook 
constant extra informatie krijgen van het 
Doopcomité opdat ze dat formulier uitein-
delijk toch kunnen vervolledigen. Ahum. 
 
Na 100 keer roepen: “SCHACHT, eje nu 
verre gedoan me schrijven”, “doe eki e 
bitje voart!”, “e stylo neem je --- ZOOO  -
--- vast”, “e grotere idioot dan gij bestaat 
toch echt wel niet!!!!”, “ist al te moeilijk 
om de simpele vragen in te vullen???”, 
“tis geen examen stommen schacht” heb-
ben we toch enige vooruitgang geboekt 
qua ingevulde enquêtes. 
 
Later wordt elke foetus apart binnengeroe-

pen in het lokaal waar ze het WiNA-
parcours moeten afleggen dat het doopco-
mité zorgvuldig en heel mooi heeft opge-
steld. Dit moeten ze uiteraard geblind-
doekt doen. Ze volgen een touwtje die hen 
dan uiteindelijk bij een select groepje van 
het doopcomité doen uitkomen. Zoals je 
natuurlijk al kan voorspellen is dat alweer 
VEEL te moeilijk. Die stomme schachten 
hebben directies nodig om te weten waar 
ze naartoe moeten. Zucht :p. De praesidi-
umleden die binnenzitten zijn nog een 
beetje vergevingsgezind en zeggen tegen 
de stomme schachten waar ze naartoe 
moeten kruipen. 
 
Toegekomen aan de praesidiumtafel . Een 
grote felle lamp beschijnt de kersverse 
schachtjes. Net voor de tafel liggen er 
kussens. Ze worden bevolen hun blind-
doek af te doen en te gaan zitten op hun 
kniën … . De slimmeriken planten natuur-
lijk direct hun tere knietjes mooi in de 
kussens maar dat is niet volgens het plan!!  
Direct worden strijdkreten geroepen: 
“STOMME SCHACHT, VAN DAT 
KUSSEN VERDOMME!!!!”. <- This part 
I like :] . Hierna volgen nog enkele op-
drachtjes die de schachtjes braaf horen uit 
te voeren. Maar tot zover gaat mijn be-
toog :p. Ze hebben op het laatst elk een 
opdracht meegekregen van hun Meester 
die ze tegen de volgende voordoop moe-
ten uitvoeren. Wie dit wil zien moet zeker 
volgende week dinsdag naar de pizza-
avond komen! 
 
Nog veel studentikoze groeten, 
polipie 



Zin in een lekkere snack? 

 

Bij Artevelde Café krijg je op vertoon van je 

Wina-lidkaart 1 euro korting op alle snacks 

(spaghetti’s, lasagna’s, croques,…) 
 

(Belegde broodjes zijn geen snacks, dus hierop geldt geen korting) 
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  Ereledenforum onthuldEreledenforum onthuld  

Zucht... 

Waarna het tij een beetje keerde. Waarmee bedoeld wordt dat er voor één keer 
OP de vraag werd geantwoord. 

 
“het voorstel wordt niet zo slecht onthaald, er is gewoon niemand die zich geroepen voelt. 
Zeker niet om een beetje over ons dagelijks leven te lullen. Maar ge moet ook niet klagen 
over onze reactie, dit gedeelte van het forum is het ereledengedeelte, dit is juist onze plek 
om cynische reacties te plaatsen wegens gebrek aan een goede toog in de buurt. En voor 

de rest denk elke oudstudent terug aan die tijd en wordt er veel over gemijmerd (al dan 
niet met pint). Is de studententijd niet de schoonste tijd van uw leven? de meeste zijn dan 

ook al meer dan een jaar aant verbitteren en zitten al langer gevangen in hun 9-to-5-
prison.” 

 
Hoe kon ze zich nu zo vergissen: Het voorstel wordt níet zo slecht onthaald! Het 
is enkel dat haar voorstel, hier vrij vertaald door dit erelid als ‘het lullen over z’n 
dagelijks leven’, niemand aanspreekt. Ze had het inderdaad verkeerd begre-
pen… Maar ze gaf niet op en ze besloot haar werkterrein te verleggen. Op een 
mooie dinsdagavond ontmoette ze de oudjes in de Canard Bizar alwaar er druk 
over en weer werd geargumenteerd over het standpunt van ereleden over ‘de 
vraag’. Het kwam erop neer dat ze de vraag op een verkeerd moment op de ver-
keerde plaats had gesteld. Daar zag ze een opening. Opnieuw stelde ze de 
vraag met de pintjes in de hand ver weg van hun territorium, het ereledenforum. 
Enkele ‘muoaa’s en ‘misschien’s later liet ze het dan toch voor bekeken. Maar 
enkele dagen later kreeg ze plots dit in haar mailbox:   
 
Hoi,Ik heb iets geschreven voor het Strakske. Het zit in de bijlage van deze mail. Groeten 

Peter "Bouvier" De Bouvere 
 
 

SB 

Nieuwe reactie nummer één deed haar diep zuchten: 
 

“hoe bedoel je: "geworden" ??? is dat altijd al niet zo geweest dan?” 
 
Alleen deze grapjas kon ze wel appreciëren: 

Reageer op dit artikel door te mailen naar scriptor@wina.ugent.be 
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Schaaktoernooi... 

Gegroet beste winezen en winettes! 
 
Op woensdag 10/10 hadden de afwezigen weer eens ongelijk. In de Outpost 
werd er op dat moment namelijk een schaaktoernooi georganiseerd door WiNA. 
Het begon jammer genoeg direct met een paar mankementjes aan de geleverde 
infrastructuur. Die mensen waren gewoon vergeten batterijen in de klokjes te 
steken, kom dat tegen. Eenmaal alles min of meer geregeld was begonnen de 
eerste mensen te schaken.  
 
Deurbel maakte meteen met een openingstunt door Tiny in 3 keer mat te zetten. 
Een paar spelletje later begon het langzaam duidelijk te worden wie wel en niet 
in de finale zou spelen. Toch waren er nog hele mooie en/of grappige potjes 
schaak te zien. In het bijzonder CD die Mickske te lijf ging me haar laatste stuk, 
de koning, en dat vol trots aan iedereen liet weten door luid "Schaak!" te roepen 
en luid in lachen uit te barsten.  
 
Uiteindelijk, na een flinke 2 en een half uur werden de halve finales ingezet. Na 
een kleine vertraging door een remise begon de spannende finale tussen Deurbel 
en Nicolas, die door iedereen aanwezig angstvallend gevolgd werd. Daarin 
kwam Nicolas Vanden Bosche als winnaar uit de bus gevallen. Hij wint daarmee 
logischerwijs de hoofdprijs: een decoratief glazen schaakbord! 
 
De einduitslag zag er als volgt uit: 
 
1. Winnaar: Nicolas Vanden Bossche 
2. Tweede plaats: Deurbel (Zeger Bontinck) 
3. Derde plaats: Mario Van Raemdonck 
4. vierde plaats: Johan Vennekens 
 
Als laatste wil ik iedereen bedanken die zo vriendelijk was om af te komen en bij 
te dragen tot de sfeer. Ik hoop dat ik jullie nog mag verwelkomen op een van de 
volgende cultuuractiviteiten. 
 
Uw Cultuur, 
Ruben De Rouck 
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  Mopjes tussendoorMopjes tussendoor  

Lachen... 
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  Buispunten: hoe zit het nu?Buispunten: hoe zit het nu?  

Buispunten... 

“Haha, ik heb meer buispunten dan jou!” Het leven is niet altijd eerlijk. Voor jou 
was dat ene extra buispuntje misschien een ticket naar een drie maanden lange 
vakantie. Waarom wordt er bij ons zo weinig getolereerd? Waarom is die daar 
geslaagd met twee negens en moet ik slechts één negen opnieuw doen? Waar-
om, waarom toch?  

Hoe zit het nu precies 
Officieel aanvaarden wiskunde en 
fysica één buispunt. Bachelor infor-
matica eist voor alle vakken minimum 
tien. Dit is publiek gekend, wat wil 
zeggen dat in het geval je een bache-
lor wiskunde of fysica volgt, je met 
één negen niet kan tegengehouden 
worden. Als dat wel gebeurt, zou je in 
principe tegen deze beslissing kun-
nen ingaan. Deze regels gelden enkel 
voor dit jaar en worden bepaald door 
de examencommissies. De examen-
commissie Wiskunde neemt zowel 
beslissingen over de bachelors als 
over de masters evenals de examen-
commissie Fysica en Sterrenkunde. 
Voor de informatici wordt er wel een 
onderscheid gemaakt tussen bache-
lors en masters. Enkel de master wis-
kundige informatica valt nog onder 
deze examencommissie. 
 
Flexibilisering 
Van waar komen die buispunten nu 
eigenlijk? Gebuisd is toch gebuisd? 
Iedereen kent nog wel die Indianen-
verhalen van oud-studenten die tien 
herexamens hadden doordat ze voor 
slechts één vak gebuisd waren. Deze 
verhalen stammen af van een tijd 
waar er andere wetten van toepas-
sing waren. Alle vakken onder 12 
moesten in tweede zit opnieuw ge-

daan worden van zodra de student 
voor één of meerdere vakken ge-
buisd was. Zo kon je inderdaad door 
één acht een tweede zit van 10 vak-
ken verzamelen. Dat waren pas hel-
se vakanties! Examencommissies 
besloten hierop ‘buispunten’ in te 
voeren. Zo werd de student niet extra 
gestraft voor één minder examen. 
Als je toen een acht had en er tussen 
je andere punten enkele elven zaten 
dan werd je wellicht gedelibereerd. 
Uiteindelijk kwam aan dit ingewikkel-
de systeem een einde. Eén ding ver-
gat men echter: buispunten mochten 
blijven ook al hadden ze op zich 
geen nut meer. En dat is de situatie 
zoals die nu is. 

Officieel aanvaarden wiskunde en fysi-
ca één buispunt. Bachelor informatica 
eist voor alle vakken minimum tien.  

31 Openingsfuif... 

  Verslag openingsfuifVerslag openingsfuif  
Gegroet, 
  
Alhoewel het pas om 21u begon maakten de eerste fuifmensen hun opwachting al om 
20u50. Of het happy hour er iets mee te maken had is natuurlijk de vraag. Ze waren 
alleszins op tijd om de twee helden van de avond te verwelkomen, Static en Greedy. Deze 
twee olijke DJ's wisten me tussen het mixen door te vertellen dat de openingsfuif wel 
een vet feesje was. Daar hadden zij uiteraard ook iets mee te maken. Ook Robke was weer 
van de partij. Deze 1e master wiskundige die elk jaar op de openingsfuif eerstejaars komt 
versieren met de schitterende openingszin « Hey, ben je nog vrij? », « Hey, ik ben op zoek 
naar een mooi, lief meisje; liefst eentje dat wiskunde of fysica studeert,... » Desondanks dit 
feit was  er toch een aardige meute op de dansvloer en aardig wat peter-meter coupling. 
Later op de avond kwam het grootste deel hogerejaars (noblesse oblige) ons vergezellen 
waar sommige petekindjes ongeduldig hadden op gewacht. Maar eind goed al goed! 

Propolis 
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  Buispunten: hoe zit het nu?Buispunten: hoe zit het nu?  

Buispunten... 

Warboel 
Het accepteren van buispunten is een 
thema waar zowat elk lid van een 
examencommissie z’n eigen mening 
over heeft. Gevolg is dat elke exa-
mencommissie z’n eigen reglemente-
ring heeft wat betreft het tolereren van 
tekortkomingen. En tel maar eens 
hoeveel examencommissies er zijn 
naast deze van de faculteit Weten-
schappen. Het 
is sowieso niet 
gemakkelijk 
om als student 
te aanvaarden 
dat de ene 
faculteit meer 
toelaat dan de 
ander, maar 
het is wel te 
begrijpen aan-
gezien het 
vaak over to-
taal andere 
vakken gaat 
en er mis-
schien totaal andere competenties 
vereist worden. Het grote hekelpunt 
van deze situatie is nu net dat dat níet 
altijd zo is! In bepaalde richtingen 
worden vakken gegeven vanuit een 
ándere faculteit! En daartoe behoren 
bijvoorbeeld de informatici. Hoewel zij 
vaak worden gequoteerd door proffen 
uit de ingenieurswetenschappen, 
geldt de deliberatieregel van hun ei-
gen examencommissie en deze 
schrijft een nultolerantie voor. Je kunt 
je wel voorstellen dat het voor de stu-
dent een zéér bittere pil is om te slik-
ken als hij of zij verneemt dat een vak 

opnieuw moet gedaan worden waar-
voor een ingenieursstudent met het-
zelfde cijfer gedelibereerd werd.  
 
Vergiftigd geschenk 
Waar weinigen aan denken als ze 
juichen bij het zien dat ze voor dat 
ene gevreesde vak gedelibereerd zijn, 
is dat ze geen kwalificatie krijgen voor 
dit vak. Je einddiploma heb je, maar 

het is niet volledig. Alle 
vakken waar je ooit 
voor gedelibereerd 
bent geweest, zullen 
ontbreken! Men vraagt 
zich dan wel af wat het 
nut is van buispunten? 
Het lijkt de student te 
helpen, maar dat doet 
het niet. Het oorspron-
kelijke doel van buis-
punten is al lang ver-
dwenen en de manier 
waarop een prof verbe-
tert kan afhangen van 
het systeem dat in zijn 

faculteit wordt toegepast. Het komt er 
op neer dat de student in een soort 
geluksspelletje is terechtgekomen. De 
combinatie van de faculteit waar be-
paald vakken worden gegeven met de 
manier van verbeteren van de onder-
wijzende prof en de faculteit waaron-
der zijn richting valt, bepaalt of de 
student al dan niet geslaagd is voor 
z’n jaar. Bij kop mag hij over, maar is 
hij een vak kwijt op z’n diploma en bij 
munt moet hij een vak opnieuw doen 
waarvan hij weet dat een collega-
student er wel door was.  
 

Alle vakken waar je ooit voor 
gedelibereerd bent geweest, 
zullen ontbreken op je diploma! 
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  Buispunten: hoe zit het nu?Buispunten: hoe zit het nu?  

Buispunten... 

Toekomst 
Zou het dan niet beter zijn om zoals 
bij de faculteit Letteren en Wijsbe-
geerte één en dezelfde regel op te 
leggen? Zouden studenten en proffen 
dan niet beter af zijn met een systeem 
waarin iedereen gelijk is voor de wet? 
Nultolerantie is geen overdreven 
strenge en kortzichtige maatregel, 

maar ze lijkt wel zo doordat hij niet op 
iedereen wordt toegepast! Zouden de 
examencommissies nu niet beter 
gaan samen zitten, praten en op een 
democratische manier voor één vaste 
regel stemmen. Uiteindelijk zullen we 
toch naar een soortgelijke toestand 
moeten evolueren. 

Dank aan Robert Vandenberghe, Frank Declerck en Willy Sarlet, voorzitters van 
de examencommissies Fysica, bachelor Informatica en Wiskunde 

Reageer op dit artikel door te mailen naar scriptor@wina.ugent.be 

29 

I.F.K wat voor een beest is dat nu vraagt u 
zich misschien af, wel dit is een afkorting 
(duh!) en staat voor interfacultair 
kapioenschap. Dit wil dus zeggen dat 
verschillende ploegen van de kringen 
verbonden aan den unief het tegen elkaar 
opnemen, alsook WiNA. We spelen op 
maandag 26 november. 
De plaats van dit gebeuren is het GUSB en 
is volledig gratis. 
Als jullie meedoen is een inschrijving 
verplicht, dit namelijk omdat ik moet weten 
met hoeveel we daar gaan toestuiken :-p. 
Inschrijven is heel simpel, namelijk een 
mail sturen naar sport@wina.ugent.be, met 
uw naam ;-). Voor meer vragen kan je 
natuurlijk ook altijd gewoon eens mailen. 
 
Tot dan!! 

  I.F.K. MinivoetbalI.F.K. Minivoetbal  
Deelnemers gezocht !! 

Deelnemers gezocht... 

Wanneer : 26 NOVEMBER 
Waar: GUSB 

Prijs: GRATUIT 
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  IjsbrekertjesIjsbrekertjes  
Voor de nachtdieren met praktisch inzicht: 
« Hoe bedoel je, je ziet mij hier nooit? Je bent toch niet vergeten wat ik vorige 
keer zei?!! » (Zie Infostrakske) 
 
Voor de romanticus: 
« Wil je iets mee gaan eten? Ik ben mijn boterhammetjes vergeten. » 
 
Voor de emotionele student: 
« Het is toch ontroerend hoe wij de weg der vriendschap hebben gevonden? » 
 
Voor de stoere student: 
« Wiskunde is voor nerds. » 
 
Voor de nerd: 
« Wil je eens mijn hyperboloïde zien, baby? » 
 
Absurd maar charmant: 
« Kom je vanavond mee naar de clubavond? Mijn fiets is kapot. » 
 
Een klassieker: 
« Goeiemorgen. » 
 
Voor de rationele mens: 
« Als je het rationeel bekijkt is de kans dat wij vrienden blijven zeer groot. »  
 
Wanhoopspoging: 
« Heb jij hier leuke vrienden? »  
 Situatie 1: Bevraagde antwoordt: «Nee.» U: «Dat treft, ik ook niet.» 
 Situatie 2: Bevraagde antwoordt: «Ja, toch wel.» U: «Wil je ze delen? » 
 
Voor als er geen uitweg meer is: 
« Ik moet mijn bloemen nog water geven. » 

H 
et ijs zou in feite moeten gebroken zijn tegen deze tijd. Maar bepaalde 
horizonnen heb je misschien nog niet verkend. Het wordt dus tijd om die 

te verbreden. Heb je iemand op het oog of vind je dat je niet op dezelfde golf-
lengte zit met de vrienden die je hebt gemaakt? Dan komen hier wat extra open-
ers om u verder weg te helpen, maar vergeet nooit trouw te blijven aan jezelf! 
Neem dus het ijsbrekertje dat het best bij jouw persoonlijkheid past. 

Gebruiken op eigen risico... 
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  Wilt u het Strakske vullen?Wilt u het Strakske vullen?  

Kan jij het beter?? 

Verslag bierbalgooien: 
 
En toen ging ik gaan gaan kijken naar waar die Winees heeft 
gegooit met die bal dat eigelijk kappot is door er bier in te kletsen. 

Cartoon: En toen zei die olifant tegen die     
    giraf: Dikke nek! 

Interview met Bill Gates: 
 
So, Bill, can I call you Bill? Do you want some apple? Pink Lady? 
Now I think the windows here could use a cleanup. I’m sorry, but 
my micro sounds a bit soft today. Shall we begin anyway? Are you 
sure you want to go on? 
Could you just once more confirm that last answer?  

Foto:  

Kan jij beter???  
Bewijs het dan!!! 

Zend : 
« Ja, ik kan beter en wil het bewijzen! »  

naar scriptor@wina.ugent.be  

27 Silentium... 

Als afsluitertje nogmaals bedankt voor 
die dapperen onder jullie die de bittere 
smaak van het cantussen hebben kunnen 
doorspoelen met de zweemzoete smaak 
van dat gouden gerstennat dat wij bemin-
nen. En voor die enkelen die de hoop 
koesteren dat jullie schachtentemmer 

jullie niet onder controle kan houden, u 
weze gewaarschuwd, u heeft niets, ik heb 
een reeds menig bebloede stok, en ik kom 
nog enkele rhesusfactoren en bloedtypes 
tekort. 
 
Rudolph 

  Verslag oefencantusVerslag oefencantus  
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  Verslag oefencantusVerslag oefencantus  
Normaal gezien ging ik gezellig mee bar-
becueën met een ganse hoop FK praesidi-
umleden, maar omdat er al een hoop verse 
schachtjes stond te wachten aan het geslo-
ten hek van de Frontline besloot ik toch 
maar om mijn gezicht al eens te laten zien 
en het Winalintje als baken te laten functi-
oneren voor de nieuwkomelingen.  
 
Little did I know dat Ide al op wacht 
stond. Veel hielp het op het eind van de 
dag niet want het hek bleef even gesloten 
als het was: geen sleutels dus. Eenmaal 
gesettled in het Steegsken werden de eer-
stejaars kort uitgelegd wat cantussen zijn, 
inhouden en hoe ze tewerk gaan. Kort 
samengevat, ten allen tijden uwer muile 
houden, tenzij je een 'habes' krijgt van je 
schachtenmeester, en zelfs dan, veel boeit 
het ons toch niet.  
 
Blijkbaar was dit vrij tot zeer duidelijk 
want het oefencantusje van een 20tal mi-
nuten ging beter dan verwacht. Enkel jam-
mer dat we al een paar schachtjes kwijt 
waren voor het echte werk begon, maar de 
art of de cantus is dan enkel voor echte 
helden. Niet dat dit wil zeggen dat we 
allemaal comateus zat naar huis gebracht 
moeten worden, dat gebeurt slechts spora-
disch. Praesessen die echter trappen nego-
tieren door er met het hoofd eerst vanaf te 
stuiken komen wel vaker voor. Dat is dan 
ook meesterschap dat vele jaren W!NA 
ervaring vereist.  
 
Desondanks het verlies van die enkelen 

was de opkomst nog steeds massaal en 
verliep de cantus vlotjes. Voorgaande zin 
stopt niet bij het laatste leesteken want 
wat zou een verslagje zijn zonder enkele 
anekdotes voor diegenen die niet van de 
partij waren. En voor zij die er wel waren 
is het altijd nuttig om zaken nog eens op 
te frissen, kwestie van de alcohol geïndu-
ceerde zwarte gaatjes in het geheugen nog 
eens op te vullen. RAM moet ook eens 
ververst worden nietwaar.  
 
De schachtjes vulden onze oren meer-
maals met een pagina-afroeping alsof het 
de Wiener Sangerknaben zelf waren, maar 
dat compenseerde allesbehalve hun infan-
tiele rumoerigheid. Was ik niet duidelijk 
genoeg toen ik de cantus beschreef met de 
meermaals herhaalde zin (wolkjes) houd 
uwer mondjes lievelingetjes (/wolkjes), en 
die wijze woorden werden gevolgd door 
een half kwijlend, tot op straat te horen 
SILENTIUM. Nu wees gerust, wij dienen 
nog geen stokslagen toe op de oefencan-
tus, maar aan het aantal decibels waar je 
een VLAREM vergunning voor moet aan-
vragen kan je beter wel al wennen.  
 
Voor diegenen die de eindlimiet haalden, 
kneukeltje, voor diegenen die het niet 
zover rekten, een kleiner kneukeltje en de 
belofte voor een korte leertermijn. En 
voor die enkele dissidenten die naar de 
deur gewezen zijn, ik ben trots op u, u 
hebt het lang volgehouden en blijft wel-
kom, mits uwer gehoorzaamheid ver-
hoogt. 

23 

  ColumnColumn        BouvierBouvier  

 

Een collega tooghanger vroeg me onlangs wat ik zou denken indien ik wakker zou wor-
den naast twee knappe vrouwen. Ik zei dat ik me zou afvragen waar de derde gebleven 
was. 
 
Toen ik gisterenavond terug naar mijn woonst wandelde zag ik dat iemand net bezig was 
mijn auto te stelen. Ik riep dat hij er maar beter mee kon ophouden, want anders zou ik 
naar de politie fietsen. Andere mensen stappen liever naar de politie, maar van aan mijn 
woonst is het een redelijk eind, dus verkies ik de fiets. Ik heb ook nog een paar rolschaat-
sen, maar die kunnen me gestolen worden. 
 
In deze tijden van internet en mobiele telefoons, pakt mijn bejaarde buurman graag uit 
met verhalen over tijden toen er nog geen massacommunicatie was. In zijn tijd waren er 
in zijn telefoonzone nog maar 9 aansluitingen. Zijn toenmalige buurman, mijnheer 
Block, had nummer 1. Mevrouw Ockerman had nummer 2, meneer Mouton nummer 3, 
meneer Valcke nummer 4, meneer Degadt nummer 5, mevrouw Janssen nummer 6, me-
neer Vandenbroeck had een geheim nummer, meneer Hoveniers had nummer 8 en mijn 
buurman tenslotte, had nummer 9. 
 
Het televisiejournaal kan me soms de stuipen op het lijf jagen. Het ging op een zekere 
donderdagavond over AIDS en de nieuwslezeres zei dat, indien je niet altijd seks hebt 
met dezelfde partner, je een aanzienlijk grotere kans maakt op Het Virus. De schrik sloeg 
me om het hart. Ik heb namelijk niet áltijd seks met dezelfde partner, een mens moet toch 
ook af en toe eens eten, nietwaar? Even later meldde ze dat een man uit Roeselare is ver-
oordeeld omdat hij het kasteel van Kerckebosch niet gerenoveerd heeft. Ik dacht: “Shit! 
Ik heb dat ook niet gedaan? Wat nu?!” 
 
Ik heb vrienden die onlangs een huis gekocht hebben in de driehoek Deinze, Gent, Mün-
chen. Ik wou hen bezoeken en nam daartoe de bus. Eenmaal aan de juiste halte afgestapt 
volgde ik de instructies die ik van hen gekregen had. “Na twee minuten rechtsaf” stond 
er. Ik wachtte twee minuten en ging toen rechtsaf. En zwierf zodus nog even rond in de 
driehoek Deinze, Gent, München. 
 
Ik woon vlak naast een kerk met bijhorende kerktoren, bijhorende kerkklokken en hard-
horende pastoor. Hij is nogal tuk op zijn klokken en dat zorgt voor nogal wat wrevel bij 
de buurtbewoners. Om kwart over het uur luidt hij de klokken één keer, op het halve uur 
twee keer, om kwart voor het uur nog eens één keer en  op het uur het aantal uren, ver-
volgens de datum en ten slotte het jaartal. 
 
Ik kocht onlangs een kruiwagen voor € 14,75. Wat een koopje! Voor hetzelfde geld be-
taal je het dubbele. 
        Peter "Bouvier" De Bouvere
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  Verslag barbecueVerslag barbecue  

Bbq... 

Dinsdagavond 25 september. Tweede 
schooldag en we bevinden ons helemaal 
achteraan op de Sterre. Daar waar het 
gebouw S9 uit de grond rijst.  
 
18u. De hele dag is het Wina-praesidium 
in de weer geweest met het kuisen en 
snijden van groentjes. Hoopjes en hoop-
jes vitamientjes voor hun Wineesjes. De 
tafels staan reeds klaar en de barbecue is 
vertrokken voor een avond vol culinair 
plezier. De magen grommelen en het vat 
begint leeg te lopen. Nochtans is het ge-
vuld met Rodenbach. Onbegrijpelijk. Dit 
om de ongeduldige sfeer aan te geven die 
er heerst onder de hongerigen. Beneden 
in de Zeus-kelder maken enkele voor-
beeldige studenten gebruik van deze ex-
tra tijd om hun practicum die ze diezelfde 
dag kregen, af te werken. Nu ja, voor-
beeldig… Hun ijver heeft meer te maken 
met de dreiging van het bijvoeglijk naam-
woord: gequoteerd en de tijdsbeperking: 
vanavond 24u. Liefjes van Wina-leden 
voegen zich bij de bende en het wordt 
gezellig.  
 
19u. De meeste staan ondertussen in de 
rij aan te schuiven voor hun stukje vlees. 
Anderen zijn hun stukje al aan het veror-
beren. We zien nieuwe gezichten, beken-
de gezichten en oude gezichten. Ja, voor-
malige Wina-leden laten zich steeds weer 
zien en dat is mooi van hen. Ofwel kun-
nen ze het gewoon niet missen. Er wordt 
vlijtig gebakken en geschonken. Brood 
lijkt het meest geliefkoosde etenswaar 
want binnen de kortste keren is het op. 

Enkel Dolfijn heeft geluk: hij zit nog aan 
een broodje te knabbelen. Aanschuiven is 
steeds weer een feit, maar vlees is er ze-
ker genoeg en dat is het belangrijkste!  
 
21u. De groep wordt verdeeld. Enkelen 
vertrekken huiswaarts, de voorbeeldigen 
vertrekken kelderwaarts, de plakkers ver-
trekken Canard Bizar-waarts en enkele 
Wina-praesidiumleden blijven voor een 
vlugge opkuis. We volgen de grote meer-
derheid en dat is richting ons clubcafé, de 
Canard Bizar. Daar wordt de avond ver-
volledigd. En het praesidium heeft nog 
een verrassing achter de hand. Eén gratis 
vat, jawel! Laat maar komen. Bovendien 
was er één jarig: Frying. Hij deelde dit 
geluk door er nog een vaatje bovenop te 
gooien. De sfeer zat goed, zelfs toen Bart 
besloot zich onverdoofd te laten opereren 
midden in het café aan de bedrading in 
zijn hoofd door een toevallige dokter in 
de zaal. De sfeer zat dus zeer goed. Mis-
schien te goed voor sommigen… 
 
Was je er zelf niet bij, maar zou je toch 
graag eens zo’n Wina-avondje meema-
ken. Ga er dan voor. Misschien heb je 
geluk en tref je ons tijdens een gratis vat. 
Breng vrienden mee van verre en kom 
ons vergezellen!! Het is de moeite waard. 
Je moet het niet geloven, maar kijk maar 
eens naar deze foto’s: 
 
SB 

BEZE
T 

Operatie Bart 

Sfeerbeeld 

Euhm..? 


