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Als enige kring van gent mogen wij van stad Gent ons galabal in de St.-
Pietersabdij houden. Ik kan dan ook met opgeheven hoofd aankondigen dat 
het jaarlijks WiNA galabal daar doorgaat op vrijdag 14 maart. Deze vere-
delde fuif met de nodige romantische tinten geeft u de ideale reden om uw 
toekomstig lief eens uit te vragen, uw kostuum/kleed eens te testen, uw 
huidig lief eens te showen aan de buitenwereld of gewoon een speciale 
nacht te beleven. 
De dresscode is avondkledij in zwart/wit/rood, de kleuren van The White 
Stripes… De reden daarvoor is niet dat de The White Stripes komen 
(blijkbaar lijdt Meg aan “acute anxiety”, lees emotionele problemen) maar 
de drie lounges in die kleuren zullen zijn. 
Het galabal ligt op een vrijdag omdat dit voor alumni beter uitkomt dan de 
donderdag waarop studenten normaal uitgaan, alsook ligt het in een periode 
die minder druk is voor studenten. 
Blue Apple Lane zal komen spelen, als die naam u niets zegt dan is dat niet 
zo vreemd. Het is een groepje met oudleden die toch eerste geworden zijn 
in een rock/punk/skarally in de frontline. Gezelligheid, daar is het om te 
doen. 
U zal er ongetwijfeld nog van horen (vooral na de blok). 
 
Ik wens jullie veel succes toe met de komende examens. 
 
 
Uw nederige Feest, 
Nicolas Overloop 

  Galabal 2008Galabal 2008  
Een eerste kennismaking 
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  DankwoordjeDankwoordje  
Ik dank volgende personen voor hun bijstand: 

Columnisten: Thomas en Maurice. 
 
Gastschrijvers: Tom voor zijn taalgids, 
Sjappie voor zijn brief, Christophe en 
Marlène voor hun ontmoeting, Goele 
voor haar kerstmenutest, Klaas die niet 
alleen plaatjes draait maar zich ook aan 
een verslagje waagt en Bart voor zijn 
spannend reisverhaal. 
 
Het praesidium voor hun bijstand tijdens 
de creatie van dit Strakske met een 
speciale benoeming voor Rudolph, 
Propolis, Frying, Capi en Osmo die 
wederom mooie verslagen hebben 
neergepend. Lucas voor zijn woordje. 
 
Mijzelf voor het overige materiaal en het 
zeer schoon in elkaar flansen van dit 
Strakske 
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De druk begint te stijgen. Je weet dat 
het nu nog beheersbaar is, maar de 
gedachte aan de volgende weken 
verlamt je. Rondom je schieten men-
sen in actie. Je vraagt je af wat zij al 
hebben en je rekent hoeveel tijd jij 
nog hebt. Nog steeds ben je even 
statisch en de anderen reeds dyna-
misch. Je probeert gejaagd de dingen 
te ordenen maar dan ben je het weer 
kwijt. Je verliest tijd en je staat nog 
nergens. Hier en daar duiken halve 
oplossingen op die niet van jou zijn. 
Terwijl je hoofd zich probeert te reor-
ganiseren, kijk je er even vluchtig 
naar. Je verstaat het niet. Er is over 
nagedacht maar jouw hoofd is daar 
nog niet toe in staat. Je weet ook niet 
zeker of het daar vanboven ooit zal 
komen. Misschien ben je gewoon niet 
slim genoeg. Er tolt te veel door je 
hoofd en je hart begint te razen. Het 
voelt als het einde van een zatte 
avond. Je gaat liggen op je bed op je 
rug en de volledige kamer begint te 
schuiven. Steeds sneller, als een één-
parig versnelde beweging. Tot ze als 
gek rond je hoofd draait en niet te 
stoppen is. Het is alsof je je in het 
centrum van één van die psychedeli-
sche visualizations van Media Player 
bevindt. Wanneer je de ogen sluit voel 
je iets van diep beneden in je lichaam 
naar boven komen. Je voelt je opeens 
in één seconde de meest miserabele 
persoon op aarde. En alle concentra-
tie gaat naar datgene dat zich een 
weg naar boven aan het banen is. 
Hoewel je het zo rap mogelijk kwijt 
wil, probeer je het met alle macht te-
gen te houden. Het enige verschil is 

dat je er zonder de verdoving van al-
cohol door moet. Bovendien bestaat 
je kater uit het besef dat de tijd niet 
stilstaat en nieuwe oplossingen doen 
de ronde en opnieuw zijn ze niet van 
jou. STOP. Dit is wat men noemt pa-
nikeren. Het is iets dat opduikt bij ve-
len die niet gezegend zijn met ofwel 
een fijn stel overontwikkelde hersens 
ofwel een ongenaakbaar zelfvertrou-
wen. Tussen de massa rond je zijn er 
nog met dat overheersend gevoel 
maar je bent er blind voor. Niemand 
kan dommer zijn dan jij en daar ben je 
van overtuigd. Zo verdergaan is on-
mogelijk en dus besluit je ermee te 
kappen. Deze beslissing kan zowel 
goed als slecht zijn, maar ze is op z’n 
minst onbedacht en genomen op het 
verkeerde moment. Je kunt niet bo-
ven je krachten werken, maar je kunt 
wel je krachten onderschatten. Daar-
om, voor alle studenten die zich hierin 
herkennen en ook voor alle andere: 
de geheime ingrediënten die de scrip-
tor overeind hield… Tatarataaaa: Een 
tikkeltje meer doorzettingsvermogen 
en heel veel relativeringsvermogen. 
Op het toppunt van stress begin je te 
lachen. Smijt alles aan de kant en 
denk even aan wat je hebt. Wat doet 
het er dan nog toe? Je kunt maar pro-
beren.  

 

  EditoriaalEditoriaal

Tot u spreekt uw scriptor... 

SB 
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  KalenderKalender  

Neem uw agenda en noteer... 

Wanneer? Wat? Waar? 
3 december Openzangavond II SK 

Zwemmmarathon! 
 

GUSB 

6 december Sinterklaas komt op bezoek Sterre, S9 

12 december Massacantus Sint-pieterplein 

17 december Start inhaalweek U mag kiezen 

Voor een up-to-date kalender : ga naar http://wina.ugent.be. 
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  Verslag WWWVerslag WWW  

Wina’s wacky weekend 

Zoals de voorbije jaren, stond de Osmo-
Mobiel weer trouw op post voor S9, op 
de eerste dag van het WWW. Na enkele 
keren met de winkelkar tussen kelder en 
parking, heen en weer te zijn gegaan, had 
je niet veel nodig om te beseffen dat het 
een krappe rit ging worden. Een vatje 
Stella en Rodenback, een hoop eten, 
spelletjesmateriaal, rugzakken, gezel-
schapspelletjes, ...  
Na een puzzel van 12541 stukjes waren 
we uiteindelijk klaar om een tocht van 
een 200km aan te vatten. In het huisje 
aangekomen hadden we ruim de tijd ons 
te installeren en het parcours te verken-
nen van de tocht tussen station en huisje. 
Het was een tocht van een stevige 6 km 
die zo bleek achteraf, niet voor iedereen 
zo evident was. Bram, onze penning, had 
nogal last van het weinige licht, waar-
door hij sterke niveauverschillen op het 
wandelpad niet tijdig zag aankomen 
waardoor het wandelpad soms dichter 
dan geliefd bij zijn neus was. Andere, 
Nicky bijvoorbeeld, vond het dan leutig 
om de struiken rondom een mariabeeldje 
eens van heel dicht bij te bestuderen, te 
dicht misschien wel. Uiteindelijk is ie-
dereen toch aangekomen en konden ze 
genieten van de traditionele croque mon-
sieurs. 
De volgende dag was het estaffettespel. 
Wegens de minime voorbereiding die in 
het spel was gekropen, was het vooral 
improviseren, met als gevolg dat de eie-
ren al snel alle richtingen uitgingen be-
halve die waarin ze moesten gaan. Ook 
dit ging gepaard met de nodige valpartij-
en en slippertjes. 
Daarna volgde een ruiltocht, met als doel 

met zoveel mogelijk terug te komen, 
beginnende met een ei. Dit was eerder 
grappig aangezien er zowel links al 
rechts van het huisje niet veel meer dan 
een handjevol huizen waren, die het aan-
bellen waardig waren.  De dag werd ge-
sloten met een nachtspel op een nabijge-
legen kerkhof. Nu bleek dat er in de zo-
wel dichte als verre omgeving van dat 
kerkhof geen straatverlichting was, dit 
zorgde wel voor extra sfeer. 
Zaterdag was het Bouillon dag. In de 
namiddag trokken we allemaal gezellig 
naar Bouillon, waar we een bezoek 
brachten aan de Brucht. Toevallig waren 
we net op tijd om een show van de Val-
kenier bij te wonen. Naast valken, waren 
er ook gieren, een condor en nog een 
paar anderen waarvan me de naam even 
ontglipt. Na afloop zetten we onze ronde 
in de burcht voort.  Al snel waren som-
mige tevreden met het ontdekken van de 
martelkamer, waar toch enkele minder 
bekende, daarom niet minder pijnlijke, 
marteltuigen stonden. Het bezoek aan 
Bouillon werd beëindigd met een bezoek 
aan zo een uitkijkpost, hoe zo een ding 
noemt, ben al weken op aan het zoeken, 
maar het springt me niet te binnen. Wat i 
kwel nog weet is dat het zicht er prachtig 
was. Met de valavond in aantocht en 
overal al lichtjes die gingen ontbranden. 
De avond en ook het weekend worden 
afgesloten met een soort van quiz. De 
regels deden er niet zoveel toe, waar het 
op neer kwam was dat we onze vaten 
wouden leegkrijgen, wat na een hoop 
vragen uiteindelijk toch is gelukt. 
 
Osmo 
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  Woordje van de praesesWoordje van de praeses  

De grote baas spreekt... 

Beste wineesjes 
 
Het lijkt alsof het gisteren was dat ik mijn vorig woordje van de praeses schreef. De tijd 
gaat immers enorm snel. We zijn ondertussen december, de maand van de vele feesten en 
familiebezoeken, maar helaas ook de maand waar het serieuzere blokwerk van start gaat. 
Het is niet omdat de tijd 
snel gaat dat er weinig 
gebeurt echter. 
 
Zo was er begin november 
WiNA's Wacky Weekend. 
Er was niet overdreven veel 
volk, maar toch was het 
weer een fantastische 
ervaring. Hilariteit alom 
bijvoorbeeld wanneer Riad 
op een avond naar buiten 
stapte, en de nu reeds 
legendarische woorden 
sprak: "Wot the fock? Die 
kerk is weg!". Ja, jullie 
hebben iets gemist, maar dat hoefde ik eigenlijk niet te zeggen. WWW heeft altijd wel 
van die kenmerkende momenten die je nooit meer vergeet. Spijtig dat er dit jaar blijkbaar 
veel projecten vielen met deadline vlak na het weekend, waardoor velen onder jullie het 
niet konden halen. Indien je wegens een andere reden niet kon of wou meegaan, laat dan 
zeker iets weten op het forum zodat we er naar volgend jaar toe iets kunnen aan doen. 
Hopelijk kunnen jullie dan allemaal massaal aanwezig zijn. 
 
Ondertussen is ook het finaal aantal schachten gekend. Dit zijn er meer dan dertig, dus 
zeker meer dan twintig, dus jullie mogen van mij een klein vat verwachten op een van de 
komende clubavonden. Ik heb daarrond zelfs nog beter nieuws. Frying wil zelfs 
bijleggen zodat het een groot vat wordt. Kom dus zeker langs op de clubavonden, wie 
weet ben je op het juiste moment aanwezig om te profiteren van dat gratis vat :) 
 
Verder kan het niet genoeg herhaald worden: nu is het echt wel de tijd om te beginnen 
met die cursussen open te slaan. Stel niets uit tot tweede zit, want er is immers niets zo 
leuk als drie maanden vakantie! 
 
Tot de volgende, 
Lucas 
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  GlijbaantjesGlijbaantjes  

Prof  Van Campenhout: 
 
♦ « Hier zie je de twee gates, Bill en zijn broer. » 

Frederik Iterbeke: 

♦ Nadat hij telkens terug moest keren om studenten te helpen: 
« Ik ga nog leren moonwalken! » 

Nele Vandaele: 

♦ « Schrijf op jullie examen geen negatieve oppervlakte op als 
oplossing want dat is niet goed voor jullie want jullie verliezen 
er punten door en dat is niet goed voor ons want wij doen ons 
een verschot op. » 

Prof Brinkmann (A) vs. Student (B) :  

♦ A: « Dan neem ik de bovenste vrijwilliger op de lijst... B!» 
B: «  Ok, maar de volgende keer neem je wel de onderste van 
de lijst hé. » 
A: «  Ok, in Algoritmen en Datastructuren 4!» 

Jeroen: 

♦ « Dingen om te doen op een saaie namiddag: neem een 
laxeermiddel en een immodium en kijk welkeen er wint! » 

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. Geniet hier van de klassiekers der klassiekers: 
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STEENBOK = 22 december TOT 20 januari 
 

U zult uzelf veel bijbrengen 
U zult veel spijs verteren 

U zult veel leuke dingetjes ontfutselen 

BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december 
 

U zult veel praktiseren 
U zult veel eetwaar verbruiken 

U zult veel nouveautéetjes krijgen 

KREEFT = 22 juni TOT 23 juli 
 

U zult veel peinzen 
U zult veel lekkers smaken 
U zult veel presentjes zien 

  Madame SoleilMadame Soleil

Het staat in de sterren... 

LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus 
 

U zult uzelf veel wijzer maken 
U zult veel vreten 

U zult veel schenkingen de revue zien passeren 

WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober 
 

U zult zich veel verdiepen 
U zult veel schransen 
U zult veel ontvangen 

MAAGD = 24 augustus TOT 22 september 
 

U zult veel oefeningen maken 
U zult veel peuzelen 

U zult veel nieuwigheidjes verwelkomen 

SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november 
 

U zult veel in uw hoofd steken 
U zult veel opschrokken 

U zult veel nieuwe snufjes bemachtigen 
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WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari 
 

U zult veel leren 
U zult veel eten 

U zult veel cadeautjes krijgen 

RAM = 21 maart TOT 20 april 
 

U zult veel studeren 
U zult veel verorberen 

U zult veel giften tot u nemen 

STIER = 21 april TOT 21 mei 
 

U zult veel informatie verwerven 
U zult veel gevoederd worden 

U zult veel pakjes openen 

TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni 
 

U zult veel nadenken 
U zult veel voedsel nuttigen 

U zult veel sokjes legen 

VISSEN = 19 februari TOT 20 maart 
 

U zult veel blokken 
U zult veel boefen 

U zult veel geschenken onthalen 

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

I eder mens heeft een beetje structuur nodig in z’n leven. Ook in vakantie –en 
blokperioden ben je beter voorbereid op wat er je te wachten staat. Daarom 

zorgde madame Soleil voor deze speciale kerstvoorspelling!  

 Ditte isse watte 

stierren 

voorspielde : 

9 Voor alle wiskunde-avonturen... 

Wie al eens een ander auditorium dan diegene uit onze tempels der getallen bezocht 
heeft, heeft vast al opgemerkt dat daar de eerste rijen immer maagdelijk leeg zijn. Nee, 
men zou zich daar nog liever naast een tuberculoselijder met een schrijnend gebrek aan 
lichaamshygiëne zetten dan de eerste rijen te vullen.  
 
Welnu, waarom blijkt dan dat, bij ons in de eerste bachelor, waar men nog meer dan één 
rij kan vullen, de eerste rij altijd bezet is, hoewel er daarachter een gapende leegte heerst? 
Het is zelfs nodig om voor 8 uur al aan de deur te kamperen wil men een plekje bemach-
tigen daar, want als de docent de deur opent ontstaan er taferelen die ons doen denken 
aan vrouwelijk gedrag op de dag waarop er weer eens een of andere goedkope klerenke-
ten een designrokje in de rekken legt.  
 
Hoe komt dit nu toch? Komt het doordat er ‘droogstoppels’ zijn die het bord niet kunnen 
lezen? Is het de speciale studiesfeer die hier heerst? Wil men gezien worden door de do-
cent (*vul hier uw niet-kwetsend scheve-bril-van-Charles Thas-mopje in*)? Zitten er 
hallucinogene drugs onder de banken daar vooraan? Kan men vandaar de klok beter 
zien?  
 
Mij kan het alvast niet schelen en u vermoedelijk ook niet, dus zullen we er maar uit 
gaan met een leuke tekening voor de analfabeten onder ons. 
 
Maurice Dhiet 

  ColumnColumn        MauriceMaurice  

Herken jij de professoren afgebeeld op de tekeningen? Mail jou antwoorden naar 
yvesleterme@fgov.be en misschien win je wel een ministerpost! 
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  Bart ging op reis naar...Bart ging op reis naar...  

Djerba! 

Tunesie: heaven on earth? 
Ik had beloofd van mijn indrukken van 
mijn reis naar Tunesië eens neer te schrij-
ven.  Na een uitputtende 2de zit vond ik 
dat ik wel een weekje vakantie verdiend 
had, en ik koos als vakantiebestemming 
Djerba, een eiland in Tunesië. 
Om te beginnen: de heenreis. 
Tunesië is een stuk verder van mijn deur 
dan bijvoorbeeld de CB. Daarenboven 
moet je ook nog een plas water over die 
net iets groter is dan de Leie. Al mijn 
pogingen om een milieuvriendelijk ver-
voermiddel te vinden ten spijt, ben ik dus 
toch maar met het vliegtuig vertrokken. 

Blijkbaar is het in 
Tunesië niet no-
dig dat je kan 
lezen en schrijven 
om een diploma 
van piloot te ha-
len: tijdens de 
flight instructions 
was de piloot de 
hele tijd aan het 
zeveren over een 
Boeing 737-600, 
op de zijkant van 
het toestel stond 
in het groot Air-
bus a320. lk ben 
er gelukkig wel 
veilig geraakt, 
maar de terugweg 
zou in ieder geval 
met een andere 
operator zijn. 
Daar aangekomen 
werden we door 
een jeep opge-
wacht die ons 

naar het hotel 
bracht. De we-
gen bleken in 
prima staat, de 
vering van de 
jeep totaal niet: 
op een kleine 6 
km zijn er 2 
passagiers moe-
ten uitstappen 
vanwege reis-
ziekte (not me). 
 
Het hotel zelf was er een uit de James 
Bond films: een oprit zo groot, dat de 
portier een auto ter beschikking had om 
van de poort naar het hotel zelf te gaan. 
Het zwembad was zo groot, dat de kort-
ste zijde even lang was als het zwembad 
in het GUSB.  Het Turks stoombad was 
groot genoeg om een warmwatercantus 
in te houden voor 60 man (al betwijfel ik 
of dat veel succes zou hebben).  Voor de 
informatici:ja er was gratis internet, als je 
zelf een pc meehad. 
Het eten viel dan weer minder mee: de 
doorsnee studentenresto kan met veel 
meer smaak eten bereiden dan de stan-
daard keuken. Ik zeg standaard, want er 
waren andere, veel gezelligere restau-
rants met buikdanseressen en zo. Helaas 
kan ik daar niet veel over vertellen: mijn 
aandacht was op dat moment meer ge-
vestigd op de buikdanseres dan op het 
eten. Een van deze dames heeft mij op de 
laatste avond dat ik daar was zelfs ten 
dans gevraagd. Ik heb dit moeten weige-
ren wegens liesproblemen (zie hieron-
der), anders had het wss wel mooie foto's 
opgeleverd. 
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\En toen nam rudolph een kleine 
rookpauze. Maar toen keerde hij weder\. 

In totaal hebben wij dit jaar iets van een 
dertig kindjes in onze hogere kringen 
mogen opnemen, hetgeen allesbehalve 
slecht te noemen is in deze tijden van 
dalende studentikoziteit. En we hebben 
zelfs enkele meisjes erbij gekregen, de 
hoeveelheid is tot heden nog onduidelijk 
aangezien het Doopcomité nog zwaar 
moet onderhandelen op basis van 
wetenschappelijke feiten omtrent het 
geslacht van enkelen, met name Capi, 
Pulders en Dries. Ter elucidatie, Capi 
omdat hij het hormonaal reageren van 
vrouwen te realistisch imiteert, Pulders 
omdat hij zuipt gelijk een janet, en Dries 
omdat hij iets met zijn schoenen heeft. De 
meester weet niet meer juist waarom maar 
als ik Dries voor ogen haal beeld ik mij 
altijd in dat hij op hakken loopt en 
jartellen draagt. Zegt dit nu iets over de 
schacht of de meester, de meester laat de 
keuze aan de lezer.  

Zoals het hoort in elke goede 
gestructureerde (structuren, belangrijk, 
onthouden) tekst sluiten wij af met een 
afsluiting, en nog een met een enorm 
vrolijke noot! Dankzij de spetterend 
financieel geslaagde schachtenverkoop 
hebben de schachtjes en enkele van onze 
waarde commilitones op kosten van W!na 
pintjes kunnen drinken tijdens het 
schachtenkonvent. Dit konvent was de 
plaats waar  onze nieuwgeworpenen bij 
konden leren over de wondere wereld van 
het cantussen en er nog een beetje 
studentikoze geschiedenis bij kregen ook, 
als dat niet mooi is! Voor diezelfde 
muggenzifters die voorheen al 
aangesproken werden, indien u het 
wederom in uwer hoofd haalt om te 
bepeinzen dat enkel de gedoopten konden 
profiteren van dit geel/wit genot, had u 
dan laten dopen. Maar niet getreurd, 
volgend jaar staat er ook een doop 
gepland en bij deze nodig ik u hierop uit. 
Rudolph gaat weer een sigaretje roken, 
want dat vindt hij belangrijk. Dixi 

  Verslag DoopVerslag Doop

Doop 

Luisteren naar jullie meester! Naar alletwee indien u zat bent! 
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Een doop is cruciaal, maar dat neemt niet 
weg dat ik het persoonlijk een van de 
mooiste tijden van het academiejaar 
vind. Een winadoop is niet zomaar een 
doop, het vergt inspanning, mentale 
kracht, motivatie en toewijding, 
aangezien het gespreid wordt over een 
voordoop, een voordoop nummertje 
twee, en de feitelijke doop, daar waar de 
lintjes rondgestrooid worden samen met 
wat eitjes en andere voedingswaren. Een 
schandelijke verspilling vind ik het 
trouwens, zomaar cruciale culinaire 
substanties verspillen aan van die vieze 
kleine kindjes terwijl Rudolph hier met 
een hongerke op zijn hypotethische kin 
kloppen kan. Maar het troost mij wel 
enigszins dat de kleine kindjes er toch 
van hebben genoten, en dat consoleert 
het hartje. 

Feitelijk heb ik niet veel te zeggen over 
de doop zelves, aangezien diegenen die 
erbij waren er dus wezenlijk bij waren en 
diegenen die er niet bij waren groot 
ongelijk hadden! Maar ter bevordering 
van de inhoudelijke waarde van deze 
opstellen en spelletjes bundel die dit 
strakske is, gooi ik er toch een paar 
anekdotes en tijdslijnstructuren tussen. 

Mijn kindjes (het zijn trouwe zeer goede 
en studentikoze kindjes) hebben zich 
mogen tegoed doen aan wat 
olifantenpasjes, reverse olifantenpasjes 
(reverse is een term die Rudolph 
ontleend heeft aan zijn heuse stoute 
filmpjesverzameling, reverse cowgirl 
red.), maar het leukst van al, een beetje 
op de knietjes wandelen. 

Vooraleer er van die muggenzifters, 
noem het mierenneukers als je wil, het in 
hun hoofd halen dat dopen denigrerend 
en onhumaan zijn, u weze fout, mis en 
nog eens mis. Dopen dienen om de 
toekomstige schachten (voor ze hun 
lintjes krijgen zijn het nog feuten) in te 
leiden in de gebruiken van de club/kring 
en om te bewijzen tov de commilitones 
dat zij het echt menen en er desnoods 
zelfs fysieke beproevingen voor willen 
doorstaan. Er is niemand binnen de club 
die hetzelfde niet heeft moeten doorstaan 
(normaal gezien toch) en dit geheel 
maakt dat dopen cruciaal zijn in de 
bevordering van het broederschap dat 
binnen de club leeft, een beetje te 
vergelijken met een mamsie dat een 
kindje werpt, enkel heeft in ons geval het 
kindje pijn en niet de mama. 

D e hierop volgende lettertekens vormen woorden, dat is belangrijk. De hierop 
volgende woorden vormen meestal begrijpbare zinnen, dat is ook heel 

belangrijk. Zinsstructuren en stijlfiguren maken onze nederlandse taal op, vrij tot zeer 
belangrijk. Studentenclubs en kringen zorgen voor amusement, educatie en logistieke 
structuren, zeer maar dan ook zeer belangrijk. Dat er in studentenclubs en kringen 
mensen zitten is, en u hoort mij al aankomen, logisch, want anders bleef het een 
abstract begrip zonder daadkracht. Maar om deze heuse intro kort te wieken, voordat 
mensen bij de elite van W!NA mogen komen moeten zij eerst iets heel maar dan ook 
heel, noem het allerbelangrijkst, het maakt me niet uit, doen: zich laten dopen.  

  Verslag DoopVerslag Doop  
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  Bart ging op reis naar...Bart ging op reis naar...  

Djerba! 

 Tunesië heeft een toffe woestijn. Omdat 
je thuis ook zandkastelen kan bouwen, 
ben ik in de woestijn gaan spelen met 
quads. Onderweg heb ik een niet-
beschermd stukje woestijn meegenomen. 
Als ik ooit geobsedeerde vrienden maak 
bij de geologen, weet ik al direct het vol-
gende verjaardagscadeau. 
 
Wat overige sporten betreft kan ik rede-
lijk kort zijn: wanneer je ze allemaal doet 
hebben ze een goeie invloed op je fysieke 
conditie (als informaticus die hele dagen 
op een stoel zit toch). Het grootste bewijs 
van mijn stelling is mijn zwemrecord dat 
opgetrokken werd van 1500 meter in het  
begin naar een toch al meer respectabele 
3500 meter op het einde. Of dit ons voor-
deel oplevert op SDW zal je wss wel 
ergens in dit boekje kunnen lezen. Er is 
wel geen enkele sporttak die de fun van 
bijvoorbeeld gaan hockeyen op www kan 
evenaren ... 
 
Tijdens de maand september is het rama-
dan, en in Djerba is dat niet anders. Een 
hint voor studenten is dan ook: ga niet op 
het strand liggen Belgisch bier zuipen, 
talloze kwade (en jaloerse, het meeste 
gedronken bier is flutbier) blikken zullen 
je immers wegkijken. Het mooiste voor-
beeld hiervan is dat ik, wanneer ik met 
een blikje Jupiler in de hand ging infor-
meren om een jetski te huren, ineens 4 
keer zoveel moest betalen dan de Frans-
man voor mij. Vanaf toen heb ik het drin-
ken van alcohol maar gelaten voor wat 

het was.  Ook wat betreft toeristische 
attracties moet ik tot mijn grote spijt zeg-
gen dat er tijdens de ramadan niet veel te 
doen valt ... praktisch alle moskeën zijn 
gesloten voor het publiek, en aangezien 
dat nu net de grote bezienswaardigheden 
van Djerba zijn, heb ik er niet veel over 
te vertellen. 
Aan het einde van de reis zat ik nog wel 
met een probleem: lk had van hare ma-
jesteit de Scriptor de taak gekregen om 
met een foto van mezelf op een kameel 
terug te komen. Uit ervaring weet ik dat 
het niet uitvoeren van dergelijke op-
drachten kan leiden tot gruwelijke repre-
sailles, maar er was daar nergens in de 
omtrek een kameel/dromedaris  te vin-
den.  Na veel zoeken ben ik uiteindelijk 
op de toeristische dienst van Djerba te-
rechtgekomen. Het resultaat staat hier 
ergens op deze pagina, ik heb er vooral 
een pijnlijke lies aan overgehouden. 
 
 
Samengevat: je kan je daar in groep goed 
amuseren, het zijn meestal vriendelijke 
mensen, de prijzen vallen nogal goed 
mee, maar respecteer hun cultuur en ge-
draag 
je niet 
te pro-
w e s -
ters. 
 
Bart 



12 

  IjsbrekertjesIjsbrekertjes  
Voor de nachtdieren met praktisch inzicht: 
« Ja, ik geef toe dat je mij hier misschien niet zo veel ziet, maar ik heb die nota’s 
noooooooooooodig… Kunnen we niets regelen?»  
 
Voor de romanticus: 
« Mijn verwarming is kapot, wil jij mijn stoveke zijn? » 
 
Voor de emotionele student: 
« Het semester is bijna ten einde en we zullen elkander niet zo vaak meer zien, 
daarom stel ik voor om hier ter plekke een grote groepsknuffel te geven. » 
 
Voor de stoere student: 
« Fysica is voor nerds. » 
 
Voor de nerd: 
« Wil je eens mijn verzameling quarks zien, baby? » 
 
Absurd maar charmant: 
« Het is donker buiten, maar bij jou heb ik het licht gevonden. » 
 
Een klassieker: 
« Friends 2 day + friends 2 morrrow = friends 4 evah» 
 
Voor de rationele mens: 
« Voor we verder gaan, kun je mij misschien eerst vertellen of mijn poging tot 
toenadering een slaagkans heeft? »  
 
Wanhoopspoging: 
« Ik heb een zwembad in mijn tuin.» 
 
Voor als er geen uitweg meer is: 
« Ik moet een zeer dringende boodschap doen.» 

S ommige ijsblokjes zijn natuurlijk moeilijker te breken dan andere. En mag 
dat ijsblokje nu net het vriendje of vriendinnetje zijn waar jij naar op zoek 

bent. Ik durf je nog niet hopeloos te noemen, daarom voorzie ik je voor de 
laatste keer van een lading ijsbrekertjes. Volgend semester kun je hier een 
nieuw rubriekje verwachten, maar doe eerst wat je moet doen: 

Gebruiken op eigen risico... 41 Abdijavond 

Dinsdag den 13den November was het weer eens zover, de Paters en nonnen van onze 
gezellige studentenkring uit den abdij van Sinte-WiNA kwamen weer eens naar buiten 
om een gezellige activiteit te plannen. Den plaats van gebeuren was zoals gewoonlijk 
in ons stamcafé dat we toepasselijk hadden omgedoopt tot herberg "in den raren Eend". 
Zij brachten ons een hoop lekkers van eigen makelij, waaronder een tiental abdijbieren 
en een tiental kazen. Eén woord hadden wij in de aanloop van deze dag niet mogen 
zeggen en dat was het woord "Godverdomme", want wij hadden het zitten en God had 
ons verdomd door een ganse reeks buien naar ons toe te sturen. Maar de gemiddelde 
Winees zou geen modelstudent zijn mocht hij zich door slecht weer laten afschrikken, 
en jawel hoor, de gelovigen van Sint-WiNacus kwamen bij bosjes onzen herberg 
binnen om zich te goed te doen aan onze heerlijke spijzen. Zo hadden wij achteraf 
gezien nog een heel gezellige avond, bij de grote open haard met een heerlijke trappist 
en een blokje kaas. Het hele abdij-team dankt de aanwezige gelovigen voor hun 
pintelierkunsten en een speciaal bedankje voor onze kaassnijdende non. 

Mvg. Pater Frying 

  Verslag AbdijavondVerslag Abdijavond
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  ColumnColumn        ThomasThomas  

 

Jullie ruiken mijn onderwerp zeker al van 
10 kilometer afstand. Het drijft op een 
onaangename walm van … look. De doop 
(en misschien hoe gek een mens moet zijn 
om daar aan mee te doen)! Ik wist eigen-
lijk al heel lang dat ik zou meedoen aan de 
doop. Dat is iets wat bij het studentenle-
ven hoort, niet? Ik was al zeer blij toen ik 
gelijkgestemden vond in mijn nieuwe 
vriendenkring. Een doop met twee is leu-
ker dan één alleen. (Tenzij je een heel 
sociaal type bent.) 
 
Een vriend met twijfels en een andere, 
huidige schachten- en bierkoning, die het 
al zeker wist. Zijn uitgaansleven achteraf 
gezien natuurlijk, was het een overbodige 
vraag: ‘doe jij mee aan den doop?’. Na de 
eerste cantus was deze persoon (waarvan 
ik naam liever niet openbaar zeg om hem 
te sparen) namelijk niet meer in staat om 
te recht te blijven zitten, laat staan om 
naar huis te fietsen. Omdat hij, sinds die 
avond, voor het praesidium blijkbaar zo’n 
‘goede’ kameraad was, hebben ze hem 
een leuke doop gegeven om nooit meer te 
vergeten. Menig lookteentjes werden in 
zijn mond gepropt zodat je je na een tijdje 
afvroeg: die geur krijgt hij er nooit meer 
uit. Harald, oei, excuseer, niet meer ano-
niem dus, bleef echter lachen, zo goed en 
zo kwaad als het kon. Ondertussen al één 
van de meest gekende schachten, gok ik . 
Wel ook de meest gemotiveerde en dat 

ben ik zeker! Dit kleine intermezzo voor-
bij … 
 
(De ander met twijfels heeft ondertussen 
geen spijt van de doop en is een gelukkige 
schacht van Wina ) 
 
Toch op de avond zelf kwam meerdere 
keren de volgende gedachte in mij op, 
waarom heb ik dit nu ook weer gedaan? 
Alleen zal ik niet geweest zijn, met die 
gedachte. Je probeert er dan maar mee te 
lachen, je deelt de miserie. Na een tijdje 
vergeet je de vuiligheid eigenlijk, het blijft 
zwaar.  
 
Maaaaaaaaaaaaaar, als je het lintje op het 
einde van de avond in ontvangst mag ne-
men en over je linkerschouder (!) mag 
dragen, dan voel je ergens toch wel een 
niet misplaatste trots. ‘Ik heb het toch 
maar gedaan, hé’. Natuurlijk mogen wij, 
de schachten, niet te vroeg juichen, want 
nu zijn we een jaar schacht en mogen we 
zeker nog vanalles doen, maar het eerste, 
zware deel is toch al voorbij. Voor een 
gedetailleerde beschrijving kan je even 
verder bladeren (of terug) tot bij het ver-
slag van de Meester himself! Met dank 
daarvoor …  
 
Tot de volgende 
Schacht 
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  Zeus geeft voordrachten Zeus geeft voordrachten !! 

Zeus lessenreeks 

Zeus WPI lessenreeks 
Zeus WPI organiseert als werkgroep informatica al een tijdje voordrachten. Ook 

dit jaar willen we deze traditie verder zetten. Zo hadden we onlangs een web 
application security les die een groot succes was. We zouden dit concept een 
nieuw tintje willen geven en daarom zullen we dit jaar ook enkele professoren 
uitnodigen om een voordracht te geven. 

 

Tijdens deze voordrachten zullen zij hun onderzoek uitleggen. Dit onderzoek 
speelt zich af in verschillende domeinen. We zullen ons echter concentreren op 
de informatica aspecten. Voorbeelden van voorstellen zijn biological computing, 
grid computing, beeldverwerking en hardware ontwerp. Let op, dit is slechts een 
greep uit de brede waaier van  mogelijke onderwerpen. 

 

Op deze manier kan je te weten komen wat voor onderzoek er aan onze 
universiteit verricht wordt. Deze voordrachten zijn eveneens een ideale manier 
om de theorie die je ziet in de les te koppelen aan de (geavanceerde) 
toepassingen ervan. 

 

Deze lessenreeks zal starten in de loop van het tweede semester. De 
voordrachten zullen plaatsvinden op de Sterre of in de Plateau. Het is niet nodig 
om lid te zijn van Zeus om naar deze voordrachten te komen, iedereen is 
welkom. We zullen dan ook trachten om de voordrachten voor iedereen 
toegankelijk te maken. Laat je dus 
niet afschrikken. 

 

Voor meer informatie kan je terecht 
op http://zeus.ugent.be of mailen 
naar bestuur@zeus.ugent.be. 
Hopelijk tot dan! 

Kom meer te weten over welke onderzoeken er aan onze 
universiteit verricht worden!! 

39 Bierkoning 

Soit, de tweede ronde, hierbij waren de al 
iets minder schandelijke verliezers de 
volgende: Leechketang, Storm op zee, 
Lucas (van alle mensen onze praeses, jam-
mer jammer, als uw schachtentemmer, 
sport, en IT het zelfs verder schoppen, 
maar ik wijs niet met de vinger ;)) Tweek, 
Astrid, Deurbel, Merel en Free. Deze 
tweede ronde was de doodsteek voor de 
deelname van het vrouwelijk geslacht in 
deze wedijver.  

Op naar de keispannende derde finale, 
tevens ook de derde ronde (bemerk de 
meticuleuze planning die aan dit zijn 
voorafgegaan, het is zelfs bijna tot in de 
minuten te tellen!). Volgende zeerovers 
hebben hier het water verlaten voor de 
troostende barkrukken: Fre, T., Pollepipi, 
en de meester zelve. Tralalala poing 
poing, de beslissende poule tussen de 
overgebleven vier zuipschuiten 
verliep tussen Harald en Dolfijn-
tje en Sjappie en Burtburt. Harald 
won zijn eerste slag samen met 
Sjappie.  

De verliezers werden tegen elkaar ge-
plaatst om de derde eredame te kunnen 
beslissen en god weet wie van de twee 
gewonnen heeft, want mijn geschrift laat 
mij bij deze in de steek, dus als jij het nog 
weet, stuur een mailtje naar je grootmoe-
der en vraag om nog wat lekkere soep 
voor op je kot.  

De finale werd gedronken zoals het hoort 
en het op de massacantus ook gedaan 
wordt, met een half litertje bier, enkel is 
het op de massacantus Rodenbach maar 
schrijvende heeft geen zin om daar mo-
menteel verdere uitleg bij te verschaffen.  

Om een heel lang verhaal heel kort te ma-
ken en het hierbij voor bekeken te houden, 
Harald heeft gewonnen van Sjappie. 
Kneukeltje voor alle deelnemers en aan-
wezigen, moge het bier uw smaakpapillen 

u nog lang bekoren en 
mag W!NA u nog langer 
bij het hartje zijn.  

Dixi, Rudolph 

  Verslag BierkoningVerslag Bierkoning



38 Bierkoning 

Borsten dienen om naar te kijken, minu-
tensoep om op te slurpen en bier om te 
pulln. Om deze laatste reden is het niet 
verwonderlijk dat er rond deze sociale 
aangelegenheid (namenlijk het pintjes-
drinken) al vele varianten en wedijver-
dingen zijn ontstaan. En WiNa doet hier 
lustig aan mee met zijn eigenste bierko-
ningverkiezing!  

Over borsten gesproken, dood aan eenie-
der die mij tegenspreekt jegens het feit 
dat borsten zonder twijfel één van de 
betere uitvindingen van god zijn, en ik 
ben een heuse fan. Zoekend naar de pa-
pieren documenten met de rangschikking 
van de bierkoningverkiezing die tussen-
tijds al enkele etmalen gepasseerd is, 
kom ik op de volgende conclusie; voor-
aleer de rangschikking te berde te bren-
gen nog een kleine toevoeging, de bier-
koningverkiezing viel samen met een 
gratis vat van WiNa aan zijn leden 
(WiNa is mannelijk, ik heb dat nu be-
slist) en tot grote teleurstelling was dit 
vat te snel op.  

Maar niet getreurderd, WiNa zou WiNa 
niet zijn als hij het daarbij hield. WiNa 
ziet zijn leden graag dus hebben we er 
nog maar een vat bovenop gesmeten, tot 
op heden voelt P3T3R het nog aan zijn 
tibia aangezien het vat daarop (per onge-
luk, could it be) terechtkwam, en een vat 
durft wel eens door te wegen. Over Neri 
haar gewicht laat ik mij niet uit.  

De opzet van het bierkoningenspel was 

vrij eenvoudig, vergelijk het met non-
lineaire droogkuisapparaten vermengd 
met makreelfilets uit den aldi (niet te 
pruimen). De meester dronk zijn pintje 
ad fundum, en waneer dit omgekeerd op 
het grote meesterhoofd stond mochten de 
deelnemers hun pintje opnemen en op-
sloeberen. Diegene die het eerst zijn leeg 
pintje omgekeerd op het hoofd -dat op 
zijn nek staat- zet, gaat verder naar de 
volgende ronde. En als je morst word je 
gediskwalificeerd, een pijnlijke maar 
terechte regel die Rudolph uit de rang-
schikking bracht, maar de therapeut zegt 
dat ik vordering maak.  

Dan nu, trommeltrommeltriangel..... De 
rangschikking! God bewaar mij als hier 
enkele fouten ingeslopen zijn maar het 
schachtenkonvent gisteren, en de mentale 
toestand van de meester tijdens de bier-
koningverkiezing zorgen er mogelijk 
voor dat het lezen nu niet zo vlot ver-
loopt, en het schrijven toen nog minder.  

Aan de eerste ronde namen deel, en ver-
loren tijdens deze eerste ronde tevens het 
recht om verder te mogen deelnemen: 
Sarah, Tinny, Claes, Dries, Duckie, El-
vis, Abeel, Kirill, Tots, Katrien, Neri, 
Arnoud en Kim. Bij deze, u kan niet zui-
pen, er moet inderdaad steeds een verlie-
zer zijn maar jullie zogenaamde drink-
kunsten waren schandelijk, bespottelijk 
en beneden alle pijl. Als u zich al onder 
tafel laat drinken door een wezen met 
twee wonderbaarlijke uitstulpingen op de 
borstkas, dan zit er iets niet snor.  

  Verslag BierkoningVerslag Bierkoning
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  Mopjes tussendoorMopjes tussendoor

Haha... 37 

  Wat eet jij op kerstdag?Wat eet jij op kerstdag?  

Laat het lot beslissen.. 

Menu 1 : Gastronomisch kerstmenu 
 

Kerstcocktail met hapjes 
**** 

Kreeft met carpaccio van tonijn, tartaar van komkommer, tomaat, bieslook 
en champagnedressing 

**** 
Sorbet van appel met “Calvados” 

**** 
Suprème van parelhoender, gekonfijt witloof, chorizojus, gegratineerde 

aardappelmousseline met bospaddestoelen 
**** 

Baba met rum,  gegrilde mango, spiesje van exotisch fruit met peperkoek.  

Menu 2 : Koelkastmenu 
 

Kijk even in de koelkast en misschien kun je met de restjes nog een maaltijd 
samenstellen.  

Menu 3: Gezond feestmenu bij de frituur  
  

Een frisse pint 
+++ 

Feestmix met kaasballetjes, bitterballen en kippenboutjes 
+++ 

Giant bickyburger met extra veel frietjes op een bedje van ketchup en mayonaise, een 
boulet en een mammoet 

+++ 
Dessert: uit te kiezen uit de diepvries 
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Zon of sneeuw 

42 of 3,14 

Kokosnoten of pizza 

Menu 3 
Menu 2 

Menu 1 

Duvel of Boswandeling 

Geel of zwart 

Nerd of homo 

Newton of Pythagoras 

Pita of Bicky 

Gent of Leuven 

Boxershort of slip 

Sterre of Overpoort 

WiNA of VTK 

Sinusgolf of blokgolf 

Boek lezen of gamen 

CB of Decadance 

  Wat eet jij op kerstdag?Wat eet jij op kerstdag?

Laat het lot beslissen.. 17 

  Mopjes tussendoorMopjes tussendoor

Haha... 

Getting out of hand 
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  Verslag PizzaVerslag Pizza--avondavond

Pizza... 

N iet zo heel lang geleden niet zo heel 
ver hier vandaan werden er pizza’s 

gebakken.  
 
In het hartje van den Grooten Overpoort, 
daar waar herberg Canard Bizar zijn 
stekje heeft, wachtten enkele tientallen 
Wina-burgers ongeduldig op deze aardse 
geneugte. Het bier was al aan de man, het 
gelag kon beginnen. Niet zo heel veel 
later gerommel aan de deur van de 
herberg: De eerste overheerlijke pizza’s 
maakten hun intrede. Boven de hoofden 
zweefden enkele dozen richting bar 
alwaar ze werden verdeeld door de Wina-

oversten. Hongerige handen bedelden om 
een stukje en nog eentje en nog eentje. In 
een paar minuten tijd waren de dozen 
leeg, maar de magen daarentegen…  
 
De kokosnoten van het Hawaïaanse 
meisje schudden nog steeds van de 
honger. Ook de wulpse nonnetjes waren 
nog steeds onbevredigd. “Whaaa, ik heb 
zo nog een beetje heel veel honger zo, 
Gertje!” En ginder aan de bar stond een 
pinguïn klaar om de volgende lading 
pizza’s, die er op elk ogenblik kon 
aankomen, achter zijn pinguïnkiesjes te 
steken. Waar bleven ze toch…  

Plots opnieuw gerommel aan de deur. 
Iedereen hield zijn adem in... 
Clownoogjes keken hoopvol naar de 
massa rond de ingang. “Nieuwe pizza’s!!” 
De travestiet verloor haast zijn borsten 
van de opwinding. Er klonken 
vreugdekreetjes en opnieuw vond er zich 
een volksverhuizing plaats richting bar. 
Handen rezen terug de hoogte in en de 
Wina-oversten stonden weer klaar om hun 
onderdanen te verwennen met ovenverse 
overheerlijke pizza. 
 
Een berg lege dozen later leken de burgers 
te zijn voldaan. De avond was nog jong en 

de meute begon reeds te dansen. Naar 
verluidt van contentement… En daar 
konden we alleen maar blij om zijn. Ja, als 
zelfs de nonnen hun kappen afgooien en 
gaan treintjedansen met de cowgirls moet 
de sfeer er wel inzitten! Nog nooit waren 
mummies zo levendig en bierblikjes zo 
beweeglijk. Als een festijn als deze 
eindigt met een heuse limbo dan is dat een 
bevestiging van een volmaakte avond. 
Afwezigen kunnen alleen maar jaloers 
wezen. 
 
SB 

Zin in een lekkere snack? 
 

Bij Artevelde Café krijg je op vertoon van je 
WiNalidkaart 1 euro korting op alle snacks 

(spaghetti, lasagna, croques,…) 
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Filmavond 

Dag lieve lezertjes 

Zoals u hopelijk nog niet weet was uw cultuur op donderdag 08/11 
weer eens het slachtoffer van de wet van Murphy. De filmavond die op 
die dag georganiseerd werd had gelukkig een massale opkomst van de 
volledige 4 man. De helft van het studentenleven te Gent 
vond die datum blijkbaar ideaal om een a c t i v i t e i t  o p  t e 
organiseren, en moeder natuur zorgde voor zalig stormweer. 
Uiteindelijk bleven er nog 3 edele studenten over die 
plichtsbewust een filmpje kwamen meepikken  in  de 
Therminal.  

Over de Therminal gesproken, uw cultuur had daar een 
zaal gereserveerd, al goed en wel, maar die zaal was om de 
een of andere reden op 7/11 geboekt en ingeschreven op 
8/11 op de site. Als resultaat zat WiNA dus technisch zonder 
zaal. Maar dankzij een stom toeval was de podiumzaal 
beschikbaar, voor de leken is dat de meer dan 100m² grote 
zaal op het gelijkvloers in de Therminal. Het was dus een 
grappig uitzicht om daar in het midden 4 stoelen te zien 
staan. Eenmaal de films begonnen waren kwamen er af en toe 
eens mensen op de deur kloppen om een paar stoelen te lenen, en nog een 
ongewenste persoon die wat ambetant kwam doen, en zo mij de helft van de voorstelling 
doen missen heeft. Toen deze weg was kon ik dus rustig van de spectaculaire finale 
genieten.  

De rest van de voorstelling liep gelukkig zonder enige problemen. Dat is tenminste, nadat 
we de ondertiteling aan de praat kregen. Uiteindelijk, na een 
kleine rondvraag, vonden de aanwezigen de films goed gekozen 
(The Texas Chainsaw Massacre & The Shining), en de filmavond 
geslaagd. Eind goed, al goed dus. 

Graag wil ik de mensen die het weer trotseerden en toch 
afgekomen zijn nog eens bedanken, en nog eens extra de persoon 
die mij geholpen heeft met het opzetten van de zaal. 

MvG, 

Uw Cultuur 



20 

  Tom en den WestTom en den West--vloamingvloaming

Tom en den West-Vloaming 

B este lezers,  
Normaal gezien moest ik van onze scriptor iets anders voor dit Strakske 
schrijven, maar aangezien ik haar maar half verstond, ben ik met dit stukje 

begonnen. Het is een gids, vooral voor eerstejaars, maar ook voor al verder gevorderde 
niet-West-Vlaamse studenten, om ongeveer 80% van hun (nieuwe) medestudenten te 
verstaan. Want face it, hoe vaak je ze ook negeert, vroeg of laat moet je er wel één tegen 
het lijf lopen, die kans nadert immers stochastisch naar 1. (Voor meer info over deze 
kansberekening, wendt u tot prof. De Meyer). 

Na het schrijven ervan verstond ik haar natuurlijk wel, en bleek dat ik eigenlijk een 
kritisch opiniestuk over de formatie en Yves Leterme moest schrijven. Maar laat ons 
eerlijk zijn, welke rechtgeaarde wiskundige/informaticus/natuurkundige geeft daar nu 
een fluit om? 
Van daar presenteer ik u: 

INLEIDING TOT 
“DEN WEST-VLOAMING” 

(vertaald uit de 16de-eeuwse encyclopedie der Lage Landen) 

D en West-Vloaming, ofte Homo 
Geehoanis, stamt net zoals ons 

rechtstreeks af van de Homo Erectus (u 
mag allen twee maal giechelen). Vaak 
wordt hij verward met andere soorten, 
zoals de Homo Boudewijnis en de Homo 
Astridis. Qua anatomie is hij vrijwel 
volledig gelijk aan ons, met de 
uitzondering dat de Homo Geehoanis het 
orgaan om de medeklinker “g” uit te 
spreken, de zogenaamde “G-spot”, mist. 
De West-Vloaming heeft echter wel een 
dubbele “H-spot”. 

Den West-Vloaming is een sedentaire 
soort, en is het frequentst te vinden in de 
westelijke contreien van het Europees 
continent. Wegens een tekort aan 
studentikoziteit in eigen regio, overvloed 
aan varkensmest en ook wel Jean-Marie 
Dedecker, migreert “den West-
Vloaming” gedurende 5 dagen per week 
naar oostelijker gebieden, zoals Gent. 
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Brief aan de sint van SjappieBrief aan de sint van Sjappie  
Nu ik toch een lief heb (wie is er zo zot?), kan ik achter een vrachtwagenlading 
condooms vragen. Heel aantrekkelijk, maar op Pukkelpop, Werchter of de Gent-
se feesten koop je er 10 voor  €1 (of 8 met smaak). En ze zijn natuurlijk even 
vergankelijk als genotsmiddelen. Of de droom van elke student of mens in Gent: 
een nieuwe fiets, één die nog zonder problemen is. En niet zo een gele, want die 
moet je na een tijd teruggeven. Graag één met alarminstallatie (zo ene met ne 
laserscanner). Het jaar erop zou ik dan als update willen hebben dat de centrale 
belt om te vragen wie er aan mijn fiets zit als iemand hem probeert te pikken. 
Het jaar daarna wil ik een tandem met alarminstallatie via de centrale en met een 
chauffeur (pikkel gratis bijgeleverd aub).  

Maar als ik echt zou moeten kiezen wat ik graag had gewild, zou het uit deze lijst 
komen: 

- Kan je regelen dat ik elke WiNA-cantus vrij krijg op mijn werk zonder dat ik 
maar iets moet vragen? Of dat ze gewoon niet op een maandag vallen? 

- Kan je elk jaar (liefst enkele maanden voor 6 december) €75 storten op  
733-0100859-09 met de vermelding ‘erelidgeld Sjappie’ + jaartal? 

- Kan je zorgen dat we dit jaar een prachtig galabal hebben? 

- Dat ik nooit in mijn leven een massacantus moet missen 

Zonnige groetjes uit Gent 

Sjappie 
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Brief aan de sint van SjappieBrief aan de sint van Sjappie

Beste Sint, 

Na enkele jaren uit het praesidium te zijn, hoopte ik dat ik nooit meer iets zou 
moeten schrijven voor het ’t Strakske. Deze wens is blijkbaar niet uitgekomen en 
volgend jaar zou ik dan ook liever iets anders willen van u. Stel nu bijvoorbeeld: 
een paar prachtige skilatten die ik kan gaan testen in december en januari. Dit is 
het beste moment van het jaar (lees het rustigste), want dan zit elke normale stu-
dent te blokken voor zijn/haar examens. Dat ik nog nooit geskied heb, doet hier 
niet toe, onze scriptor vond dat ik dit moest vragen om de gemiddelde lezer van 
dit blad te plagen.  

Nooit meer examens moet u mij niet geven, ik heb ook nooit examens gehad van 
u (en van andere) en ben daar blij om. Opslag zou natuurlijk niet misstaan. Kan 
jij daar voor zorgen? Een mooie doos sigaren (bij voorkeur Cohiba), een jaar 
abbonement bij Pita Meloly of een bak Duvel of 4 zou ook niet slecht zijn, maar 
eten, genotsmiddelen of drank zijn zo vergankelijk dat de herinnering aan jouw 
kado zal vervagen. Tot een maand geleden zou ik misschien durven vragen om 
een lief. Dat ik er nu wel één heb en dat ik jou als vieze oude vent niet vertrouw 
bij jongvolwassen meisjes, heeft mij doen besluiten dit echter niet te doen. Ik 
heb je al meermaals bezig gezien met al die kinderen, de meeste zijn nog geen 10 
jaar.  

L aat ik even deze brief aan de sint toelichten. De persoon die hier in de ik-vorm 
spreekt is de scriptor zelve. De scriptor, ik dus, gaf aan Sjappie een wel zeer bij-

zondere opdracht. Deze oude bekende moest van mij een brief naar de sint schrijven met 
zijn wensen. Nu, ik had hem specifiek opgedragen ons wat te plagen met wensen die voor 
blokkende studenten zeer irritant zijn. Ik gaf hem als voorbeeldje skilatten te vragen aan 
de goedheilige man om er heerlijk mee de Alpen te gaan afglijden terwijl wij pukkels 
ontwikkelen achter onze zonverlaten bureaus. Wat dus een komisch plagerig briefje 
moest worden, is geworden tot wat het nu is. Een brief vol wensen waar enkel eigenbe-
lang uit spreekt. Eerst dacht ik nog dat hij mijn opdracht belachelijk vond. Het was alles-
zins niet de bedoeling dat hij het skilattenverhaaltje op een dergelijke stompzinnige ma-
nier zou gaan overnemen. Maar toen ik wat langer zat te peinzen, kwam het in mij op dat 
het wel eens zou kunnen dat Sjappie gewoon nog in de sint gelooft! Wij gaan er allen 
zomaar vanuit dat eens de adolescentie gepasseerd het algemeen geweten is dat de sint 
slechts een toneeltje van ouders is. Maar wat weten wij van Sjappie’s jeugd… Ik denk dat 
er iemand Sjappie zal moeten vertellen dat de sint eigenlijk niet bestaat… en dus ook 
geen pedofiel kan zijn. 
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De Homo Geehoanis integreert goed in 
deze streek, wegens hoge aanwezigheid 
van hun voornaamste voedselbronnen: 
bier en frieten. Toch kan zelfs een 
ongetraind oor den West-Vloaming 
makkelijk onderscheiden, wegens hun 
curieuze en quasi onbegrijpelijke taal. 
Wanneer den West-Vloaming spreekt, 
denkt men vaak dat hij aan het stikken is, 

en probeert men hem spontaan te 
reanimeren, tot grote verbazing van het 
schepsel in kwestie. 
 
Toch kan de gemotiveerde Gentse 
inboorling de vreemde taal der West-
Vloamingen meester worden. Wij 
verklaren bij wijze van illustratie enkele 
woorden en uitdrukkingen: 

  Tom en den WestTom en den West--vloamingvloaming  

Tsjolln/Tsjolder : “Sukkelen”/ “Sukkelaar” 
E stoan : “Een bagagedrager” (let op de logica van den 
West-Vloaming, die iets benoemt waarop men zit, met 
“staan”…) 
Toet toewet : “Toch wel” 
Tn doewe nieje : “Toch niet” 
Heheenheheuhenhie! : “U vergeet toch alles!” 
Oejeplekkebie? : “Houdt u plaats voor me bij, 
alstublieft?” 
Hoajemienoadeceebee? : “Vergezelt u me naar ons 
clubcafé, de Canard Bizard?” 
Joak : “Ja, dat zal ik” 
Beire! : “Heel tof!” 
Wamoejèn? : “Ik bied u een traktatie aan, wat wenst u 
te drinken?” 
E pintjen : “Een pintje, alstublieft” 
Wuk? : “Wat zegt u?” 
Weh : stopwoord, vergelijkbaar met het beschaafdere 
Gentse “Waar” 
How : stopwoord, de exacte betekenis is tot op heden 
onbekend 
Khoabdusbdjjegdnsislqa : “Ik heb teveel gedronken, ik 
ga naar huis” 
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Multimedia Postorder Lijn 
Online Computer Shop 

Tel.: 03/326.11.11 
Fax:03/326.22.22 

Zomerlei 50, 2650 Edegem 
info@mpl.be 

  Tom en den WestTom en den West--vloamingvloaming
Vrees niet als u het West-Vloams niet 
meteen onder de knie heeft. Veel 
studenten behelpen zich gedurende jaren 
met het willekeurig knikken van “Ja” en 
“Nee”, en geraken zonder problemen tot 
in de Master. Ook het vervangen van alle 
g’s door h’s in uw dagelijkse spreektaal 
doet wonderen. Nog een tip: vaak lukt het 

een stuk vlotter na enkele biertjes, al dan 
niet van hoge gisting! 
 
Zo, u bent nu klaar om het studentenleven 
in te duiken en u te verbroederen met “den 
West-Vloaming” met het geslacht van uw 
keuze! 

 

Het ha u hoed! 
 
TDN 
(Met dank aan de eerste Google-hit op “west vlaams woordenboek”) 
 
P.S.: Aan de West-Vlamingen onder u: tehmorehraptjenee ;) 
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Flügelavond... 

Buenas Muchachos y signoriñas! 
 
Herinnert u zich die regenachtige okoto-
beravond nog? U weet wel, de WiNA 
flügelavond waar wij, Discobar Discow-
ned – de naam al even gewiekst als het 
achterliggende duo - , met onze befaamde 
retro beenbewegingen en ongecontroleerd, 
als het ware spastisch, onze armen het 
rond in zwierden op de meest marginale 
en mondaine volksliederen, en dusdanig 
menig omstander verstomde onder het 
motto: “wie niet danst… die danst niet”? 
 
Ik herinner mij alvast flarden van dronke-
manspraat (de Oude Belg heerst onzer 
gemoederen) omtrent vriendschap en ein-
deloze discussies over handmondcoördi-
naties, wat wel verwacht wordt goed han-
teerbaar te zijn, daar dat het bierdrinken 
een stuk aangenamer, alsook properder 
maakt. 
Ik herinner me vooral de zwetende, joe-
lende menigte. Ze zwaaiden met een licht-
jes hautaine blik lustig hun ledematen, en 
het moet gezegd: in alle pracht, de hele 
zaal rond. Zij straalden, zoals een zon. 
Zelfs de koning der hemellichamen kon 
hier een punt aan zuigen. Twee nozems 
als ons kregen de eer de  crowd te enter-
tainen. 
 
Als een uitgemergeld roofdier die een 
prooi in zijn linkerooghoek vastpint, sper-
de ik mijn ogen wagenwijd open, en 
draaide gezwind, en impulsief (roofdieren 
moeten impulsief zijn, anders zijn ze ge-
woon dier, geen roof!) met mijn dj mak-
ker de meest marginale dansplaatjes. De 
Canard Bizar werd omgetoverd tot een 

heuse dans-cotheek! The Oh! kan er een 
puntje aan zuigen! 
Een stilte. 
Linkervoet vooruit, rechterarm de lucht in. 
Een lange stilte. 
 
STOP 
 
Strobo’s verlichtten de zaal. Het publiek 
overstemde het wattage van de Booze 
boxen. Bier werd met volle teugen bin-
nengekiept. Flügels werden in één teug 
uitgekapt in de winamonden. 
 
Backspin. 
 
Het DJ duo had na een lange avond  -  na 
6 uur plaatjes draaien zou men wel al eens 
een geeuw durven slaken – er genoeg van, 
en verliet het café met een rechtstaand 
applaus.. (niet dat er die avond veel geze-
ten werd, men stond sowieso rechtop) 
 
En of dit voor herhaling vatbaar is! Zoals 
op de cocktailparty in the Porter House op 
29/11 van de ons zo nauw aan het hart 
liggende studentenclub WiNA. 
Vertel het u broeders voort en ga in vrede! 

 
  Klaas Lauwers 
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Dame in nood 

Muchachos (en Signorina), 

Herinnert u zich de theorieles Acoustica van vorige week donderdag? Ik wel. 
Alhoewel… 

Ik herinner mij flarden van onderricht (antieke taal regeert) omtrent toonlad-
ders, eeeindeloze discussies over oor-breinfuncties en waar het geluid nu 
werkelijk vandaan komt, maar vooral het einde van de les. 

Ik beschrijf even. De prof declameert dat de les gedaan is (eigenlijk is hij het 
waarschijnlijk gewoon zat op onze bleke, van zon onthouden pukkelkoppen 
te kijken en tergend lang te discussiëren over details die eigenlijk geen ene 
f*ck te maken hebben met de les en waar alleen uit blijkt dat die pretentieuze 
nerds geen respect hebben voor de gevoelsmatige geaardheid van de auditie-
ve kunsten). Aldus is de les gedaan. Iedereen rusht naar buiten alsof de Pla-
teau achter hen afbrokkelt, alsof er hun hellehonden op de hielen zitten of 
alsof de snelste, hij of zij die de buitenlucht eerst bereikt, een daadwerkelijke 
kans heeft op een populariteit die zich uitstrekt buiten het pathetische wereld-
je achter de router van hun thuisnetwerk.  

Twee informatici blijven achter: ik en Klaas. (Het zou heerlijk zijn om te 
kunnen opmerken dat deze twee nozems niet participeren aan de vlucht uit 
het leslokaal omdat ze de fel bevochten populariteit aan het einde van de 
jacht niet nodig hebben, omdat de onvolprezen stijl en onnavolgbare flair, de 
exorbitante uitstraling en exuberante klasse die hun natuurlijk gegeven is, hen 
al zowat het idool maakt van de gehele noordelijke hemisfeer, maar dat zou 
gewoon overdreven zijn. Er zijn pinguïns met meer vrienden.) 

Beide illustere figuren hadden hun redenen om achter te blijven in de les. 
Ikzelf herstelde die week van een ernstige ziekte en was aldus gewikkeld in 
belachelijk dikke jassen, sjaals, truien, mutsen en dergelijke. Aangezien het 
tijd kost om die weer aan te doen, hing ik nog in het leslokaal rond, te worste-
len met mijn kleding. Wat betreft Klaas' motieven kan ik alleen speculeren. 
Ik kon zelf zien dat hij naar de prof toe stapte en hem wat toefluisterde. Ik 
gok persoonlijk op een aanbieding van diensten waarvan de algemene wel-
voeglijkheid me verbiedt ze bij naam te noemen. Of Klaas had gewoon nog 
een vraagje na de les. Kan ook. 
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Anyway, opeens vraagt een bevallige jongedame mijn aandacht. Het gaat 
uiteraard om een studente Kunstwetenschappen, aangezien Sarah het gebouw al 
had verlaten en Ruben en Stijn ondanks lange haartooi niet in aanmerking 
komen voor het lidmaatschap van het zwakke geslacht... (...I hope). Voor de rest 
is de groep informatici die de lessen Acoustica volgen niet gezegend met meer 
vrouwelijke individuen, alhoewel ik soms kokosnoot-gerelateerde twijfels heb 
over Thomas… 

De frische deerne uit de richting Kunstwetenschappen kijkt mij aan en stelt mij 
de vraag die mij tot de essentie van deze uiteenzetting leidt: Ze legt uit dat ze al 
meermaals geprobeerd heeft met matlab te werken, maar dat dat telkenmale 
catastrofale gevolgen had. Ze vertelt me dat ze al aan vele anderen van haar 
richting gevraagd heeft om hulp, maar dat niemand haar kan helpen. Ze begrijpt 
matlab écht niet goed en zou daarom graag bijles krijgen van een Informaticus/
Informatici om haar te helpen het te begrijpen. Ik antwoord haar naar de 
waarheid: ik vertel haar dat ik een gruwelijk druk leven heb, maar haar graag 
zou helpen, dat ik natuurlijk een oplossing heb, maar daarvoor heb ik uw aller 
mening nodig. Ik stel voor om een soort beurtwisseling op te stellen, en de 
jongedame om de beurt te helpen. Ik gok dat dat niet al te veel tijd zal roven uit 
onze waarschijnlijk omvangrijke agenda's en zo is de dame in kwestie 
onmiddellijk geholpen. 

 (Op dat moment besefte ik, te laat, dat àls dit alles een versiertruc was, ik net zo 
onwetend en lomp heb geleken als een McDonald's in Ethiopië). Ze geeft me 
onmiddellijk haar mailadres en gsmnummer (tot grote (en terechte) 
verwondering van Klaas) en vraagt me om snel te reageren, want ze is wanhopig 
aan het worden (bij het horen van deze laatste woorden vergroten Klaas' ogen 
tot soepborden, valt zijn kaak terstond open en kleurt het schaamrood weelderig 
zijn baby-poepje-zachte wangetjes. Klaas hoorde het begin van het gesprek niet 
en vermoedde andere (minder eerbare) daden uit wanhoop...). Aldus vervul ik 
hier mijn woord: ik zou willen vragen dat ieder van u die er niet op tegen ziet 
om voorgenoemde Kunstwetenschapster een keer een uurtje te helpen met 
matlab, dat mij laat weten, zodat ik haar gepast kan doorgeven welke hulp er 
precies onderweg is. 

De jongedame in kwestie heet Marlene en vraagt dringend om hulp. 
Bij voorbaad oprechte dank! 

Christophe Billiet,      christophe.billiet@gmail.com  

  Dame in noodDame in nood  
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Train uw hersens... 

  NadenkertjesNadenkertjes  

Oplossingen zijn te vinden op één van de laatste pagina’s. Niet piepen! 

1   8 2       4 6 

  2         7   1 

4   9     6       

9       3 8       

      9       5   

      5           

6           8 1   

7 3             9 

          4     7 

Gecreëerd met de sudokuGenerator van Ken Caluwaerts. 
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Train uw hersens... 

Verbind alle gelijke figuurtjes zonder te kruisen en 
binnen het kader!! 

1 

2 1 hoopje heeft schijven van 19 g en de andere 
schijven van 20 g. Er is één weegschaal en u mag 1 
keer wegen. Hoe kan je toch het hoopje van 19g-
schijven aanduiden? 

3 

4 

Sr. Sam E.E. Galan 

Welk beroep oefent deze man uit? 

8319024567  

Wat is er speciaal aan dit getal? 
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