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Welke master wil jij later worden?Welke master wil jij later worden?  
De masters themselves verklaren hun keuze!De masters themselves verklaren hun keuze!  

——————————————————————————————  
Nieuw: nieuws! Hot on YouTube!Nieuw: nieuws! Hot on YouTube!  
————————————––————————————  

VVN laat van zich horen!VVN laat van zich horen!  
————————————————————--  
Lachen met Bouvier is terug!Lachen met Bouvier is terug!  

Met zoals steeds 

——————— 

Voorspelling van madame Soleil 

Een reeksje nadenkertjes 

Hilarische glijbaantjes 

Plezierige columns 

Mopjes tussendoor 
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  DankwoordjeDankwoordje  
Ik dank volgende personen voor hun bijstand: 

Columnist: Thomas die daarnaast ook 
het nieuwe rubriekje: What’s hot on 
YouTube in elkaar heeft gestoken. 
 
Het praesidium voor hun bijstand tijdens 
de creatie van dit Strakske met een 
speciale benoeming voor Frying, Capi, 
Dolfijn, Ide en Osmo die wederom 
mooie verslagen hebben neergepend. 
Lucas voor zijn woordje. 
 
Masterstudenten voor hun bijdrage!! 
Hun namen vermeld ik niet om hun 
anonimiteit te bewaren, maar ik ben ze 
allen zeer erg dankbaar! En dat zouden 
jullie ook beter zijn!  
 
Mijzelf voor het overige materiaal en het 
zeer schoon in elkaar flansen van dit 
Strakske 
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Ik heb een nogal vervelende eigen-
schap. Ik hoop dat nog maar weini-
gen onder jullie het hebben mogen 
merken. Het probleem is dat ik het 
mij op het moment zelf niet bewust 
ben. Waarschijnlijk ondergaan de 
meeste beschaafde mensen stilzwij-
gend mijn ongepast gedrag. Maar af 
en toe zit er een individu tussen mijn 
slachtoffers dat mij zonder aarzelen 
de volle laag geeft. Jullie hoeven je 
niet ongerust te maken, ik heb geen 
ernstige karakterstoornis en ik heb 
de zaken normaal gezien onder con-
trole. Er kan hoogstens sprake zijn 
van een kleine afwijking van het nor-
male menselijke gedrag. Ik kan alle 
doodgewone mensen alvast gerust-
stellen, want zij zullen er niets van 
ondervinden. Dus mensen met een 
normale manier van praten en bewe-
gen, mensen zonder opvallende 
kenmerken, die zullen allen ontsnap-
pen aan mijn vreemde hoedanighe-
den. Je kunt mij het vaakst betrap-
pen op dode momenten. Dus mijd 
mij in auditoria na de 45ste minuut. 
Mijd mij ook op plaatsen zoals in 
lange wachtrijen, op bussen, op trei-
nen, aan haltes, op familiefeesten en 
dergelijke. Zoals ik al heb vermeld, 
ben ik ermee bezig voor ik het besef. 
En ik weet maar al te goed hoe irri-
tant het kan zijn, dus als het een 
troost kan zijn: ik voel mij ook steeds 
ongemakkelijk wanneer ik tot be-
wustwording kom (of wordt ge-
bracht). Het is me nog niet zo lang 
geleden weer overkomen, ergens in 
de examens. Hoe kan het ook an-
ders, het is één van de meest vatba-

re perioden in een student zijn leven. 
Ik stond te wachten aan de bushalte 
in Brugge op de 74. De bus die bij dit 
nummer hoort, rijdt richting Roesela-
re en ergens onderweg, voor hij Tor-
hout nadert, zou ik afstappen. Maar 
ik moest eerst nog opstappen na-
tuurlijk. En zoals de meeste busgan-
gers wel weten, vergaan er enkele 
tot vele minuten tussen het staan en 
het zitten. Overal hangen klokken en 
bewegen er cijfertjes. Ik had net een 
examen afgelegd en ik weet niet hoe 
het met anderen zit, maar mijn gees-
tesgesteldheid op zo’n moment kan 
ik het best omschrijven als: lam. Het 
enige wat ik op zo’n moment nog 
kan doen is: opnemen. Om het in 
mijn vaktaal te zeggen: enkel nog 
binnenkomend verkeer. En daar ging 
ik dan… Er stond een allesbehalve 
doodgewone persoon op een alles-
behalve ideale plek. Het was een 
meisje met een schetterbek. Nu zo 
komen er wel meer voor in mijn con-
treien en op eender welk ander mo-
ment had ik het waarschijnlijk nooit 
gehoord. Hoewel, dit exemplaar kon 
wel heel veel decibels verzetten en 
ze was nauwelijks 15! Mijn aandacht 
had ze met gevolg direct. Ze had 
zwart haar eindigend in rood, wat 
waarschijnlijk bij haar temperament 
paste. Twee jongens stonden erbij 
en ik veronderstel een vriendin ook, 
maar dat ben ik niet zeker, want op 
d i e  l e e f t i j d  d u r v e n 
‘vriendinnenrelaties’ wel eens zeer 
complex te zijn. En als ik zeg: ze 
stonden erbij, dan bedoel ik dat zeer 
letterlijk.  

  EditoriaalEditoriaal  

Tot u spreekt uw scriptor... 
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Wat de inhoud was van haar verhaal 
kan ik jullie niet meer exact navertel-
len. Het was iets over een zagende 
moeder, vuile kamers, altijd weg-
gaan, een uur krijgen en nog iets 
over valiezen pakken. Aan haar ge-
armzwaai te zien ging het om een 
waar huiselijk drama. Hoewel ze het 
volgende ogenblik haar meest vetti-
ge lach bovenhaalde als ze samen 
met haar vriendin (?) herinneringen 
opriep van de lang vervlogen och-
tenduurtjes. De vriendin probeerde 
even luid mee te lachen, maar had 
tot haar grote frustratie, niet hetzelf-
de talent als schetterbekje. De jon-
gens bleken niet direct onder de in-
druk. Hun handen bleven in hun 
broekzak en ik zag ze hoogstens wat 
schudden en glimlachen. En ze deed 
nog wel zo hard haar best. Ik dacht 
dat ze nu wel door haar verhalen 
heen zat en ze wat zou kalmeren, 
maar ik had haar blijkbaar onder-
schat. Ze had nog enkele troeven 
achter de hand gehouden. Ik kwam 
tot de conclusie dat één van de jon-
gens haar liefje was. Vreemd dat het 
mij niet eerder was opgevallen. Op 
dit moment leek het mij zeer duide-
lijk, want ze bewoog haar handen 
naar zijn broek en begon plots zijn 
knop open te prutsen terwijl haar 
mond op de zijne zat. Je weet het 
natuurlijk nooit zeker. Misschien ben 
ik al ouderwets geworden. Er kwam 
plots veel meer beweging in de jon-
gen. Z’n handen waren ondertussen 
uit zijn broekzak ontsnapt en waren 
nu gegeneerd z’n meisjes handen 
aan het wegduwen, maar hij kreeg 

veel weerstand. Wat ze daarop zei, 
kan ik hier niet ongecensureerd na-
vertellen. Dit blijft een deftig boekje.  
Ik was hun geworstel aan het vol-
gen, toen ze mij opeens in gaten 
kreeg. Ik zet hier even de scène stil. 
En hier moet je nauwlettend naar 
mijn gedrag kijken. Ik kan mijzelf 
natuurlijk niet zien, misschien dat 
jullie het beter kunnen beschrijven, 
maar ik veronderstel dat het juiste 
werkwoord om deze snapshot van 
mezelf te omvatten zich in deze ver-
zameling bevindt: {aangapen, sta-
ren, turen, gluren, bezien, beloeren, 
observeren, gadeslaan}. Ik hoop dat 
mijn mond niet halfopen hing, maar 
ik vrees ervoor. Als we nu even ver-
dergaan naar de volgende snapshot, 
dan zie je dat ik mijn hoofd gedraaid 
heb en doe alsof er niets aan de 
hand is. Nuja, dat is natuurlijk bela-
chelijk. Elke mens met een beetje 
situatie-inzicht zou deze scène beti-
telen met : ‘Betrapt!’. Ik veronderstel 
dat jullie allemaal geïnteresseerd zijn 
in het vervolg, maar geloof mij, ik 
zou het moeten ondertitelen en zo-
veel plaats heb ik niet meer. Ik heb 
bovendien nog steeds een beetje 
last van schaamte en ik ben dus nog 
niet helemaal klaar om te herhalen 
wat schetterbekje naar mij heeft ge-
roepen. Het spijt mij zeer, maar ik 
moet het hierbij laten. 
 
      
      
      
     SB 

  EditoriaalEditoriaal  

Tot u spreekt uw scriptor... 57 

  Nadenkertjes: oplossingenNadenkertjes: oplossingen  
1 

2 
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  KleurplaatKleurplaat  
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STEENBOK = 22 december TOT 20 januari 
 

De liefde is terug in je leven. Je hebt de ware in je omgeving dicht bij je. Jaloerse types kunnen jou 
niet deren. Je bent heel gelukkig met wie je nu hebt. 
Pas op voor anderen want ze kunnen gevaarlijk zijn!  

BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december 
 

Je pijlen vliegen in de wind die ze alle richtingen uitdraagt. Waar ze maar willen vallen, daar komen 
ze terecht. Ben je vaak boos op anderen? Dan moet je zelf je conclusies en maatregelen nemen. 

Reken maar op veel weerstand. 

KREEFT = 22 juni TOT 23 juli 
 

Het is onzin om steeds te doen alsof. Laat de mensen hun gekwetste gevoelens niet op jou 
afreageren. Zulke mensen willen altijd een gratis ritje! 
Zet je stappen evenwichtig en met zorg deze maand.  

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus 
 

De maan heeft een nieuwe cyclus bereikt en dat betekent dat je ook wat maanziek zult worden. 
Hopelijk heeft niemand je behekst want dan zou die maan serieus met je voeten kunnen spelen. 

Op het werk valt alles tegen, je inspiratie van vroeger is weg.  

WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober 
 

In de liefde heb je misschien niet de ware Jacob gevonden. Je man is je ideaalbeeld maar zelf ben je 
niet zo een ideaal type. Dus misschien hebben jullie je allebei vergist bij de partnerkeuze? 

Werk en liefde moeten gescheiden blijven, maar je speelse natuur maakt veel mensen kwaad. Velen 
op het werk zouden zich weleens aan jou kunnen blauw ergeren. En je kan niet met deze gevoelens 

omgaan.  

MAAGD = 24 augustus TOT 22 september 
 

Maagd blijven doet het sterrenbeeld "maagd" niet meer tegenwoordig. Gebruik altijd bescherming als 
je aan sex doet, gauw wil je het wel eens vergeten met alle gevolgen vandien. 

In je werksituatie flirt je met iedereen waar je maar kan mee flirten. 
Pas op voor jaloerse gevoelens van mensen met groene aura's!  

SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november 
 

Probeer te onthouden wat er valt als het gebroken is. Repareren kan niet altijd meer. 
Soms is het beter om de boot van wal te houden.  
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WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari 
 

Er is een bevrijding geweest in je hoofd. Hogere machten zijn eindelijk tussengekomen en hebben je 
gegeven wat je al lang wenstte. Financiële problemen voor de komende maanden kunnen jou niet 
deren. Je bent gewoon gelukkig dat je jouw vrijheid terughebt. En je hebt zeker deze tegenslagen 

niet verdiend.  

RAM = 21 maart TOT 20 april 
 

Je moet het ijzer smeden terwijl het heet is. Nogal vaak schiet je tekort net op het laatste moment. 
Ergens heb je daar nog niet over nagedacht. 

Op het werk worden al die telefoontjes je te veel. Probeer hieraan te ontsnappen.  

STIER = 21 april TOT 21 mei 
 

12 is je geluksgetal deze maand. Speel ermee op de lotto of ga ermee naar het casino. Ergens kun 
je voorkomen dat je zult verliezen. 

In de liefde zit het geluk wat tegen. Tracht niet te veel onzin te verkopen. 
Op het werk zit je met een jaloerse collega, wees gewaarschuwd!  

TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni 
 

Kinderen komen en gaan als oude mensen. Heb je al voldoende tijd uitgetrokken om te spelen? In de 
liefde ben je nu steeds meer dan ooit op zoek naar de ware en je hebt hem gevonden. 

Op het werk valt alles goed mee, iedereen leeft met je mee en vindt je sympathiek. Probeer dat te 
valideren.  

VISSEN = 19 februari TOT 20 maart 
 

Vissen zijn graag in het water. Ook jij beleeft heel wat waterpret met je geliefde. Natte zoenen alom.  
In bed kan het niet hevig genoeg zijn... 

Op het werk speel je graag met de anderen hun voeten. Vertrouw er niet op dat er geen kosmische 
strijd volgt waar je niet zonder kleerscheuren uit zult komen!  

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

I 
eder mens heeft een beetje structuur nodig in z’n leven. Ieder 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.  

 Ditte isse watte 

stierren 

voorspielde : 
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  KalenderKalender  

Neem uw agenda en noteer... 

Wanneer? Wat? Waar? 

4 maart 20u Bitterballencontest Canard Bizar 

6 maart 20u Casinonight Canard Bizar 

14 maart 18u 
Galabal 2007-2008 

Sint-pietersabdij 

17 maart 10u Ochtendactiviteit:  
bicky burgers 

S9, de Sterre 

20 maart 9u PAASKLOKKEN S9, de Sterre 

21-23 maart WAN: 
WiNa’s Area Network 

De therminal 

9 april 11u30 12-urenLOOP Sint-pietersplein 

10 april 12u 12-urenCANTUS Frontline 

15 april 19u30 Pizza-avond II Canard Bizar 

16 april 20u Ontgroening Frontline 

17 april 20u Quiz Outpost Gent 

21 april 18u Verkiezingsvergadering S9, de Sterre 

23 april 21u Bierbowling Overpoor Bowl 

25 april 9u Verkiezingsdag S9, de Sterre 

28 april 11u30 Kippetjesfestijn S9, de Sterre 

29 april 22u Verkiezingsfuif + Tequila Canard Bizar 

Voor een up-to-date kalender : ga naar http://wina.ugent.be . 
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  Woordje van de praesesWoordje van de praeses  

De grote baas spreekt... 

Beste wineesjes 
 
Het is alweer een lange tijd geleden dat ik jullie nog es 
heb mogen toespreken. De examens zijn daarvoor de 
boosdoener geweest. Hopelijk waren ze niet de 
boosdoener voor jullie. Voor de mensen die hun punten 
nog niet (allemaal) hebben, succes gewenst. Voor de 
mensen van wie ze tegenvallen, geen grote paniek. Zet 
alles even op een rijtje, contacteer de proffen voor 
feedback en ga kijken waar je verkeerd zat. Misschien 
was het iets dat je over het hoofd gezien hebt, waardoor 
tweede zit gemakkelijk wordt. In ieder geval, je hebt 
een tweede semester waar je je best moet voor doen en 
daarna een tweede zit waar je je eventuele buizen kunt 
rechttrekken. 
Genoeg over de examens, ze zijn tenslotte weer voor 
enkele maanden afwezig. Tijd om weer te feesten met 
andere woorden. Dat kon reeds op de jeneveravond en 
de croque monsieur-avond. Op die laatste werd mijn 
beloofde vat uiteindelijk gezet (uitgebreid naar een groot vat dankzij dolfijn's 
verjaardagstraktatie). Iedereen genoot er zichtbaar van, en daar doen we het 
voor :) 
Het tweede semester is ook het semester van de 3 grote wina activiteiten: NDW, 
het WiNA Galabal en WiNA's Area Network. Die eerste is waarschijnlijk al 
gepasseerd voor jullie dit boekje in handen krijgen. De tweede mag je zeker niet 
missen. Voor de mensen die vrezen dat een galabal “te stijf” is, bekijk eens de 
foto's van voorgaande jaren en je zal zien dat de sfeer er telkens goed in zit. Als 
laatste is er de WAN. Als je ook maar een beetje graag computerspelletjes speelt 
moet je zeker langskomen. De nadruk ligt namelijk op de fun en er is voor elk 
wat wils. Natuurlijk kunnen de uber-pro-leet gamers ook strijden voor enkele 
hardwareprijzen in de 3 grote compo's. 
Dat was het dan alweer voor dit Strakske. Leer uit je eerste semester-examens en 
vergeet zeker niet te ontspannen a.d.h.v. de talloze activiteiten die WiNA op zijn 
kalender heeft staan. 
Ik zie jullie daar wel, of anders tot het volgende Strakske, 
Lucas 
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  Verslag MidweekVerslag Midweek  
Midweek of deacence. 
 
Er was een idee, een wild idee. 
Een decadente midweek in een overluxu-
ees huisje ergens in een verlaten plaatsje 
in de Belgische Ardennen. 
 
Na het idee kwam het huisje, alles van 
luxe: zwembad, sauna, stoombad, jaccou-
zi, IR-sauna, cinemazaal, luxe doucheca-
bines. Zelfs de tuin had betanquebanen. 
 
Om eerlijk te zijn ben ik niet in de stem-
ming om een heel lang verslag te schrij-
ven, ik ben zelfs niet in stemming om te 
schrijven. Maar speciaal voor jullie, lieve 
lezertjes, zal ik toch proberen er iets van 
te maken, dat jullie voor enkele minuten 
zal afleiden van de saaie les die je nu aan 
het volgen bent. 
 
Stel je voor, een zwembad van een 10 
meter lang, afgedekt door een rolluik. 
Stel je voor, een sauna, met de deur op 
anderhalve meter van het zwembad. 

Denk daar nu een Rus bij, die na een 
kwartiertje sauna’en een frisse duik wilt 
nemen. De Rus zwaait de sauna deur 
open en zet aan om te kijken, maar beseft 
te laat dat het zwembad reeds afgedekt is 
en dus terecht komt op de rolluik over het 
zwembad... 
 
Stel je voor, een rivier, waar een brug 
over loopt. Denk daar nu een Osmo bij, 
koppig genoeg om niet te brug te willen 
nemen maar de stenen in het water. Met 
als gevolg dat hij uitglijdt en de rest van 
de tocht met een natte broek moet rondlo-
pen. 
 
Eigenlijk hebben we vooral niets gedaan, 
behalve onze onboardfaciliteiten ten volle 
benut. Daar ging het ook ten slotte om. 
 
Als je wilt weten hoe het er echt aan toe 
ging, ga volgende keer gewoon mee! 
 
Osmo 
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  GlijbaantjesGlijbaantjes  

Prof  M. Van Daele: 
 
♦ (Over Floating Point getallen)  

« Als basis wordt meestal 2 genomen. De russen hebben eens 3 
geprobeerd maar dat was geen succes.» 

♦ « Ik heb de indruk dat ik mijn zinnen veel moeilijker maak dan ik zou willen 
vandaag. » 

♦ (Struikelt van het verhoog voor het bord) 
« Dju, dat was hier bijna mijn laatste les. » 

 
Professor C. Impens: 
 
♦ « Studenten zijn ook in zekere zin mensen, althans dat veronderstel ik 

toch. » 
♦ « Toen ik nog student was, in de les zitten, daar had ik weinig aan. 

Maarja, het was ook ik niet die les gaf. » 

 
Professor P. Matthys: 
 
♦ « Wij Fysici zijn gelijk kinderen die in de modder ploeteren, wij ploeteren in 

de wiskunde. » 
♦ « Toen ik nog jong was heb ik ook fouten gemaakt, ik heb ook eerst 

licentie wiskunde gestudeerd, en ben daarna pas Fysica gaan studeren." 
♦ « Uitleggen wat dat wiskunde is dat moet nu gebeuren, want die 

wiskundigen kunnen dat duidelijk niet. » 
♦ « Laat mij u een goeie raad geven, als ge ooit lesgever wordt bereid uw 

proefjes dan goed voor. En zelfs als ge dat doet dan loopt het nog mis hé. 
En dan gaat ge natuurlijk af gelijk ne gieter, zeker bij die monstertjes van 
14-15 jaar. » (sic) 

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.  



10 Lees en kijk... 

  What’s hot on What’s hot on   

http://www.youtube.com/watch?v=1yq0tMYPDJQ 
 
We beginnen met een serieus, maar zeer mooi stukje. In dit 
filmpje laat Will.i.am zich uit over Barack Obama, de 
democratische presidentskandidaat. Hij gebruikt de speeches 
van Obama en maakt zo het liedje Yes, we can. Ook 

verschillende zangers, zangeressen, acteurs en 
actrices verschijnen in dit clipje. Kortom, een 
statement om u tegen te zeggen. U! 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg 
 

Nu de eerder komische toer op met deze meneer. Hij geeft een 
evolutie van dansen door de jaren heen. Vertrekkend in de twist/
rock en toekomen in de hedendaagse rap. Dit klein staaltje knap 

werk is wel van 2006 en dus komen de recentste nummers er 
niet in voor. Toch zal je zeker meerdere liedjes herkennen door de jaren van de 

dans heen. Evolution of Dance! 
 

Een nieuw rubriekje in ons zo geliefd Strakske. Ik had het ideetje om te 
zorgen dat iedereen zich een beetje kan vermaken met leuke filmpjes op de 
toch wel bekendste site: YouTube. 
Per Strakske een thema en deze keer is dat:  

Zang en Dans 
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Pittig detail later toen ik gezellig zat te 
praten met iemand anders van de bus heb 
ik gehoord dat de persoon achter hem wel 
drugs mee had en de hond er niet eens aan 
gesnoven heeft. Slimme hond want drugs 
is voor niets goed maar wel niet zo slim 
voor een drugs-hond he? Tjah men kan 
niet alles krijgen hé, ze hebben tenminste 
al een hond daar bij de politie ik denk niet 
dat Somalie of Oost-Timor dit kunnen 
zeggen.. 
 
Om de tijd tijdens de controle van de 
politie te verdrijven hebben Thomas en ik 
proberen te tellen hoeveel keer 1 bepaalde 
politie agente naar haar auto liep om 
iedere keer dezelfde doos met papieren 
open te doen. Gemiddeld kwamen we + - 
aan 1 keer per halve minuut, ze waren dus 
echt wel zwaar aan het werken! Enkel 
jammer dat het altijd hetzelfde was dat ze 
deed en niet op het idee kwam om in 1 
keer alles mee te nemen ipv blad per 
blad.. 
 
Had graag nog wat meer sappige 
verhaaltjes te vertellen maar ik ben ff het 

verhaal een beetje beu en dus ga ik voor 
[ Fast forward that ] .. bla bla bla.. snow 
snow snow.. piste op piste af, cantusje die 
echt deugd deed.. prachtige sneeuw, super 
sfeer.. bla bla  [ Normaal playback ] ooh 
bijna einde maar dan zie ik me schatje 
terug.. 
 
Indien je toch meer wilt weten.. Vraag het 
aan één van de avonturiers die dit jaar 
meegegaan zijn op deze hachelijke trip of 
kom volgend jaar gewoon zelf mee! 
Misschien vind je zelfs wat tipjes van de 
sluiers opgelicht in de column van 
Thomas een stuk vroeger in dit boekje 
want ook hij was een “reisgenoten” (en 
genoten hebben we). 
Laat het je niet afschrikken dat je niet kan 
skien of snowboarden want het schijnt dat 
de lessen daar niet zo duur en heel goed 
zijn. 
 
De terugreis is in schril contrast met de 
heenreis zonder problemen gegaan.  
 
    Alexander Ide 
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Lees en kijk... 

http://www.youtube.com/watch?v=3IFUNIa2NU8 
 
Stephen Lynch, een naam die sommigen onder jullie toch al 
bekend in de oren klinkt. Hij maakt hilarische nummers die 
soms op het randje van echt grof zijn komen, zoals dit 
nummer. Special Olympics: een lied over de Olympische voor 
gehandicapte mensen. Moet ik nog meer zeggen? 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TvC6VS4Np4U 
 
Ik ken er die het nummer haten, anderen vinden het weer 
fantastisch. Wat deze groep er van gemaakt heeft is voor de 
één goed, voor de ander nog slechter dan het origineel. 

Vanilla Sky maakte van Umbrella een 
cover en in de clip doen ze maar wat 
gek. Het nummer werd ondertussen al 
veel gedraaid, maar de clip is zeker eens 
de moeite! 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fz5IRdFIpvA 
 
 
Een afsluiter die eerder buiten het thema valt, maar daarom 
niet slecht is! Dit is een reactie van mensen op een 
reclamespotje dat Dove liet uitzenden. Daarin werd er van 
een schijnbaar gewone vrouw een model gemaakt en een 
fotoshoot gehouden. Nu dit is de visie van iemand anders 
daarop.  
 
 
 
Enjoy en tot de volgende, 

Thomas Vanhove 
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  Nieuws nieuws nieuwsNieuws nieuws nieuws  

Het sociaal contact in online games 

blijkt veel belangrijker dan veronder-

steld. Bijna de helft van de gamers 

beschouwt medespelers als vrienden, 

ook al kennen ze elkaar niet in het ech-

te leven. 

Dat schrijft het Vlaams Instituut voor 

Wetenschappelijk en Technologisch 

Aspectenonderzoek (viWTA) in zijn 

onlangs gepubliceerde dossier 'Game 

On! We krijgen er niet genoeg van'. 

Daarin neemt het instituut onder andere 

de invloed van games op het sociaal 

leven onder de loep. 

'Online games hebben een sociale 

functie in de netwerkmaatschappij', 

meldt het viWTA. 'Spelers moeten er 

communiceren, elkaar helpen of in 

competitie treden, lid worden van een 

clan, onderhandelen, objecten kopen 

en verkopen, waarden en normen be-

spreken…' 

'De moderne samenleving kampt met 

een tanend sociaal kapitaal. Mensen 

voelen zich niet 

meer geïntegreerd in onze indivi-

dualistische samenleving. Daarop bie-

den online games een antwoord.' 

De virtuele groepen (onder meer clans 

en guilds) die als paddenstoelen uit de 

grond schieten, nemen dezelfde rol als 

jeugdbewegingen en jeugdhuizen in. Ze 

bieden sociaal contact en creëren een 

omgeving waarin hun leden samenspe-

len. Ook de recente opkomst van party-

games ziet het viWTA als een gunstige 

evolutie. 

Toch zijn er volgens het onderzoek ook 

risico's aan het online gamen verbon-

den. 'Nieuwe fenomenen zoals cyber-

hate en cyberpesten moeten aan ban-

den gelegd worden. De overheid moet 

uitgevers verplichten om een modera-

tiefunctie, een klachtenbord en een 

duidelijke gedragscode op te stellen. 

 
Www.gamespot.be 

H 
et nieuwe rubriekje is een feit. Nieuws nieuws nieuws gaat op zoek naar 
nieuws. Inderdaad. Maar geen ordinair nieuws. Eerder opmerkelijk 

nieuws dat te maken heeft met ons vakgebied. Ja, we kunnen ook onderwijzend 
zijn! Geniet van deze laatste ontdekkingen en onderzoeken: 

Het nieuwe nieuws... 

Het kreukelen of wapperen van 

textiel kan worden omgezet in 

elektr i sche energ ie. Dr ie 

Am er i k aan s e t ec h n eu t en 

ontwikkelden een vezel die 

k l e d i n g ,  g o r d i j n e n  o f 

w a p p e r e n d e  t e n t z e i l e n 

o m t o v e r t  t o t  k l e i n e 

elektriciteitscentrales. 
© copyright EOS  
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Wie wie het meest moest vrezen, de 2 
hollandse buschauffeurs of de 70 
studenten was niet echt duidelijk. Wat 
wel duidelijk was was de sublieme droge 
humor van de chauffeurs, een eigenschap 
dat uiterst zeldzaam is bij ons 
noorderburen. Ik verdenk buitenlandse 
invloeden tijdens hun vele rondreizen 
hiervan de oorzaak te zijn. 
 
Het begon allemaal toen we onze eerste 
ruststop gingen maken op een overvolle 
parking. 
De chauffeurs wilden een shortcut maken 
door onder het tankstation door te rijden. 
Er hing een mooi kaarsrecht bordje aan 
het plafond volledig assortie met de 2 
zwaarlichten die ernaast stonden te 
zwaaien (wat doet een zwaailicht anders 
zou je denken?) . Op dit bordje stond dat 
je maximum 3m80 mocht zijn voor 
eronder door te kunnen. Overtuigd van 
de spitsvondigheid reden de chauffeurs 
eronderdoor. De bovenste verdieping van 
de bus hoorde een oorverdovend gekraak 
en gespok die menigen met erge schrik 
of groot plezier (zo ook ondertekende en 
zijn gebuur Thomas Vanhove)  trof. 
Na een meter of 3 het dak opengereten te 
hebben vonden de chauffeurs dat er iets 
niet pluis zat en begonnen dan weer 
achteruit te rijden. Natuurlijk had dit tot 
gevolg dat het bord als weerhaak werkte 
en het vlug moest afleggen tegen het 
sterkere dak van de bus. Zwaar 
verpulverd bleef het bord hangen  1 
zwaailicht gaf geen kik meer het andere 
bleef lustig zijn werk doen. De micro 
kraakte en de hollandse stem van 1 

onzere chauffeurs klonk over de bus. 
“ Nou, het schijnt dus dat toch niet overal 
onder kunnen dus, man man. Als 
chauffeur moet je toch echt overal op 
letten hé.” Sublieme droge humor van de 
bovenste plank.. uit de mond van een 
hollander, we hebben hier een unicum 
vast!  
 
Na een korte rustpauze en wat 
ramptoerist/CSI spelen naar door naar de 
crimescene te gaan kijken reden we weer 
door. 
Niet voor heel lang want plots reed er 
naast ons een politieauto met 
zwaailichten. Een heel rare ervaring want 
we zaten toen al in Wallonie en zo te 
zien hadden we die ene dag uit het jaar 
vast waar de Waalse politie werkte. 
 
We moesten de eerste afrit rechts nemen 
aangezien er geen afritten aan de 
linkerkant van de  snelweg zijn.. Grote 
verbazing en consternatie in de hele bus 
voor ons stonden wel 4 auto`s van de 
Waalse politie! Het is echt een reis vol 
unicums in de geschiedenis! Het was 
zelfs een volledig opgezette operatie! 
Controle van de papieren van de 
chauffeurs, rijtijden en zelfs een 
drugshond! Al snuffelend kwam de hond 
door heel de bus gelopen en niets is 
perfect want de hond kon niet weerstaan 
aan enkele belegde broodjes in iemand 
zijn rugzak. Na wat “Arrêtez” en “Alléz” 
vervolgde de hond zijn route. Dit kan 
elke drugshond tegenkomen zelfs een 
Vlaamse. 
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  Nieuws nieuws nieuwsNieuws nieuws nieuws  
Als het aan Japanse 
onderzoekers ligt, vormen 
proteïnen de volgende 
g e n e r a t i e  v a n 
o p s l a g m e d i a . 
 
Binnen afzienbare ti jd 
bereiken de bestaande 
opslagsystemen zoals dvd 
en harde schijven hun 
uiterste limiet waardoor er 
nood is aan een nieuw 
apparaat dat niet alleen een 
grotere opslagcapaciteit 
heeft, maar ook sneller 

informatie kan verwerken. 
Onderzoekers denken nu de 
oplossing gevonden te 
hebben in de vorm van 
proteïnen. Net zoals eiwitten 
in ons lichaam dienst doen 
als opslagmedium van de 
hersenen, proberen de 
onderzoekers de proteïnen 
ook buiten het lichaam te 
gebruiken voor de opslag, 
het weer afspelen en wissen 
v a n  i n f o r m a t i e . 
 
De Japanse wetenschappers 

gebruikten fluorescente 
eiwitten om een specifiek 
patroon van informatie op 
een glasplaatje te etsen. 
Nadien konden ze met 
behulp van l icht  en 
chemicaliën het patroon 
lezen, wijzigen of weer 
wissen. Dit zou een nieuwe 
stap kunnen zijn in de 
richting van een organische 
USB-stick.  

© copyright EOS  
UGent scant 5.000 boeken per maand in 
voor Google 

De Gentse Universiteit is begonnen met 
het inscannen van haar oude 
licentievri je boeken. Uiteindeli jk 
moeten in totaal 300.000 werken voor 
iedereen online beschikbaar zijn via de 
zoekmachine Google Book Search. 

© copyright EOS  

Laad je gsm op met een wandeling 

08/02/2008 16:00 

Wetenschappers hebben een 'dynamo' 

ontwikkeld die moeiteloos energie opslaat 

van een simpele wandeling. Door het 

apparaatje te bevestigen aan de knieën 

kunnen gadgets, zoals de mobiele telefoon 

of een iPod, gemakkeli jk worden 

opgeladen. 

© copyright Science 

Groot-Brittannië: Internetverbod na 
illegaal downloaden 

13/02/2008 14:45 

Internetgebruikers in Groot-Brittannië 
moeten in de toekomst rekening houden 
met een internetverbod als zij illegaal 
muziek en films downloaden. De Britse 
regering wil harde maatregelen treffen, 
omdat de film- en muziekindustrie naar 

eigen zeggen jaarlijks miljarden euro's aan 
inkomsten mislopen. 

Dat blijkt uit een uitgelekt wetsvoorstel van 
de Britse regering, zo meldde de Britse 
krant The Times dinsdag. Het wetsvoorstel 
wordt volgende week officieel 
bekendgemaakt. 

Knack 
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  Lachen met BouvierLachen met Bouvier  
Wat is het verschil tussen een zeehond en een lesbienne? De ene heeft een 

snor en ruikt naar vis en de andere kan meer dan een half uur zonder ademen 

onder water blijven. 

 

Mag ik mij voor het voorgaande excuseren? Ik heb nogal wat moeite met poli-

tieke correctheid. Caroline Gennez is voorzitter van Open VLD. Zie je? Nu doe ik 

het weer. 

 

Sigaretten zijn schadelijk voor kinderen. Gebruik een asbak! 

 

Feit: als je al het geld neemt dat wij in het Westen per week spenderen aan 

voedsel, dan kan je met dat bedrag de hele Derde Wereld een heel jaar van 

voedsel voorzien. 

Feit: Dit toont nog maar eens aan dat wij te veel betalen voor ons voedsel. 

 

Als je veel pikant voedsel eet dan kan je je smaak verliezen. Na mijn reis naar 

India begon ik veel naar Bryan Adams te luisteren. 

 

Ik groeide in de jaren 80 op in Beringen, in Limburg. Als je wil weten hoe het 

Limburg van de jaren 80 eruit ziet: ga er nu eens naartoe. 

 

Er bestaat een verkeersbord dat zegt: “Opgepast! Overstekend wild de volgen-

de 2km!” Blijkbaar kan een hert, of een everzwijn, daar plots, uit het niets, de 

rijweg op stormen. Ze zouden het verkeersbord beter aanpassen naar: 

“Opgepast! Compleet willekeurige ongevallen de volgende 2 km!” 

 

Ik schakel sinds kort steeds vaker mijn GSM uit. Naar het schijnt vallen vrouwen 

op onbereikbare mannen. 

 

Naar het schijnt denken mannen om de zeven seconden aan seks. En naar het 

schijnt denken vrouwen om de zeven seconden dat mannen om de zeven se-

conden aan seks denken. Hoedanook vind ik, sinds ik dit weet, het nogal onge-

makkelijk om met mijn vader een gesprek te voeren. 

Lachen... 47 
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Dit vakje zette zoals veel kleine dingen 
weer grotere dingen in beweging. Hier is 
dat niet anders! Het was het startschot 
voor de infra-fra-fra-structuur van de 
WiNA club om in actie te schieten! De 
muisklik had het effect van een heuse T-
slag vers weggelopen uit de strips van 
Willy Vandersteen. Jerommeke zou er 
jaloers op zijn!  
 
Twee a drie maanden na het begin van de 
slag ging de bal pas goed aan het rollen. 
Een mail kwam in sneltreinvaart in je 
mailbox geschoten en zat ongeduldig te 
wachten om gelezen te worden – stel het 
je gewoon voor.. ooh i love my visual 
memory! –. 
 
Je klikte vol ongeduld de mail open en 
begon gretig de inhoud op te peuzelen 
met je ogen.. 
Zinnen, woorden en gedachten fladderen 
door je hersenen, je axonen flitsen tegen 
kruissnelheid alle impulsen door uw 
brain.. 
WiNa .. Wetenschappen ski en 
snowboardreis.. 
1 tot 10 februari .. Maar 70 plaatsen! 
 

Velen kregen nu een “omg they killed 
kenny” moment en spoedden zich naar 
de inlog website om zich in te schrijven 
voor dit hachelijk avontuur. 
 
Na enkele korte chat besprekingen met 
vrienden/innen begonnen de eerste 
mensen zich in te schrijven inclusief -
giggidy giggidy- geluidjes wanneer het 
gelukt was. 
 
De place en date-to-be was 1 februari aan 
de S8 aan de sterre.. al vlug kwamen alle 
70 wetenschappers en aanverwanten ter 
plaatse ongeduldig wachtend op vervoer 
naar de maagdelijk witte sneeuwvelden. 
Na enkele valse busmeldingen kwam een 
super de luxe “2 diamond” bus afgereden 
om de meute van 70 man (en vrouw) op 
bestemming te brengen. 
 
Niets vermoedend stapte iedereen de 
luxe bus op een bewogen reis tegemoet. 
 
Na deze summiere inleiding om het 
verhaal te plaatsen in te leiden en vooral 
makkelijk verteerbaar te maken voor 
menig toehoorder en –ster volgt het 
middengedeelte. 

H 
et begon allemaal zoals bij zoveel grote dingen als een klein dingetje. Het 
dingetje in dit verhaal is een vakje dat te vinden is op je wina-profiel. Het is geen 

doodgewoon vakje maar het heeft wel enkele zielige eigenschappen dat als je er met je 
muis op klikt het een vinkje op zijn wezen gestampt krijgt en met de volgende muisklik het 
vinkje normaal gezien weer zonder sporen verwijderd wordt. –In sommige primitieve 
Gentse stammen noemt men dit een aan-vink-vakje.. de wetenschap van vandaag vraagt 
zich nog altijd af hoe ze het wonder boven wonder zelfs kunnen uitspreken. – 
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  Lachen met BouvierLachen met Bouvier  
Ik was overlaatst op bezoek bij vrienden. Ik kwam binnen en wou naar de woon-

kamer gaan. Ze zeiden me: “Peter, in dit huis doen we onze schoenen uit als we 

naar de woonkamer gaan.” Ik zei: “Dat is raar, want in dit huis houd ik mijn 

schoenen aan.” 

 

Overdag geef ik les aan pubers. Overlaatst zei zo’n puistekop dat hij vond dat ik 

m’n werk niet goed deed en dat ik mijn lessen interactiever moest maken. Ik 

vond dat behoorlijk arrogant en zei: “Jij moet me niet vertellen hoe ik mijn job 

moet doen. Ik ga je later toch ook niet komen vertellen hoe je een bezem moet 

vasthouden?” 

 

Ik zeg niet dat mijn vader een slechte kok is, maar hij gebruikt het rookalarm als 

timer. 

 

Ik las gisteren een mededeling van de overheid in mijn krant, een soort bood-

schap voor algemeen nut. Er stond: “Denk ook eens aan uw buren tijdens deze 

koude winterdagen.” Alsof zo’n advertentie echt werkt. Ik woon naast een 85-

jarige vrouw, en niet alleen is ze nooit komen kijken of ik wel oké was, de luie 

oude doos heeft de laatste veertien dagen niet eens haar krant uit de brieven-

bus genomen. 

Lachen... 
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  Mopjes tussendoorMopjes tussendoor  

Haha... 45 Master speaking... 

Wat had er anders mogen zijn? 
Persoonlijk vind ik de richting misschien iets te 
theoretisch, 'k had eigenlijk liever iets meer oefe ningen 
gehad en iets minder theorie.  

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Het eerste jaar master ervaar ik persoonlijjk niet 
moeilijker dan het derde bachelorjaar, de examens z ijn ook 
niet bepaald moeilijker. De hoeveelheid leerstof ne emt 
precies wel een beetje toe. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Nee 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Omdat het gaat over hoe de natuur fundamenteel in e lkaar 
zit en ik dat altijd al wou weten. 

Is het wat je ervan verwacht had? 
Ja. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Het uitgebreide aanbod van wat fysica allemaal omhe lst. 

Wat had er anders mogen zijn? 
Meer projecten, meer zelf doen dus. 

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Net iets moeilijker, maar nog steeds te doen. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Niet echt. 

  … later worden… later worden  



44 

En als ik het goed voor heb, is die mobiliteit enke l 
verplicht voor de mensen die onderzoek kiezen. Je m oet 
uiteraard je keuze daar niet van laten afhangen, aa n dat 
mobiliteitsgedoe wordt hoedanook wel een mouw gepas t, maar 
ik meld het eerlijkheidshalve. 

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
De moeilijkheidsgraad kan ik nu nog niet zo goed 
inschatten. Wel is het zo dat je in elk geval (bij elke 
minor) heel vrij bent in de keuze van je vakken. En  
aangezien je in feite elk vak zelf kiest, kan je mi n of 
meer zelf bepalen hoe moeilijk je curriculum is. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Om af te ronden nog dit: voor de mensen die nu in 3 de bach 
zitten is het nog niet echt een dringende kwestie, 
aangezien wij maar in oktober in het begin van het 1ste 
masterjaar dus) onze minor hebben moeten kiezen. Ma ar het 
kan natuurlijk geen kwaad om er op tijd bij te zijn . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Ik heb voor de richting onderzoek gekozen, ik denk en ik 
hoop dat fysica interessanter wordt als je je wat m eer kunt 
specialiseren, m.a.w. ik verwacht dat gevorderde 
fysicavakken interessanter gaan zijn dan basisvakke n van 
fysica die vooral in de bachelorjaren worden gegeve n. 

Is het wat je ervan verwacht had? 
In het eerste jaar master vindt ik de meeste vakken  
redelijk interessant, misschien zelfs iets interess anter 
dan ik verwacht had. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Eén van de leuke dingen aan fysica is, vind ik: dat  men 
soms met relatief 'eenvoudige' theorieën, reeds vee l 
fenomenen in de natuur kunnen verklaard worden. 

  Welke master wil jij ...Welke master wil jij ...  

Master speaking... 17 

  Mopjes tussendoorMopjes tussendoor  

Haha... 
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  Column ThomasColumn Thomas  

Thomas spreekt... 

Valentijn: wie en wat? 
 
Voor ik mijn *kuch* “betoog” begin, wil 
ik jullie van harte een gelukkig 2008 
wensen. Veel geluk, een goede gezond-
heid, liefde, … Dit brengt me bij mijn 
onderwerp van dit nummer: 
de laatste tijd kon je er niet om heen, 
overal rood (Marco Borsato beleefde zijn 
hoogdagen), de liefde zweefde overal. 
Voor de koppeltjes is het feest, voor de 
vrijgezellen is die dag een dag als alle 
andere, of misschien juist één om iemand 
op te scharrelen? Wie ben jij in het ver-
haal? Hoe was, of nog beter, wie was 
jouw VALENTIJN? 
 
De laatste jaren werd Valentijn gecom-
mercialiseerd tot en met en ik weet dat er 
onder jullie zijn die Valentijn afzweren 
omdat ze denken dat het door de media 
overroepen wordt. Misschien is dat wel 
zo, maar laten we toch niet de essentie 
van Valentijn vergeten: Liefde, met een 
grote L. Liefde kan evengoed tussen 
vrienden bestaan. Of heb ik hier een zeer 
conservatief publiek voor me? Valentijn 
gaat voor mij ook om respect voor de 
ander en niet altijd over een cadeautje of 
etentje. Natuurlijk is het de laatste tijd 
niet weg te denken dat je toch een kleine 
attentie voor vriend/vriendin koopt. 
(Behalve als u weer tot de niet-gelovigen 
behoort.) 
 
Nu wil ik ook de vrijgezellen onder ons 
(incl. mezelf) niet vergeten. Ik was eens 
benieuwd: is de Dag der Liefde voor jul-
lie een alledaagse dag? Een verschrikke-
lijke sleur waardoor je jezelf opsluit 

thuis/op kot? Bij 
welke van de 
twee hoor jij, 
beste lezer(es)? 
Ik trek er mij 
persoonlijk wei-
nig van aan, 
maar als je bui-
tenkomt die dag 
kan je er moei-
lijk om heen. Op 

de radio, televisie, … hoor je de hele tijd 
over romantische dingen (of je dat nu 
saai vindt of niet), liefde, …  
 
Het punt waar ik me wel aan erger, is de 
muziek. Ik ben namelijk een persoon die 
graag naar muziek luister, goede muziek 
(wat op zich weer relatief is, ja ik weet 
het). Hoe het komt, weet ik niet, maar die 
dag kom ik vaak van die overdreven 
boysband, idool-achtige (excuses voor 
mensen die Idool tof vinden) nummers 
tegen. Hatelijk! Dus bannen die num-
mers. Maak een zwarte lijst aan. Ik kan 
op een paar minuten een lijst samenstel-
len van goede, romantische nummers. 
(Met dit alles wil ik niet zeggen dat er 
niet af en toe een pareltje tussenzit) 
 
Nu liefde is niet altijd rozengeur en ma-
neschijn (Terwijl ik dit schrijf vraag ik 
me in godsnaam af wie zo’n uitdrukking 
verzint). Maar op die ene dag zit alles 
wel goed. Daarom wens ik mensen geluk 
in de liefde (wat dat geluk ook voor jou 
mag zijn). Ook nieuwe koppels (zoals 
bvb op skireis ontstaan) wens ik veel 
liefde toe.  
T.V. 

43 Master speaking... 

  … later worden… later worden  
Wat had er anders mogen zijn? 
Weet ik niet  

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Er is veel meer werk aan projecten tijdens het jaar , maar 
de nadruk ligt dan ook een stuk minder op de examen s, dus 
die waren iets lichter, en ze geven sneller punten.  Volgens 
mij zal het slaagcijfer hier hoger liggen dan vorig  jaar in 
3e bachelor informatica. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Het verschil tussen software-engineering en ict is in het 
eerste semester zeer klein. Alle vaste vakken zijn dan 
dezelfde, enkel de keuzevakken verschillen. 

Master in de Fysica en de sterrenkunde 
——————————————————————————————————— 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Ik heb optie onderzoek gekozen om de evidente reden  dat ik 
later liever onderzoek zou doen dan les te geven (z oals bij 
optie onderwijs) of in een management functie te ei ndigen 
(optie economie&bedrijfskunde). 

Is het wat je ervan verwacht had? 
Tot dusver zijn mijn verwachtingen niet tegengespro ken. 
Optie onderzoek betekent gewoon dat je nog veel mee r fysica 
te zien krijgt.  

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Dit zal je volgend jaar nog eens moeten vragen, vre es ik . 

Wat had er anders mogen zijn? 
Wat ik (en ik niet alleen) nogal vervelend vind, is  het 
beruchte "aspect mobiliteit" (je weet wel, 12 studi epunten 
die buiten onze unief moeten worden ingevuld). Het blijkt 
nogal lastig om die in te vullen (als fysicus is he t niet 
evident om ergens stage te volgen, tweemaal per wee k naar 
Leuven rijden om daar 1 vakje te volgen is no fun, etc.) 
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  Welke master wil jij ...Welke master wil jij ...  
Is het wat je ervan verwacht had? 
Ja. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Interessante onderwerpen. 

Wat had er anders mogen zijn? 
Het aantal (groeps)projecten had minder mogen zijn.  In het 
eerste semster van het 1e jaar namelijk heb je voor  elk 
vak een groot project.  

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Moeilijker plus de werkbelasting tijdens het jaar ( --> 
projecten) is zwaarder. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Niet echt 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Omdat ik vorig jaar projectmanagement als keuzevak gedaan 
heb en dat beviel mij wel. Het organisatorische en 
planning aspect aan software interesseert mij, en h et 
ontwikkelen van software vind ik interessanter dan 
multimedia of netwerken. Ik heb getwijfeld tussen s oftware 
engineering en wiskundige informatica, maar heb 
uiteindelijk voor het eerste gekozen omdat dit volg ens mij 
een stuk dichter bij de praktijk staat. 

Is het wat je ervan verwacht had? 
Ja. Ik vind de vakken interessant, en praktischer d an 
vorig jaar. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Dat de nadruk niet ligt op het vanbuiten leren van 
cursussen, maar op het begrijpen en kunnen toepasse n.   
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Stipt om 19u24 
kom ik toe aan de 
sterre en zie ik 
niemand staan. 

Blijkt dat, terwijl ik naar de sterre aan het 
fietsen ben, iemand me al 2 keer heeft 
proberen opbellen. Daar ik op de fiets 
altijd hardhorig ben heb ik dit niet door 
tot iemand plots zen gsm in men handen 
duwt. Natuurlijk was het iemand met de 
vraag om hoe laat moest ik ook weeral 
aan de sterre zijn. Vertrekkende van de 
sterre waren er nog enkele iets minder 
sportieve mensen die ons in volle vaart 
voorbijstaken, en wel omdat ze in een 
auto zaten. 
Toegekomen aan de Kristallijn, nadat we 
enkele toertjes rond hetzelfde rond punt 
hadden gereden zonder dat ook maar 
iemand naar de pijltjes keek, trokken we 
een paar schaatsen aan. Niemand durfde 
het namelijk aan om maar met 1 schaats 
op de piste te komen, wat anders wel tot 
grappige situaties kon hebben geleid.  
De eerste aanraking met het ijs zorgde al 
meteen voor een eerste valpartij, grappig 
voor de toeschouwers, pijnlijk voor de 
gevallene zelf (nog een geluk dat ik het 
niet was ^^). Natuurlijk is sporten voor 
een gemiddelde WiNA mens niet echt 
evident en waren er verschillende men-
sen blij, lees ik en nog enkele andere, dat 
er iemand de zitbankjesplaats (geen idee 
hoe dat ding heet) kwam open doen. Te-

gen die tijd, hoe raar ook, want we bega-
ven ons op een piste waar het rond de 2 
graden is, had ik al last van een overver-
hitting en was dus toe aan enige rust. 
Daar kwam tang heel vriendelijk demon-
streren dat hij al enkele maanden met 2 
kilo extra aan zijn polsen en enkels rond-
loopt (zot noem ik dat, eigen lichaamsge-
wicht meezeulen is al moeilijk genoeg). 
Blijkbaar vond tang dit ook want hij liet 
ze achter. Die kilo’s zijn achteraf geble-
ken hele goede balletjes waar je tegen 
kan sjotten, over kan vallen, of gewoon 
op iemand hoofd kan gooien zodat die op 
het ijs onderuit gaat. 
Plots, 21u30, de lichten gaan uit op enke-
le na, een zoet gevoisde stem, al dan niet 
zagerig, deelde mee dat ons glijuurtje er 
op zat. Tijd voor en groepsfoto denken 
we dan. De eerste mislukte onder impuls 
van tang, die bijna een hele rij mensen 
onderuit haalde wegens evenwichtstoor-
nissen. De 2e echter was wel succesvol, 
alhoewel ik hem nog niet heb gezien. 
De cafetaria boot enige afkoeling door oa 
goede leffe te schenken. Enig minpunte 
was wel dat de keuken niets meer ser-
veerde zodat ik mijn bestelde dame blan-
che nooit te zien heb gekregen. 
Met dank aan de impuls van onze scrip-
tor om me in dit nachtelijke uur, 0u30, 
nog dit te laten schrijven en see you all 
next year, 
dolfijn 

  Verslag schaatsenVerslag schaatsen  
Een dolfijn op het water ipv er in 
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Master speaking... 

  … later worden… later worden  
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
- Als je werk zoekt kan je meer kanten uit. 
- Meer studenten kozen voor deze richting. Dit is v ooral 
gemakkelijk als je niet altijd naar de les gaat. Al s je 
maar met een tiental studenten in de les zit (zoals  bij 

wiskundige informatica) dan valt het wat meer op al s je er 
niet bent.  

Is het wat je ervan verwacht had? 
Minder vakken die pure wiskunde zijn, maar meer vak ken die 
de wiskunde toepassen.  

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Mijn minor Biosystemen. Hierdoor heb ik de kans om een 
groep vakken te volgen uit een volledig ander vakge bied.  

Wat had er anders mogen zijn? 
- Er zijn redelijk veel projecten en groepswerken w aarbij 
je niet altijd kan kiezen met wie je samenwerkt. 
- Er zijn veel lessen, zeker in vergelijking met an dere 
richtingen 

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
De moeilijkheidsgraad van de vakken is ongeveer gel ijk. 
Het is wel zo dat de proffen iets milder verbeteren  omdat 
het niet meer de bedoeling is om je  te buizen. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Neen 

Master in de ingenieurswetenschappen: Software inge neering 
——————————————————————————————————— 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Interessante leerstof, 2 jaar lang.  
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Master speaking... 

  Welke master wil jij ...Welke master wil jij ...  
Wat had er anders mogen zijn? 
Sommige proffen mogen voor mijn part vertrekken.  

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Tot nu toe even moeilijk of zelfs makkelijker. Al i s dat 
relatief te bezien, aangezien ge het toch weeral ee n stuk 
meer gewend zijt. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Nope 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Ik heb gekozen voor deze richting omdat het interes santer 
is dan wiskundige informatica, en omdat ik 5 jaar g eleden 
reeds begonnen was met burgerlijke en bij deze ik d eze 
opleiding tóch kan volgen mits 1 jaartje vertraging .  

Is het wat je ervan verwacht had? 
Helemaal!  Interessante vakken – de meeste toch – e n heel 
wat meer niveau dan de bacheloropleiding. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Alles wat met communicatienetwerken te zien heeft… Net 
waarom ik deze richting volg.  

Wat had er anders mogen zijn? 
Niet veel eigenlijk, best wel tevreden . 

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Heel wat moeilijker en meer werk, maar zeker de moe ite 
waard. (zelfvoldoening, titel “ir.”, financiële pla atje) 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Neen 
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Gegroet beste lezers. 
 
Alweer een nieuw semester, wat wil zeggen een nieuwe filmavond. Deze keer zijn de 
zaken wat anders verlopen, en vooral beter. De filmavond was namelijk in 
samenwerking met de geografen. Toen yours truly aankwam op de locatie van het 
grote gebeuren, de Ledeganck dus, stonden al menig winezen mij op te wachten. 
Onder hen was Weedpecker, die tussen zijn Taco’s door mij wist te vertellen dat er een 
les bezig was in het lokaal waar de film moest plaatsvinden. Ik kreeg plots een déja-vu 
naar de vorige filmavond, maar om te weten te komen wat daar allemaal gebeurde zult 
u helaas het vorige strakske moeten lezen. Plots zwiert de deur van het lokaal open en 
komt de cultuur van Geografica naar buiten gehuppeld met het verlossende nieuws dat 
het overgekwalificeerd universitair personeel het lokaal dubbelgeboekt heeft en ons 
een nieuw toegewezen. Gelukkig was het nieuwe auditorium dat we gekregen hadden, 
met welgeteld 500 plaatsen, nog net groot genoeg voor de gemiddelde WiNA 
filmavond. Eenmaal de computer opgestart was, kwam er plots een man of 30 binnen. 
Nee, ze zaten niet verkeerd, het was weldegelijk de delegatie van Geografica. Maar 
zelf had ik nog een troef achter de hand van ongeveer een 20 man -want zoveel 
vrouwen in WiNA hebben we nu ook weer niet. Uiteindelijk, nadat iemand van de 
Geografica op de knop "audio" had gedrukt, en de PC daarbij raar genoeg uitviel, 
konden we de film uiteindelijk laten beginnen. De film zelf die avond, was één van de 
meesterwerken van Felix Van Groeningen: 'Dagen Zonder Lief', een echte aanrader 
voor iedereen die hem nog niet gezien heeft. Hopelijk zijn de volgende 
cultuuractiviteiten ook zo talrijk bevolkt. 
 
Groet, 
De Cultuur 

  Verslag filmavondVerslag filmavond  

Romantiek... 
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  Test uw persoonlijkheidTest uw persoonlijkheid  

Test uw persoonlijkheid... 

We hebben het al veel horen zeggen: de dag van vandaag lopen 
de mensen zichzelf voorbij. We lopen van de ene vereniging naar 
de andere, hebben overal verplichtingen en verantwoordelijkheden 
en we weten niet meer waar ons hoofd staat. Als een mens dan ’s 
avonds uitgeblust in de zetel ploft, vragen ze zich af waarom ze dit 
zichzelf aandoen. Waar zijn we in godsnaam mee bezig. Is dit wat 
ik wil. We zijn vergeten wie we zijn en wat we belangrijk vinden. 
 
Ook de scriptor heeft dit fenomeen opgemerkt. Ze ziet alles en zoals het een 
goede scriptor betaamd, is ze beginnen broeden op een plan dat haar lezers 
moet helpen hun identiteit terug te vinden.  
 
Op haar zoektocht is ze verschillende psychologen tegengekomen die haar 
boeken aan informatie gaven over bewustwording en het ik-gevoel. Nu, daar 
was ze natuurlijk niet veel mee aangezien dit dunne boekje slechts een vijftigtal 
pagina’s mag bevatten. (Ze had het ook liever anders gezien want ze heeft 
namelijk heel veel te vertellen). 
 
Gelukkig zat er één zeer charmante psycholoog tussen die haar probleem  
begreep en haar ook kon helpen. Hij gaf haar een eeuwenoude 
persoonlijkheidstest die niet veel tijd en plaats in beslag neemt. Eénieder zou 
zichzelf moeten kunnen terugvinden in één van de bizarre figuren op de 
rechterpagina. 
 
Wil je weten wie je bent en wat je wilt, neem dan enkele minuten uit uw drukke 
leven de tijd om u te concentreren op deze figuren. Let op de vormen en de 
grijstinten en laat u leiden door uw gevoel. Voor welke figuur voel jij het meest? 
Beslis niet te haastig!  
 
De pagina’s verderop vertellen u wie u bent! 

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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Master speaking... 

Wat had er anders mogen zijn? 
Ik vind het wat te lang. Het had van mij gerust vie r jaar 
mogen blijven. 

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Ongeveer hetzelfde denk ik, aangezien ik nog steeds  
wiskunde doe... 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Neen, dank u. 

Master Wiskundige informatica  
Master Toegepaste wiskunde 
Master in de ingenieurswetenschappen: Ingebedde sys temen 
——————————————————————————————————— 
Helaas heeft er niemand uit deze richtingen gereageerd. De 
reden is vermoedelijk de schaarse bevolking in deze 
opleidingen. 

Master in de ingenieurswetenschappen: ICT 
——————————————————————————————————— 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Ik zie meer toekomst in ICT dan in Software Enginee ring 
(wat ik dan ook veel saaier vind), en numerieke inf ormatica 
vind ik veel theoretischer. 

Is het wat je ervan verwacht had? 
Yep 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Dat alles veel relaxter is, minder leerstof vanbuit en 
blokken, meer gewoon 'kunnen'. Vooral mijn minor 
Biosystemen vind ik super, het is eens iets anders 
(anatomie, radiologie, algemene fysiologie).  

  Welke master wil jij ...Welke master wil jij ...  

23 Test uw persoonlijkheid... 

  Test uw persoonlijkheidTest uw persoonlijkheid  



24 Test uw persoonlijkheid... 

  Test uw persoonlijkheidTest uw persoonlijkheid  
= Zorgenvrij = 
= Speels = 
= Vrolijk = 

Je houdt van een 
spontaan en vrij leven. Je 

doet je best om er ten volle van genieten, 
onder het motto:"Je leeft maar één keer." 
Je bent erg nieuwsgierig en open naar 

alles wat nieuw voor je is. Je streeft naar 
veranderingen en naar nieuwe dingen in 

je leven. 
Er is voor jou niets erger dan 

vastgeketend zijn, maakt niet uit bij wat 
of met wie. 

Je ervaart je omgeving als dynamisch en 
bent altijd in voor een verrassing. 

= Onafhankelijk = 
= Onconventioneel = 
= Onbelemmerd = 

 
Je verlangt van jezelf dat je 

een vrij en ongebonden 
leven leidt waarmee je een 

eigen koers kan varen. Je grote verlangen 
naar vrijheid zorgt er soms voor dat je 
precies het tegenovergestelde doet wat 

men van je verwacht. 
Je hebt een hoogst individualistische 

levensstijl. Je zal nooit en te nimmer blind 
met een modegril of iets dat "in" is 

meegaan. Integendeel. Je zoekt je eigen 
levensweg volgens eigen ideeën en 

oordelen, ook al betekent dat: "tegen de 
stroom inzwemmen". 

= Zelfbeschouwend = 
= Gevoelig = 

= Reflecterend =  
 

Je komt vaker tot jezelf en 
tot je omgeving dan de 

meeste mensen. Dat doe je ook nog eens 
heel  grondig. Je hebt een bloedhekel aan 
oppervlakkigheid: je bent liever alleen 

dan dat je aan prietpraat mee moet doen 
in gezelschap. Maar je relaties met 

vrienden zijn zeer sterk. Zij geven jou de 
innerlijke rust en harmonie waar jij zo 

naar verlangt. Je vindt het niet erg als je 
voor langere tijd achtereen alleen bent. 
Je snel vervelen zal je dan ook niet. 

= Beide benen op de grond = 
= In balans = 

= Harmonieus = 

Jij hecht veel waarde aan een 
natuurlijke stijl en vormen 
van liefde die zo 
ongecompliceerd mogelijk 
zijn. Mensen bewonderen je, 
omdat je altijd twee benen 

stevig op de grond hebt staan en dat is ook 
de reden dat ze van je op aan kunnen. 
Je geeft de mensen die je na staan zowel 
een veilig, als een vrij gevoel. Mensen 
vinden je warm en menselijk. Je wijst alle 
overdreven en afgezaagde mensen (en 
dingen) van de hand. Ook sta je sceptisch 
tegen modeverschijnselen. Jij vindt dat 
kleding zo praktisch en onopvallend 

= Professioneel = 
= Pragmatisch = 
= Zelfverzekerd = 
 
Je neemt graag het heft in eigen hand en hebt weinig vertrouwen in 
"geluk", maar des te meer in je eigen daden. Je lost problemen in 

praktische en ongecompliceerde manier op. Je hebt een realistische kijk op je dagelijkse 
leven en je gaat ze zonder twijfel te lijf. Je hebt op je werk een behoorlijke hoeveelheid 
verantwoordelijkheid gekregen of verdiend, omdat de mensen weten dat ze van je op 
aan kunnen. Je bent pas echt tevreden als je al je ideeën verwezenlijkt hebt. 

37 Master speaking... 

  Is het wat je ervan verwacht had? Ik had het wel meer concreet verwacht, ik dacht dat  we meer 
gingen betrokken raken bij het onderzoek maar dat i s dus 
niet zo. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Niet echt iets speciaals, theoretische fysica inter esseert 
mij het meest, dus die vakken vond ik het leukst.  

Wat had er anders mogen zijn? 
Er hadden wat minder vakken mogen zijn, ik heb de i druk dat 
ik nu wat vakken volg zonder echt iets bij te leren . Een 
tweejarige master was echt niet nodig.  

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Moeilijksgraad is wat hetzelfde eigenlijk merk ik g een 
enkel verschil met de drie voorgaande jaren. Behalv e voor 
de vakken kosmologie en kwantumveldentheorie kun je  als 
wiskundige wat problemen hebben. 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Nee 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
           
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Omdat natuurkunde en sterrenkunde me het meest 
interesseert. Statistiekachtige dingen vind ik niet  echt 
leuk en zuivere wiskunde leek me net iets te zuiver :)  

Is het wat je ervan verwacht had? 
Ongeveer wel ja. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Euhm dat is een moeilijke… 

  … later worden… later worden  



36 Master speaking... 

  Is het wat je ervan verwacht had? Het is wel wat ik er van verwacht had. De algemene 
verplichte vakken sluiten aan bij de Bacheloropleid ing en 
in de keuzevakken word je echt op de hoogte gebrach t hoe 
het er momenteel in het onderzoek aan toe gaat. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Ik vond Gevorderde technieken in de Sterrenkunde en  het 
bijhorende project wel interessant en zeer leerzaam . Het 
was wel iets waar veel tijd in kroop. Ook kosmologi e vond 
ik boeiend, maar opnieuw niet gemakkelijk. 

Wat had er anders mogen zijn? 
Er mag misschien een betere spreiding van vakken ov er de 
semesters zijn, want ik vind vooral vakken in het e erste 
semester aantrekkelijk en ik heb nog medestudenten hierover 
horen klagen. Ik weet niet of het mogelijk is, maar  het zou 
wel leuk en leerzaam zijn om ook in de wiskundeople iding 
een soort van stage in te bouwen zoals bij de 
fysicastudenten het geval is. Ook zou het wel handi g zijn 
mochten we nog een vak extra ivm met programmeren k rijgen 
later in de opleiding, want nu zat de leerstof van in het 
eerste jaar al heel ver om toe te passen in het 4de  jaar.  

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Ik denk dat die vrij gelijklopend is, alleen zijn d e vakken 
meer in detail uitgewerkt en specifieker. Bij vele vakken 
word je ook niet langer via een examen (of toch nie t 
volledig) beoordeeld maar door allerhande projecten . 

Wil je nog iets anders kwijt? 
Nee, dit was alles. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
  
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Omdat de richting natuurkunde mij het meest interes seerde.  

  Welke master wil jij ...Welke master wil jij ...  
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  Test uw persoonlijkheidTest uw persoonlijkheid  

Test uw persoonlijkheid... 

= Vredelievend = 
= Discreet = 

= Non-Aggressief = 
 

 Je bent discreet en toch ook 
makkelijk in de omgang. Je 

maakt makkelijk vrienden, maar je vindt 
het ook belangrijk dat je daarbij vrij en 
onafhankelijk blijft. Je wilt zo nu en dan 
alles achter je laten om na te denken 
over de bedoeling van je ervaringen en 
zoveel mogelijk van het leven te (gaan) 
genieten. Je hebt ruimte nodig, dus je 

gaat dan naar afgelegen plekjes, maar je 
bent geen kluizenaar. Je hebt een sterk 
gevoel van innerlijke vrede met jezelf en 
je omgeving. Daarbij waardeer je het 
leven zelf en alles wat dat met zich 

meebrengt. 

= Analytisch = 
= Betrouwbaar = 
= Zelfverzekerd = 

Je hebt een heel sterk gevoel 
dat je leven zich nu afspeelt 

en niet in het verleden of in de  toekomst. 
Mede daardoor laat je jezelf het liefst 
omringen met bijzondere en speciale 
voorwerpen, vooral als die door anderen 
over het hoofd worden gezien. Zodoende 
speelt cultuur een speciale rol in jouw 
leven.  
Je hebt je eigen persoonlijke stijl 
gevonden, die zowel sierlijk als exclusief 
genoemd mag worden. Je ideaal waarop 
jij je leven baseert, is doordrenkt van 
cultuur en alles wat daarmee samenhangt. 
Je hecht er waarde aan als de vrienden 
waar je mee optrekt ook (tot een bepaald 
niveau) een culturele instelling hebben. 

= Romantisch = 
= Dromerig = 
= Emotioneel = 

Je bent een zeer gevoelig 
persoon. Je weigert pertinent om de 
dingen vanuit een somber perspectief en 
te rationeel te bekijken. Wat je 
gevoelens je vertellen is des te 
belangrijker voor je. In het leven moet je 
af en toe ook eens lekker kunnen 
"dromen". 
Je stoot de mensen af in je leven die 
alleen maar rationeel en sceptisch zijn en 
totaal geen gevoel voor romantiek 
hebben. Je zal nooit toestaan dat er ook 
maar iets of iemand in de weg zal staan 
om een leven te leiden vol emoties en 
een grote variëteit aan stemmingen. 

= Dynamisch = 
= Actief = 

= Extravert = 
 

Je bent bereid om zekere 
risico's te nemen en jezelf 

helemaal op je werk te gooien in ruil voor 
interessant en gevarieerd werk. Sleur en 
routine hebben een verlammend effect op 

je. 
Je speelt graag een grote rol in 

belangrijke gebeurtenissen op je werk en 
bij vrienden of familie. Juist daarom word 

je zo geprezen voor het nemen van 
belangrijke initiatieven. 



26 VVN informeert... 

Beste studenten, 
 
velen onder jullie weten ongetwijfeld al dat VVN staat voor 'Vereniging 
Voor Natuurkunde', maar het is nooit te laat om ons nog eens even 
voor te stellen. De VVN is immers vernieuwd en neemt vanaf dit jaar de 
activiteiten van de Werkgroep Sterrenkunde (WS) over. Bovendien 
heeft de VVN nu een eigen stek, namelijk op de kelderverdieping in S9, 
naast het WiNA-lokaal. 
 
Ons hoofddoel bestaat erin fysica in al zijn aspecten dichter bij het gro-
te publiek te brengen. Onze voornaamste activiteiten zijn lezingen, uit-
stappen, reis, quiz,... en vanaf dit jaar dus ook sterrenkijkavonden. Een 
overzichtje van wat je nog van ons mag verwachten: 
 

♦ Debat over kernfusie (4 maart) 
♦ Sterrenkijkavond (datum nog vast te leggen) 
♦ Lezing: Atmosferische modellering (18 maart) 
♦ VVN-reis naar o.a. kernfusie-onderzoekscentrum te Jülich, 

Duitsland (31 maart-2 april) 
♦ Lezing: Exoplaneten (15 april) 
♦ Quiz (6 mei) 

 
Kijk uit naar onze affiches en kom gerust eens langs op onze activitei-
ten. Iedereen is welkom! Misschien kan de VVN je zelfs zodanig boeien 
dat je ons team van enthousiastelingen wil versterken door medewerker 
te worden! 
 
Meer info vind je op http://student.ugent.be/vvn 
Opmerkingen of vragen: vvn@student.ugent.be 
 
Hopelijk tot binnenkort! 
 
Het VVN-team. 

  INFOINFO  
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  … later worden… later worden  

Master speaking... 

Master Zuivere Wiskunde 
——————————————————————————————————— 
 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Ik heb gekozen voor de minor onderzoek, omdat ik he t liefst 
nog wat diepere wiskunde wilde. De minor onderwijs sprak 
mij minder aan, over de optie economie en bedrijfsk unde heb 
ik wel wat getwijfeld omdat deze misschien nuttiger  is als 
je later in het bedrijfsleven terecht komt als opti e heb ik 
zuivere wiskunde gekozen (zoals in 3de bachelor), o mdat ik 
dat het liefst doe. 

Is het wat je ervan verwacht had? 
Min of meer ja, alleen had ik wel gedacht dat we wa t minder 
les zouden hebben dit jaar. 

Wat vind je het leukst aan deze opleiding? 
Je leert op een andere manier denken persoonlijk do e ik heb 
liefst vakken die met algebra te maken hebben voor het vak 
computeralgebra hadden we projecten ipv oefeningen,  wat ik 
ook wel goed vind ter afwisseling 

Wat had er anders mogen zijn? 
Iets minder les 

Wat is de moeilijkheidsgraad in vergelijking met wat je 
vorig jaar deed? 
Verglijkbaar  

Wil je nog iets anders kwijt? 
Neen 

Master Wiskundige natuurkunde en sterrenkunde 
——————————————————————————————————— 
Waarom heb je voor deze richting gekozen? 
Omdat ik sterrenkunde boeiend vind en graag doe. 
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  Welke master wil jij ...Welke master wil jij ...  

Master speaking... 

De scriptor heeft u eerder in dit Strakske geholpen uw persoonlijkheid terug te vinden. 
Maar daar blijft ze niet bij, nee. Ze weet als geen ander hoe moeilijk het is om keuzes te 
maken in het leven. U kunt zich niet voorstellen hoe vaak ze al zichzelf de vraag heeft 
gesteld of ze drie jaar geleden wel de juiste beslissing heeft genomen...  
 
Het leven is niet gemakkelijk. Elke dag moeten we belangrijke keuzes maken die 
bepalend zijn voor het verder verloop van ons leven. De één gaat daar al wat lichter over 
dan de ander. Voor de hippies onder ons met als levensmotto: ‘living on the edge’, ligt 
de inhoud van dit artikel waarschijnlijk nog ver van hun bed. Voor de anderen die elke 
stap in hun leven nauwlettend onder de loep nemen: lees dit! Wat u zo dadelijk zult te 
zien krijgen is inside informatie van onze voorgangers. Namelijk: de masters 
themselves! Ze zijn ouder, wijzer en weten veel meer dan ons, bachelorkes.  

Vooral de derdejaars die volgend jaar een keuze moeten maken tussen een aantal 
masteropleidingen kunnen maar beter bij deze pagina’s blijven plakken. Voor de derde 
bachelorstudenten die zelf nog geen opzoekingwerk hebben gedaan, volgt er hier een 
lijst van de mogelijkheden. Dit zijn de opleidingen die rechtstreeks kunnen gevolgd 
worden, zonder schakelprogramma.  

Derde bachelor Wiskunde  
* Master in de Zuivere Wiskunde  
* Master in de Wiskundige natuurkunde en sterrenkunde  
* Master in de Wiskundige Informatica  
* Master in de Toegepaste Wiskunde.  
Derde bachelor  Informatica  
* Master in de ingenieurswetenschappen: Ingebedde systemen  
* Master in de ingenieurswetenschappen: ICT  
* Master in de ingenieurswetenschappen: Software Ingineering 
Derde bachelor Fysica  
* Master in de Fysica en de sterrenkunde  

Wilt u ook de opties kennen die u kunt volgen met het voltooien van een 
schakelprogramma, dan moet u de ‘lijst van toelatingsvoorwaarden tot de 
masteropleidingen aansluitend op bachelorsopleidingen’ raadplegen uit de studiegids op 
de ugent website. En dat zijn er heel veel! Men kan zich misschien wel eens afvragen of 
dit systeem werkt… Zouden sommige faculteiten hun volwaardige opleidingen niet eens 
durven te beschermen tegen deze ‘indringers’? 

Multimedia Postorder Lijn 
Online Computer Shop 

Tel.: 03/326.11.11 
Fax:03/326.22.22 

Zomerlei 50, 2650 Edegem 
info@mpl.be  

Uit de hele oude doos: 

3 juli 1978 

5 juli 1978 
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 Verslag jeneveravond 

Het was weer eens een tijdje geleden dat wij elkaar zagen, maar na de 
examens en een welverdiende vakantie, was het toch weer tijd voor een 
WiNA-activiteit. Meerbepaald de jenever-activiteit. Het praesidium had 
voor deze avond een reeks van tien jenevers voorzien die tegen een de-
mocratische prijs. De aandachtstrekker was zonder twijfel de peperjene-
ver van Pol. Buiten de jenever hadden we natuurlijk ook onze leden no-
dig en die kwamen massaal af op onze lokroep en verenigden zich rond 
de ton in de Canard om daar met zijn allen een torentje van jenever-
glaasjes te beginnen bouwen. Al rap werden de schachten verslagen 
door de oudere leden en mochten zijn aan een peperjenevertje beginnen, 
een aantal was dit toch wel slecht bevallen aangezien er een plas kots in 
het midden van de straat lag :-p, de jeneveravond was zeker een geslaag-
de activiteit en we hopen dat iedereen zich even goed geamuseerd heeft 
zoals mij ;-). 
Met Feestelijke Groet 
FriFri 
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5 

Train uw hersens... 

 Nadenkertjes 

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

   1 3         

      9     3 4  5 

       6 7       

   5         7  

 4 9            1 

    7     6        

 4        1   3   

6    5        1  4 

  1  3       8  5   

Gecreëerd met de sudokuGenerator van Ken Caluwaerts. 
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 Nadenkertjes 

Train uw hersens... 

Maak een bewerking die in 100 resulteert zonder 
de getallen te wisselen van plaats. Je mag + - x 
en : gebruiken. 

1 

2 
Doorstreep alle kruisjes in één gebroken lijn, waarbij je 
slechts 3 keer van richting mag veranderen. 

3 

4 

Britten vinden het leuk in 
Frankrijk 

Cryptokronkel: Welk woord zoeken we? 

Frank draait X om en zegt: ik weet niet wat Y en Z zijn. 
Kris draait Z om en zegt: ik weet niet wat X en Y zijn. 
Leo draait Y om en zegt: ik weet niet wat X en Z zijn. 
Wat is Y ? 

123456789 => 100 

 

X, Y en Z zijn kaarten met getallen 
aan de ommezijde. Ze zijn 

verschillend, oplopend,  niet nul en 
hun som is gelijk aan 13. 

X Y Z 
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