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  DankwoordjeDankwoordje  
Ik dank volgende personen voor hun bijstand: 

Columnist: Thomas en Cartoonist: 
Maurice. 
 
Frying, Dolfijn, Rudolf (met zijn heerlijke 
schrijfstijl) en Polipie die wederom 
mooie verslagen hebben neergepend. 
Lucas en Propolis voor hun woordjes. 
 
Bouvier voor z’n grapjes (waar ik steeds 
weer naar uitkijk), z’n dEUS-obsessie 
en z’n Galabalimpressie. 
 
Blackskad voor veel fotomateriaal en 
Zeus-collega Relix voor z’n IBBT-
verslag. 
 
Kenneman en z’n tips voor une vie 
parisienne. 
 
Mijzelf. 
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En daar is ze dan. De lente! Eigen-
lijk, feitelijk is ze er al langer, maar 
dat zal u wellicht ontsnapt zijn we-
gens de verwarrende sneeuw –en 
hagelbuien tijdens de lang vervlogen 
paasvakantie. En net wanneer de 
zon tevoorschijn komt en ik eindelijk 
mijn rokjes boven kan halen (maar 
dan twijfel ik weer op het laatste mo-
ment omdat mijn benen te wit zijn en 
dan smeer ik wat zelfbruinende crè-
me op mij en dan sta ik in oranje 
plekken en dan leg ik het rokje maar 
weer wijselijk terug), net dan komen 
de deadlines eraan en net dan komt 
de blok in het verschiet te liggen en 
net dan word ik verlaten door som-
mige trouwe helpende handen.  
 
Maar er zou al een wereldramp moe-
ten gebeuren als dit mij zou weer-
houden jullie van een mooi Strakske 
te voorzien. Zeker nu jullie, buiten 
vier enkelingen, mij bevestigd heb-
ben!! En zoals eenieder weet, heb-
ben vrouwen veel bevestiging nodig. 
Ik ben dus in mijn nopjes vandaag! 
Maar ik wil niet ondankbaar zijn en ik 
zegen de overige handen, die mij 
weer leuk, absurd en informatief 
Strakske-materiaal hebben bezorgd. 
Het zou anders maar een lege boel 
zijn, is het niet? 
 
En nu wil ik iets vertellen. Aangezien 
ik nogal stil ben van aard, blijven er 
veel verhalen in mijn hoofd zitten. 
Kortjes weliswaar, maar ik moet ze 
toch ergens kwijt en op café ben ik 
nooit echt zeker of ze toekomen. En 
hier hoef ik mij daar niets van aan te 

trekken. Maar zo ben ik natuurlijk 
nog altijd niet begonnen met vertel-
len. En het is niet dat ik nog zeeën 
van tijd heb, nee, ik heb nog welge-
teld een kwartier de tijd. Want ik heb 
mijzelf gezegd: als ik binnen een 
kwartier niet klaar ben met het edito-
riaalke, dan moet ik vijftig keer pom-
pen. En natuurlijk ben ik dat niet van 
plan, dus ik zal mij moeten haasten. 
 
Maar alle projecten, examens, werk-
druk, hoge voedselprijzen, wanke-
lende regeringen, milieuproblemen, 
fileproblemen, relationele proble-
men, kinderverkrachtende psycho-
paten, totalitaire regimes, burgeroor-
logen, armoede, onderdrukking op 
een stokje nu. Ik ga deze zomer een 
dagje Werchter, een traktatie van 
mijn lieve mammie en pappie en dat 
doet een dochterhart deugd. Ik doe 
alvast de groeten aan Neil Young. 
 
Tip tap top, het moraal zit verstopt. 
 
Tot volgend jaar voor meer van dit. 
 
XXX Sarah, scriptor XXX 
 
Dan ga ik nu 50 keer pompen. 
Of nee: als ik voor 17u geen afge-
werkt Strakske heb, dan moet ik 60 
keer pompen. Ja, laten we dat af-
spreken.  
 
Oei, mijn toetsenbord stond nog aan. 
Sorry… 
 
Tsjow é. 

  EditoriaalEditoriaal  

Tot u spreekt uw scriptor... 
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  InhoudInhoud  

Een pagina met inhoud... 53 

  Nadenkertjes: oplossingenNadenkertjes: oplossingen  
1 

2 

3 

4 

Het zijn alle 5 jongens. 

5 

7 9 6 4 2 5 8 1 3 
4 2 1 8 9 3 6 7 5 
3 5 8 1 6 7 2 4 9 

9 3 4 5 8 6 1 2 7 
1 6 2 7 3 9 4 5 8 
8 7 5 2 1 4 3 9 6 

6 4 9 3 5 1 7 8 2 
5 8 7 6 4 2 9 3 1 
2 1 3 9 7 8 5 6 4 

Evenveel: Na afloop zit er evenveel vloeistof in 
elk glas, dus als er x water bij de wijn is 
gekomen, dan moet er x wijn bij het water zitten. 

‘Welke weg zal uw gezelschap als juiste 
weg aanduiden?’ 
Beiden zullen nu de echte foute weg tonen. 
Neem de andere. 

I D onder EN = donderen      
II op W, 8en = opwachten 
III E en D = eend 
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  Kleurplaat voor mamaKleurplaat voor mama  

Voor de vergeetkoppen: zondag is moederdag!!! 5 

  KalenderKalender  

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

Neem uw agenda en noteer... 

Je zou beter een beetje blokken, in plaats van op de Wina-kalender 
te kijken. Hop hop!! 



6 De grote baas spreekt voor de laatste keer... 

Hallo trouwe WiNA-lezers 
 
Het einde van het jaar is nabij, alsook 
het einde van mijn legislatuur. Dit is 
mijn laatste woordje van de praeses. Ik 
had het niet gedacht, maar ik zal het 
waarschijnlijk missen. De scriptor zal 
waarschijnlijk wel tevreden zijn dat ik 
geen meer moet schrijven, want ik ben 
weer rijkelijk 
te laat met het 
indienen van 
mijn stukje. 
Duizendmaal 
mijn excuses 
daarvoor. 
 
Het tweede 
semester is 
w e e r 
b e w o g e n 
geweest. In 
april hebben 
we bijna geen 
enkele dag 
st i lgestaan. 
Het aantal 
gratis vaten 
o p 
clubavonden 
is ook niet 
meer op 1 
hand te tellen. 
Daar heeft 
iedereen, inclusief mezelf, zeker van 
genoten. Lang leve de verloren 
weddenschappen en de verjaardagen 
dus :) 
Alle activiteiten konden ook weer 
rekenen op een rijke aanwezigheid van 

jullie, en daar kan ik en mijn praesidium 
alleen maar blij om zijn. 
 
Ondertussen zijn de verkiezingen binnen 
WiNA ook gepasseerd en zijn de 
uitslagen bekendgemaakt (en ook te 
lezen in dit Strakske normaalgezien). Ik 
wil dan ook iedereen proficiat wensen. 
Het ziet er een mooi team uit, en jullie 

z u l l e n  e r 
ongetwijfeld een 
goed jaar van 
maken. 
 
Verder vind ik het 
zelf niet leuk om te 
zeggen, maar mei is 
weer aangebroken 
en dat wil zeggen 
dat er geblokt moet 
w o r d e n . 
Ondertussen zijn 
gelukkig de meeste 
projecten en andere 
t a k e n  s t i l a a n 
afgewerkt, zodat je 
ook de tijd krijgt om 
wat te studeren. 
Vergeet dat zeker 
niet te doen, want 
de examens komen 
sneller dichterbij 
dan je zou denken. 
 

Iedereen alvast veel succes met de 
examens en verdere studie- en 
WiNAcarrière! 
Lucas 

  Woordje van de praesesWoordje van de praeses  
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  Dit is BelgischDit is Belgisch  

 

[Ik ben niet helemaal weg van de 
nieuwe cd van dEUS, het spijt mij 
Bouvier! Maar ik maak wel een 
uitzondering voor: ] 
 
Slow 
Would be the tempo of the restless 
soul 
You’ve seen what a listless life can 
bring 
Wait, and then wait until he's 
waiting for 
Delay didn’t see off everything 
 
Slow 
Would be the rhythm of the 
hummingbird 
The quick speed in the shutter of 
his eyes 
On flowers you will pose and he 
will spit the words 
And how the world will slowly 
pass you by 
 
Slow 
And tiredness of your control 
Of the moment that is nearly 

standing still 
To wait for a minute and not a 
second more 
And a face like a forbidden thrill 
 
Gently behind the beat 
We shuffle on ancient streets 
The reverb of time 
Is our vantage point 
We slept for a million years 
Lived through a million fears 
We are not nervous 
We will not ask for more 
 
If you come slower I'm gonna slow 
too 
 
Slow 
Like the kissing of a lazy cheek 
Like the limit and the deadline of 
the rush 
And words, words waiting for you 
to speak 
Or getting lost in your eternal crush 
 
Slow 
Would be the tempo of the restless 

mind 
You've seen what a listless life can 
bring 
And wait and then he waits until 
he's waiting for 
For the wait didn’t see off 
everything 
 
Gently behind the beat 
We shuffle on ancient streets 
The reverb of time 
Is our vantage point 
We slept for a million years 
Lived through a million fears 
We are not nervous 
We will not ask for more 
Pawns of the troubled times 
And kings of our petty crimes 
The minds will function 
With a small delay 
See what the past has planned 
The future's a beggar's hand 
The more we understand 
The slower our days 
 
If you come slower I'm gonna slow 
too  

Khoope dat nuoit zo verre moe 
kom 
Moa moestet uoit gedoan zin tussen 
oes 
Hoak mie bezig oeden met olles ip 
te som 
Dak misse en da zorg voe minne 
blues 
 
Tgoa ne boek zin met de kljinste 
letters in 
Ip tellifongboek papieren gedrukt 
En oiem uoit zoe willen lezen, 
meiske toch 
Weddek dat et u nuoisen lukt 
 
Niemand kant er zuoveel tit in 
En u uogen zoen zeker verslitten 
Nieman zoet da uoit kun 
Khope da we dor dus nuoisen aan 
begun 
 

Ktuone mie nu wel inlijks 
sentimenteel 
't Vlamse levenslied I nie ver of 
Mor ik mjinnet echt ge kunt u nie 
inbeel 
Kzoe nie zonder u kun 't is echt 
grof 
 
Niemand zoet er zuoveel spit in 
En u uogen zoen zeker verslitten 
Niemand zoek dat uoit gun 
Khope da we dor dus nuoiten an 
begun 
 
Khoope dat nuoit zo verre moe 
kom 
Moa moestet uoit gedoan zin tussen 
oes 
Hoak mie bezig oeden met olles ip 
te som 
Dak misse en da zorg voe minne 
blues 

Tgoa ne boek zin met de kljinste 
letters in 
Ip tellifongboek papieren gedrukt 
En oiem uoit zoe willen lezen, 
meiske toch 
Weddek dat et u nuoisen lukt 
 
Niemand zoet er zuoveel spit in 
En u uogen zoen zeker verslitten 
Niemand zoek dat uoit gun 
Khope da we dor dus nuoiten an 
begun 
 
Niemand zoek dat uoit gun 
Khope da we dor dus nuoiten an 
begun 
 
Laet oes tuopen bljiven altjid zoe 
da kun  

[Zoooooo romantisch, Flip 
Kowlier] 
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  Dit is BelgischDit is Belgisch  
O 

mdat de scriptor twee pagina’s over heeft en omdat de scriptor blij is dat ze 
herverkozen is en omdat de scriptor soms beangstigend chauvinistisch kan 

zijn. Daarom maakt de scriptor even tijd om haar laatste verslavingen te lozen op 
deze pagina’s. En wat een periode is dit!!! We worden deze lente 
omvergeblazen door nieuwe tijdloze Belgische liedjes. Echt, ik kan er niet over 
zwijgen! Hier komen ze, ik word er haast emotioneel van: 

Wat was het nu ook alweer 
Wat ik wou doen 
dat ik wou bewijzen 
Ik had een duidelijk plan 
en achteraf 
weet ik er niets meer van 
maar dat meisje op het strand 
zie ik nog steeds 
in al mijn dromen 

Veronica komt naar je toe 
Ze komt naar je toe deze zomer 
Ze geeft je wat je wilt 

Want jij bent jong en je wil eens 
wat 

Wat was het nu ook alweer 
Dat ik wou verklaren 
Het was iets belangrijks 
Ik had een duidelijk plan 
en achteraf 
weet ik er niets meer van 

[GORKI is terug!!!!!!] 

Wie danst er nog !?  
Wie danst er nog !?  
Dat zullen de eenzamen zijn  
Verzameld op het plein  
 
Ja, Wie danst er nog !?  
Wie danst er nog !?  
 
Laat ons de eenzamen zijn  
Verzameld op het plein  
 
Wie lacht er nog !?  
Ja, wie lacht er nog !?  
 

Dat zijn nu rustelozen,  
zonder blikken of blozen  
 
Komaan, Komaan  
Komaan, Komaan  
 
En laat ons de eenzamen zijn  
Verzameld op het plein  
 
Komaan, Komaan  
Komaan, Komaan  
 
Komaan, Komaan  
Komaan, Komaan, Komaan, 

Komaan  
 
Wie danst er nog !?  
Wie danst er nog !?  
 
Dat zullen de eenzamen zijn  
Verzameld op het plein  
Komaan, Komaan  
Komaan, Komaan  
En laat ons de eenzamen zijn,  
Verzameld op het plein.  

[Monza, de belgische Nick Cave!!] 

Zit daar niet te zitten,  
Sta daar niet te staan 
komaan met dat lijf,  
beweeg met dat lijf,  
je kreeg het , beweeg het !  
 
[Ik dans niet eens graag en 
toch...Raymond Van ‘tGroenewoud 
krijgt van mij alles gedaan.] 
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  Woordje van de praeses in   Woordje van de praeses in spespe  

De nieuwe baas spreekt voor de eerste keer... 

LOL 
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  Het echte woordje...  Het echte woordje...  

De nieuwe baas spreekt voor de tweede keer... 

Bitterballen ftw! En winnen, dat was het 
gevolg ervan. 
Bij deze wens ik al mijn kiezers te 
bedanken. 
De daaropvolgende verkiezingsfuif 
scoorde 8 op de richterschaal van wat 
foutheid betrefte. 
Velen waren de ochtend erna er nog niet 
goed van, en we hebben toch wel 4 
mensen moeten afvoeren. 
Dat tequila nog legaal is, het is me een 
raadsel. 
 
K l o k s l a g  2 4 u  w e r d  d e 
verkiezingensuitslag bekend gemaakt en 
moest ik mijn allereerste speech geven. 
Faal was het gevolg, nochtans was mijn 
speech goed! Qua inhoud dan :p 
het zelfvertrouwen moest ook nog 
groeien, maar goed. 
De leute was er, de champagne ook. 
Minder goed waren mijn opeenvolgende 
salamanders. Die men in unreal termen 
kon beschrijven als Multifail!. 
 
Voorts wens ik iedereen die verkozen is 
proficiat, er wacht een jaar op u waarin 
zowel ik als jullie veel zullen leren. Over 
jezelf, over groepsdynamiek, over 
mensen en het vallen en opstaan dat 
gepaard gaat met een activiteit goed in te 
vullen en vervolgens uit te voeren. Ik 
heb er vertrouwen in dat ieder van jullie 
zijn engagement naar de leden zal waar 
maken. 

WiNA is nu een gezonde vereniging met 

een goede werking, er is echter nog veel 
groeipotentieel, dit volledig benutten zal 
nog verscheidene jaren van goede 
werking vragen, maar ik heb er goede 
hoop op dat dit team dit kan, en ook zal 
doen. 

Merci lucas en anke voor WiNA om te 
vormen tot wat ze nu is. 

Uw aanstormende senior, 

Nicolas 

49 Wina’s area network... 

  WANWAN  
Zondag werden de compo's afgewerkt en 
tegen de middag begon iedereen zijn boel-
tje op te kramen zodat ze op hun gemak 
nog eens naar huis konden gaan. 
 
Bizkid had gedurende enkele weken veel 
zitten trainen op Need for speed. Zodanig 
veel zelfs dat hij alle tracks vanbuiten 
kende. Russian style pwnhax ;p Hij werd 
dus ook de winnaar van de Need for speed 
compo. Ikzelf werd tweede.  
 
De finale race was enorm spannend. Door 
de grote, bijna ondraaglijke druk durf je 
soms wel eens wat meer risico's te nemen, 
en sommige risico's leveren soms ook wat 

foutjes op, waardoor je veel tijd verliest. 
De Age Of Empires compo werd gewon-
nen door de burgie 'Zeal' (boooh!! ;) ). De 

Unreal tournament compo werd alsook 
gewonnen door 2 burgies met als groeps-
naam 'Mekker'. Tweede was het 'WiNA 
Praesidium Pwnan Division'. 
 
Tegen 17u was het allerlaatste materiaal 
weg uit de Therminal en ging ik terug 
naar West-Vlaanderen om sommige net-
werkapparatuur en de server terug af te 
zetten. 
 
Tijdens de lan was er ook een computer-
winkel aanwezig die allerlei gadgets ver-
kocht voor de gamers. Er waren ook een 
Playstation, een Xbox en nog allerlei an-
dere consoles aanwezig om toch wat vari-

atie aan te bie-
den. Het mees-
te gespeelde 
spelletje op de 
consoles was 
toch wel Guitar 
Hero. 
 
 
Algemene con-
clusie: een 
c o m p l e e t 
weekend spel-
letjes spelen 
met een enorm 
leuke sfeer! 
Zeker voor 
herhaling vat-
baar. 
 
-- EINDE -- 

--  
Mvg, 
Sven 
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  WANWAN  

Wina’s area network... 

Gegroet beste wineesjes, 
 
Twee jaar geleden heeft WiNA ooit een 
lanparty georganiseerd en met dat de 
mensen die dat toen georganiseerd had-
den, dit een zo leuke activiteit vonden, 
kwam er het idee om dit nog eens te doen. 
Wat is nu een lanparty?  
Men huurt een zaal af waar stoe-
len en tafels staan. Men laat 
mensen afkomen 
met hun complete PC. De net-
werkbeheerder van dienst zal 
elke PC met elkaar 
verbinden.  
 
Op deze manier kan je spelletjes 
spelen tegen elkaar en toch een 
vorm van sociaal contact tussen 
de gamefreaks tot stand brengen. 
WAN 2008 ging van start op 18 
april 2008 en duurde tot 20 april. 
Vrijdagnamiddag waren er al 
enkele wineesjes druk in de weer om de 
nodige tafels en stoelen te versleuren en 
op de juiste plaats te zetten. Iets later 
kwam ik zelf toe met de netwerkserver en 
al gauw stond het netwerk klaar om de 
eerste mensen op het netwerk toe te laten 
en al de mogelijkheid te geven om te sur-
fen.  
 
Naarmate de avond verder verliep kwa-
men er meer en meer mensen toe met hun 
computer en sommigen hadden zelfs hun 
bureaustoel meegenomen van hun kot. Er 
gaat niets boven te gamen in je eigen bu-
reaustoel :p . Rond 24u begonnen de 
meeste mensen honger te krijgen. Oja, 
nog een kenmerk van een lanparty: er 

wordt dus niet deftig gegeten. Aanwezige 
maaltijden zijn: lasagne, pizza, margibur-
gers :p Allemaal opgewarmd in de micro-
golf. Jummy ;-) 
 
Zaterdagmiddag begon dan het serieuze 
deel van de lan. De compo's gingen 

normaal gezien gestart worden om 12u. 
'Compo' is in feite een competitie van 
een multiplayer spel op een lanparty. Door 
enige vertraging van onze vriend Tang 
werden de compo's uitgesteld tot later op 
de avond. Een beetje later dan verwacht 
werd er dus veel gespeeld tegen elkaar en 
werd het kaf van het koren gescheiden. Er 
werd tot 05u gespeeld, want de meeste 
mensen waren al wakker van vrijdagmor-
gen 08u. Na enkele uren intensief te moe-
ten spelen, kan je soms niet echt meer 
helder denken. Dat is toch wel een vereis-
te om in compo's te kunnen uitblinken. De 
meeste mensen gingen dan ook gaan sla-
pen voor enkele uurtjes. 
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  GlijbaantjesGlijbaantjes  

Professor C. Impens: 
 
♦ Het lesuur zit erop, maar prof Impens heeft dit duidelijk nog niet door en is 

druk bezig met zijn uitleg. Iemand begint zijn bank op te ruimen..."U bent 
aan het inpakken zie ik?" (Impens kijkt op zijn horloge) "Ik heb nog min 
een halve minuut over om dit nog uit te leggen". 

Professor P. Matthys: 
 
♦ « Ik ben gene mossel hé, ik ben een zachte krokodil » 

 
Wina onder elkaar: 
 
♦ Jeroen zegt welke films op valentijn moeten gespeeld worden: «  Mickske 

goes anal Volume 4 en The Bruine Ridder Strikes Back en als inleiding: 
Cursus Threesome» 
Ivo daarop :  « I thought threesomes with 2 chicks couldn't go wrong... 
Until I discovered Wilma» 

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   

Wie van jullie allen heeft al een stand-up comedian in actie gezien? Ik denk/hoop 
dat een heleboel mensen hun handen in de lucht steken! Je vraagt je soms af 
van waar ze het halen, misschien ook van de volgende mensen. 
Ik heb het ook heel gemakkelijk gemaakt voor jullie: surf gewoon naar volgende 
link en je vindt er de playlist met volgende filmpjes: 
http://youtube.com/profile_play_list?user=bigmyth 

 
 

Mitch Hedberg 
Voor velen onbekend, want jammer genoeg heeft men al afscheid moeten 

nemen van deze man. Hij blijft echter voortbestaan door zijn simpele, absurde 
moppen. In dit stukje gaat hij tekeer over de wachtrijen die ze in Amerika soms 

wel eens hebben bij restaurants. Luister 
en kijk, … 

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:  

Stand-Up Comedies  

Opkomend talent.  
(De scriptor vindt haar/hem 

onweerstaanbaar!!) 

47 Ontgroening... 

  OntgroeningOntgroening  
Ontharing en ontgroening gaan samen als melk en grenadine, het laat enkel een beetje 
jeukerige gevoelens achter op de schaamstreek. Voor diegenen die niet mee zijn, het is 
traditie (wederom traditie, wat een coherente tekst dat dit aan het worden is is 
ongeloofelijk) dat waneer een praesidiumlid zich fysiek laat gaan met een schacht dat hij/
zij (meestal hij want ik ben sexistisch aangelegd) zich moet ontdoen van zijn geliefde 
pubis. Daar het lot me wel vaker parten speelt en mijn geliefd wijf zich dit jaar heeft 
laten dopen bij de WiNA is dit studentikoos traditietje (wederom repetitie hooray) mij 
ook opgelegd. 
Vele mensen en waarschijnlijk ook enkelen onder jullie bekijken studentclubs met een 
scheef oog. En terecht!! Ik verfoei het feit dat ik nu rondloop als een jongetje van acht 
jaar, en mijn eettafel bedekt is met haarresidu. Wansmakelijk is het woord dat ik vind. 
De keerzijde is dat de WiNA kleine kelder nu wel verrijkt wordt met een nieuw potje 
plezierregiohaar, en er bovendien binnenkort nog eentje bijkomt van een zekere Neri, 
wie dat is ontgaat me steeds. Maar ze is sowieso te herkennen aan een klein zingend 
trolletje dat steeds rond haar loopt. Ontgroening, daar hadden we het inderdaad over. Een 
ontgroening is als het deltaplan, er worden dijken gebouwd, water geloosd en pinten ge-
sluisd. En waar er in nederland aan potpolders gegonnen wordt, hebben wij er verse com-
militones bij verworven. Een twintigtal jongelingen mogen zich vanaf nu vol-waardige 
leden noemen, en desondanks dat ze altijd kleine kindjes zullen blijven in mijn ogen zijn 
ze nog steedsderder welkom op onze clerus bijeenkomsten. Een verhaal heeft steeds een 
einde, zo ook dit relaas.  
Maar beste vriendjes en mindere vriendinnetjes,  het belangrijkste stuk moet nog komen, 
of laten we zeggen stukken. Ik mag aan diegenen die er niet bij waren fier melden dat je 
iets gemist hebt! De vooraf aangehaalde opdrachtjes bevatten ook enkele regeltjes voor 
ons plezier, zo heeft onze corona de aanwezigheid mogen aanschouwen van 3 politeia 
6r33z3r$13773n met konijnenoortjes en al! Jawel eerwaarde kennissen, 7377n op een 
WiNAcantus, het is een ongewoon zicht. 
Ook waren er nog enkele lesbiennes die we hardhandig buiten moesten werken omdat zij 
maar niet op konden houden met prolifereren, en dat in elkaars mond. Een mooi zicht is 
iets anders, maar we hebben zonet bericht gekregen dat ze het overleeft hebben, wat een 
avondje op het Rudolphkot al niet teweeg kan brengen. Wanneer de zinnen geen steek 
meer houden en woorden ongepast gebruikt worden kan je best stoppen met zeveren, zo 
ook in dit geval. Een proficiat toegewenst aan onze nieuwelingen en een kleine 
advertentie als afsluiter. Ik heb nog een mooie rozige epilady liggen die te koop aangebo-
den word, slechts eenmaal gebruikt en zo goed als nieuw.  
biedingen kunnen geplaatst worden op wina.be/wud.html.cfg.7377n 
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  OntgroeningOntgroening  
Liefste ontgroening, 
 
ik schrijf je deze brief om je te bedanken. Bij het beginnen van dit academiejaar schon-
ken de richtingen fysica informatica en wiskunde ons talrijke eerstejaars. Een selecte 
hoeveelheid dierf het aan zich bij onze rangen te vervoegen en geraakte heelhuids door 
de WiNA doop.  Jammer genoeg heeft elke opleiding een einde, en zo moesten wij er 
ook een breien aan onze schachten.  
Uw verbazing waarom enkelingen rondliepen met huisgemaakte poncho's aan hun derriè-
res is hiermede ook weg, het is traditie.  
Van tradities gesproken, blijkbaar is het de gewoonte om van elke activiteit een verslagje 
neer te pennen voor ons clubblad.  
U weze waarschijnlijk wel met mij mede wanneer ik u mijn grote verontwaardiging hier-
over opper, het soort activiteiten die ter mijner verslaggevingcycli gevallen zijn net die-
genen zijn die de dag erachter weinig aansprekend zijn om over te elucideren. 
Trauma capitis onder invloed van ethyl beperkt het geheugen, en kook daar nog een paar 
daagjes recuperatie bij en je krijgt een vaag idee van wat er zich afspeelde ongeveer te 
vergelijken met een schimmige waas door het doucheglas. 
Net te weinig om goed lichaamsrondingen te kunnen aanschouwen. U weze hierbij ge-
waarschuwerd, dit verslag raakt kop nog schachtenstaart. Om deze dissonantie verder uit 
te breiden, dank aan een geweldig formitastisch doopcomite voor een (naar mijn oren 
gekomen) succesvolle buitentocht die wind, weer en syphilis trotseerde.  
Een zekere bublé; polipan, ddddolfijnionious en tingtangchtonge waren een ware rots in 
de branding, een schouder om op te schreien, een kleenexje na een premature lichaamslo-
zing en dergelijke. 
Lof groeit niet aan bomen, behalve witlof ofcourse, en daarom verdienen die oude rak-
kers een kneukeltje. Zei vielen in waar de meester tekort schoot. Maar ik ben nog steeds 
mooier. Los daarvan was er ook een binnenluik aan de verwelkoming als volwaardig lid 
in de kring. Dit ging gepaard met enkele uit te voeren opdrachtjes die cumuleerden in een 
soort zangverbroederingsverenigingsactiviteit, het woord schiet me even niet te binnen 
hoe zulk een ding nu weer heet maar het rijmt op clerus (powered by de rooms-
katholieke kerk). 
Deze voorgenoemde opdrachtserietjes leiden ons door een tocht waar veelal engels-
taligen, bejaarden en mindervaliden de revue passeerden. Enkelen onder hen vonden het 
zo fascinerend hoe wij onze zangkelen spreidden dat ze zelfs niet wouden weggaan! Een 
waarachtig compliment als je het mij vraagt, als zelfs een gedrogeerde jongeman met een 
tand te weinig in zijn gebit  zich door drie grote rondtonnige winezen niet naar buiten wil 
laten escorteren dan zijn we goed bezig! kneukeltje voor onszelf! (Moest de knotsgekke 
scriptor mij nu op dit eigenste moment niet zitten stalken in de vorm van smsjes was ik 
mijn gedachtegang niet kwijt geweest, voor de laatste keer, uw epilady ligt niet bij mij, 
die blauwe is de mijne en de roze van jouw) (zucht).  
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  What’s hot on What’s hot on   

Lees en kijk... 

Brian Regan 
Nog even blijven hangen in dat Engels voor Brian Regan. Hij gaat de zotte toer 
op, tot het echt belachelijke toe! Dit is een filmpje waarbij je de tekst wel kan 
volgen, maar er eerder wat stomme beelden verschijnen. Toch voor mij het 
beste stukje dat hij ooit wel bracht. Enjoy! 

 
 

Alex Agnew 
Belgische kwaliteit: Alex Agnew! Golfoorlog, 

Alex op z’n top met heerlijke imitaties en 
aanklachten tegen Amerika. 8 minuten even 

plat liggen van het lachen, zelfs bij een 
zwartkijker wordt de wereld even klaar. Moet 

ik eigenlijk nog meer zeggen over Alex 
Agnew? 

 
Philippe Geubels 
Misschien onbekend van naam, maar als je 
hem aan het werk ziet herken je hem zeker 

uit de Comedy Casino Cup! Droge humor die bijna die van een bepaalde 
Hollandse buschauffeur benaderen (insider voor skireis-mensen). Het is waar 
dat je er voor moet zijn, maar Philippe slaagt er wel in om bij heel wat mensen 
een glimlach op het gezicht te toveren. 

 
Dane Cook 

Om af te sluiten even naar het Engels terug hoppen: Dane Cook himself. Een 
populair man in Amerika, vooral bij de vrouwen. Hij speelde ook mee in films, 

zoals Employee of The Month. Zijn shows zijn altijd uitverkocht, en we spreken 
hier niet over een theater zaaltje, maar over een hele arena. 

Thomas Vanhove 
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  Nieuws nieuws nieuwsNieuws nieuws nieuws  

Penisdiefstal 

 

Dat afrika nog veel last heeft van 

bijgeloof is al langer bekend. Die 

zever blijven verzinnen is al kunst op 

zich, bij deze: 

Massahysterie rond penisdiefstal zend 

een golf van paniek door kinshasa. 

WTF? idd, blijkbaar zijn berichten over 

penisdiefstallen niet abnormaal in 

afrika, waar traditioneel geloof en/of 

toverkunst een aantal edele delen 

vereist. 

Een dag nadat de eerste berichten 

begonnen te circuleren sprong de 

radio's mee op de kar door hun 

luisteraars 

voorzichtigheid aan 

te manen voor medepassagiers 

met gouden ringen in 

gemeenschappelijke taxi's etc...de 

politie moest tussenbeide komen in 13 

lynchpartijen de verdachte tovenaar "op 

te pakken" (lees redden). 

wanneer ze erop wezen dat de 

zogenaamde slachtoffers van 

penisdiefstal of penisverkleining nog 

steeds hun edel lid hadden, beweerden 

ze dat het klein geworden was of dat ze 

nu impotent zijn. 

Een man in de straat zei er dit over: "It's 

real. Just yesterday here, there was a 

man who was a victim. We saw. What 

was left was tiny,". 

bron: reuters 

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... 

 

Druglord 
Colombiaanse authoriteiten hebben de verkeerde 

druglord neergeknalt. althans, het gaat hier over 

tweelingbroers die samen werkten. de politie dacht 

dat ze 'Victor' hadden neergeschoten omdat deze 

papieren bijhad van zijn broer. Zij gebruikten deze techniek van identiteit 

uitwisselen regelmatig. 
bron: Al Jazeera 
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STEENBOK = 22 december TOT 20 januari 
 

U krijgt volop de gelegenheid om met alles in het reine te komen. De verlangde veranderingen laten 
nog even op zich wachten.Uw partner doet alsof u een hulpeloos schoolkind bent en dat verdraagt u 

niet langer meer. Dat ziet er niet goed uit. 

BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december 
 

· U kunt vandaag veel opsteken van uw partner. Probeer u open te stellen voor zijn of haar 
ideeën. Schenk wat vertrouwen. Alles ziet er een heel stuk beter uit dan gisteren. U zou een fortuin 
willen betalen om deze dag nooit te laten eindigen.Reken maar op veel weerstand. 

KREEFT = 22 juni TOT 23 juli 
 

Kreeft wordt vandaag gemotiveerd door lachende gezichten. Via een kennis komt u met een nieuwe 
hobby in contact. Indien de liefde naar u roept, laat ze dan niet te lang wachten. Echte liefde roept 

slechts éénmaal en laat niet op zich wachten 

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus 
 

Blijf niet in een eng kringetje ronddraaien, maar verbreed uw horizon. Laat uw goede ideeën niet 
uitdrogen, doe er iets mee. Er naderen grote kansen op liefdesgebied. Misschien zit iemand wel op 

een aanmoediging van uw kant te wachten. 

WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober 
 

Besteed voldoende tijd aan bepaalde familieleden, want indien u dit niet doet, kan het zij dat u zich 
dat achteraf beklaagt. U kunt in een uitbundig liefdesverhaal terechtkomen en u speelt daarin de 

hoofdrol. Zo lang het duurt moet u er van profiteren.  

MAAGD = 24 augustus TOT 22 september 
 

Let erop dat u anderen hun verantwoordelijkheid niet ontneemt. Laat u niet in verleiding brengen tot 
niet bedoelde uitspraken. Deze dag staat in het teken van tederheid en van romantiek. Daardoor 

vervaagt ook de scheidingslijn tussen liefde en vriendschap!  

SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november 

· Een vriendschap dreigt aan diggelen te vallen door een misplaatste grap. Probeer oprecht te 
klinken als u zich excuseert. Zoek het niet te ver en uw dromen kunnen uitkomen. U vindt het 
vandaag moeilijk om de energie voor een relatie op te brengen. 
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WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari 
 

Maak geen spelletje van serieuze dingen. De tijd lijkt minder gunstig voor grote veranderingen. Geld 
speelt u tijdelijk parten. Om het ware gelaat van uw geliefde te ontdekken, moet u nog geduld 

oefenen. Misschien moet u zich ook niet helemaal blootgeven. 

RAM = 21 maart TOT 20 april 
 

Indien u er niet een dagje tussen uit kunt, is er iets mis met uw agenda. Indien u geen stoom kan 
aflaten, ontploft de machine. Een eindpunt van de ene relatie betekent vaak het begin van een 

nieuwe romance of is het in uw geval soms het omgekeerde? 

STIER = 21 april TOT 21 mei 
 

Vroeger is voorbij, dus sla het boek dicht en begin opnieuw. Eet niet van twee walletjes tegelijk, U 
zult ervoor boeten. Het kan geen kwaad die nieuwe geliefde even op de proef te stellen, zodat u weet 

wat voor vlees u in de kuip hebt. 

TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni 
 

Let erop dat u geen beslissingen neemt die u in overleg zou moet nemen. Dat kan wel een tijdje 
langer duren. Verwacht u aan enige herrie in het huis van de liefde. Probeer met een ontwapenende 

glimlach het gif uit de angel te halen. 

VISSEN = 19 februari TOT 20 maart 
 

Iemand die om uw hulp vraagt, kunt u niet zomaar aan zijn lot overlaten, ook al kost het u veel 
moeite op een slecht moment. Gooi uzelf in de strijd voor uw geliefde. Vissen moeten wel beseffen 

dat in de liefde niet alle oorlogen kunnen gewonnen worden. 

  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 VANDAAG!  

 Ditte isse watte 

stierren 

voorspielde : 

13 Het nieuwe nieuws... 

  Nieuws nieuws nieuwsNieuws nieuws nieuws  
Rijst 

Dat de wereld een 
voedselcrisis doormaakt is 
ondertussen al bekend, als 
gevolg van de tekorten op 
de voedselmarkt hebben 

veel graanexporterende 
landen hogere restricties 
o p g e l e g d  v o o r 
voedselexport. Dit is niet 
bijzonder sympathiek om 
te doen voor de rest van 
de wereld, maar het houdt 
de prijzen in eigen land wel betaalbaar v o o r  d e armeren. 

En wat is er beter voor een zwart circuit 

dan een goedkope markt, 
een uitvoerverbod en een 
h o g e  p r i j s  i n  h e t 
buitenland. 

Rijstsmokkel is dan ook 
een ste rk  groe iend 
fenomeen in china, waar 
de prijzen voor de interne 
markt nog extra gedrukt 
worden met subsidies. 

bron: forbes.com 

Pig 

Stel, je wordt wakker en er ligt 
een gigantisch opblaasbaar 
varken ter grootte van 2 bussen in je tuin. 
een stevig What-the-fuck moment. Het 
varken in kwestie was ontsnapt op een 
concert van ex-pink floyd zanger Roger 
Waters met de gevleugelde woorden "that's 
my pig!". dat het niet de bedoeling was, 
mocht duidelijk zijn. het beestje was 
nochtans stevig met kabels vastgemaakt 
zodat het niet zou wegzweven. 

de eerlijke vinders kregen 10.000 dollar, wat 
naar europese normen tegenwoordig niet 
zoveel is. maar wat moet je anders met een 
reuzenvarken met slogans als "fear builds 
walls" en "don't be led to the slaughter". 

bron: bbc.news.co.uk 
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  Bouvier kan het niet latenBouvier kan het niet laten  
In Nieuw-Zeeland is er een regel, die zegt dat elektriciteitskabels minimum 6,5 

meter boven de grond moeten hangen. Maar omdat er steeds meer mensen 

wonen, gaat er meer en meer stroom door de kabels, waardoor die kabels 

steeds meer gaan doorhangen. Daarom zijn er werkploegen die rondrijden en 

de hoogte van de kabels meten. Als het minder dan 6,5 meter is… dan graven ze 

een stukje grond weg. Regels zijn regels! 

 

Het vorige heb ik niet verzonnen. 

 

Ik vroeg aan een piloot of hij kon vliegen. Met trots in de ogen kon hij me dat 

bevestigen. Toen ik hem daarop vanop de derde verdieping uit het raam flikker-

de was hij een stuk minder trots. 

 

Het vorige heb ik verzonnen. 

 

In Sint-Niklaas hebben de vuilnismannen last van pestende, allochtone jonge-

ren. Ik heb nog nooit zoveel respect gehad voor pestende, allochtone jongeren. 

Blijkbaar staan die om 6 uur in de ochtend op om vuilnismannen te pesten. Toe-

wijding, noemen ze dat. 

 

Leuke naam voor een ornithologenvereniging: De Koekoeksklan. 

 

In het derde jaar wetenschappen van het Instituut van Gent zit een jongen die 

de naam Iskandar draagt. Ik zei tegen hem: “Iskandar? Die naam hoor je ook 

niet elke dag.” Hij zei: “Ik wel.” 

 

Neen tegen slogans! Neen tegen slogans! Neen tegen slogans! Neen tegen slo-

gans! 

 

Ik heb een loeier van een kater. Gisteren was er een familiebijeenkomst en het 

laatste wat ik mij herinner was dat ik met mijn broek op de enkels op tafel 

stond te dansen, mijn das rambogewijs op het voorhoofd gebonden. Vandaag 

belde mijn moeder me om te zeggen dat ik in het vervolg niet meer moet blij-

ven voor de koffietafel. 

Lachen... 



42  

Woensdag 9 april, de dag na 8 april en 
jawel da dag na wederom een gratis vat. 
Met heel veel moeite geraak je dan optijd 
wakker, merk je dat je fiets een platte 
voorband heeft. Geen nood, je hebt een 
schacht denk je dan. 2 minuten later … 
toch nood want je moet dringend naar het 
sint Pietersplein. De naam zegt het wel 
zelf al 12 uren lopen, maar toch niet veel 
zin om er naar toe te lopen, niet veel keus 
dus, dus je zet je in beweging, lichte loop-
pas, trage stap wegens geen conditie. Uit-
eindelijk kom je toe op het plein en het 
eerste dat je ziet zijn 2 schachten en een 
veel kleiner uitgevallen skiding dan eerst 
gedacht. Dit laatste is wel fun want jawel 
nu heb je nieuw voer om met het vtk te 
lachen. 
Na een uurtje bekomen motiveer je jezelf 
om toch ook eens een glaasje jenever bij 
elkaar te lopen. Merkt echter na 1 rondje 
dat het vrij vermoeiend is, en strompel 
naar de papiertjes die er ophangen om een 
streepje bij je naam te zetten. Toch mag je 
niet klagen want je kijkt naar de 3 namen 
die er op het papiertje staan en ziet dat 
johnathan al bijna 20 rondjes heeft gelo-
pen op kleine 2 uur tijd. Proficiat daarvoor 
trouwens. Ondertussen merk je dat het 
half 3 is, een bubble die toekomt en het 
tijd is om een shiftje te doen. Gelukkig de 
goede shift, nl de kassa. Tegen 4u is het 
tijd voor de naakte vrouwenronde. HAX, 
alhoewel. Zittend op je stoel heb je prach-
tig uitzicht op de baan, tot die ronde. Plots 
staan ze met 6 rijen dik voor je neus en zie 
jeniets meer. Gelukkig bestaat er zo iets 
als een fototoestel en een vriendelijke bac-
chusschacht die heel veel fotootjes heeft 
gemaakt. Opvallend was wel de tegenstel-

ling tussen de vrouwenronde en de man-
nenronde. Bij de mannen stond er name-
lijk niemand meer te kijken, want zeg nu 
zelf, een sjappie in zijne blote zien voor-
bijsjezen is iets wat je niet wil gezien heb-
ben. Maar toch moet vermeld worden dat 
door zijn prestatie, nl de overwinning, we 
plots weer op koers liggen voor de top 10.  
Na nog enkele overwinningen in die spe-
ciale rondes, die voor dat 1e rondje toch 
altijd 5 rondjes oplever, komen we uitein-
delijke op plaats 9 te staan van de 18. 
 
Mooie prestatie van de wetenschappen 
denk je dan en dat is ook zo, vooral omdat 
de hilok zijn overwinningsfuif mocht her-
noemen naar een 3e plaats fuif. 
Zo genoeg gezeverd, see you next year en 
drink er een jenever op.  

  Verslag 12Verslag 12--urenloopurenloop  
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  Bouvier kan het niet latenBouvier kan het niet laten  
Mijn grootvader is gestorven aan obesitas, een echte rijkemensenziekte naar 

men zegt. Nu maar hopen dat het erfelijk is. 

 

Veronderstel nooit, ik herhaal: nooit, dat een vrouw zwanger is, tenzij ze het al 

een paar keer zelf gezegd heeft, of je ziet een babyhoofd uit haar vagijn geperst 

worden. En dan nog moet je voorzichtig zijn. Hoedanook raad ik je aan om nooit 

volgende zin te opperen: “Hé, je ziet er zwanger uit. Ben je dat ook?” 

Op mijn achttiende verjaardag wou mijn vader mij verrassen met een auto, 

maar hij miste. 

 

Alsof de poëet nog niet genoeg had geleden  

Is hij daarnet op een rijmplek uitgegleden 

 

Ik had rond Kerstmis een diner met mijn ex-schoonfamilie. Tijdens het hoofdge-

recht viel er van mijnentwege een verschrikkelijk freudiaans verspreken te no-

teren. Ik wou vragen aan mijn ex-schoonmoeder om het zout door te geven, 

maar in plaats van te zeggen: “Wil je het zóut even doorgeven”, zei ik: “Stomme 

koe! Je hebt mijn leven verwoest!” 

 

De praeses’ ogen keken, wat ieder’n weet 

De arme man, had last van ereleed. 

Lachen... 

Ook het opkomend talent kon van 
dit Bouvierke genieten. 
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  Mopjes tussendoorMopjes tussendoor  

Haha... 

Xkcd-mopjes beu? Hier komen er van Pbf ! Niet voor gevoelige lezers...  
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  dEUS Vantage PointdEUS Vantage Point  
Mijn absolute favoriet is Eternal Woman. Een lied over eeuwige liefde, of althans de 
zoektocht naar liefde die voor de verandering eens niet ‘even om sigaretten gaat’. Lies 
Lorquet van Mintzkov doet ook mee en spelt het refrein (E-T-E-R-N-A-L) terwijl Barman 
nog met de strofe bezig is. Tussendoor mompelt Mauro iets op zijn gitaar en streelt 
Janszoons zijn viool. De Eeuwige Liefde vinden, al is het maar om Het Zoeken stop te 
kunnen zetten: nog nooit stond het zo mooi op muziek. 
 
The Architect ken je waarschijnlijk al van de nodige airplay. What is the architect doing? 
He is commiting egocide! Isn’t that a strange thing? Het begint met een quote van 
architect Buckminster Fuller: “Aah, never mind that space stuff! Let’s get down to 
Earth!” Je kan hem die quote horen roepen op Youtube; wie zoekt die vindt. Maar 
ongeacht wie de muze van Barman is: dit is seks met muziekinstrumenten. Ik zou mezelf 
niet willen bezig zien als ik dit nummer hoor. Ook een cantor kan heupwiegen, getuige 
mijn vader die iets te stil mijn kamer binnenkwam. 
 
Waar denkt een roker aan terwijl hij zijn (of haar) sigaret oprookt? You're lighting one 
more cigarette, the last one of the pack, reflecting on your life a bit. Smokers Reflect is 
ook zo’n parel met een doodlopend ritme. Denk aan For the Roses, maar dan minder 
gejaagd. De piano maakt het geheel net melancholisch genoeg, en Barman praat meer 
dan hij zingt. Zoals het hoort. 
 
De tweede single, na The Architect, is Slow. Het gaat, volgens Barman, over hoe Mauro 
tegen het leven aankijkt: relaxed. Eén van de hoogtepunten van deze cd is het laag 
gezongen (ik denk door Steph en Mauro) refrein (The reverb of time is our vantage 
point). Leuk om weten is dat Karin Dreijer Andersson van de Zweedse electrogroep The 
Knife de vrouwelijke achtergrondstem is. 
 
De andere nummers op deze cd zijn stuk voor stuk meesterwerken. Als getrouwe dEUS 
fan kost het bijzonder veel 
moeite, maar hier komt ie: dit 
is de beste dEUS cd ooit. Zo, 
het is eruit. Als ze op een fuif 
ooit The Architect spelen dan 
sta ik niet in voor de 
gevolgen. Step aside ‘cause 
the man is going to take the 
Nobel Prize home.  
 
Bouvier 

ExclusiefExclusiefExclusiefExclusiefExclusiefExclusief...  
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  dEUS Vantage PointdEUS Vantage Point  
Op zondag 20 april stelde 
dEUS hun nieuwe cd 
Vantage Point voor, vanuit 
hun Antwerpse repetitiekot, 
ook Vantage Point genaamd. 
Onze man was erbij, en 
brengt hier nu, onder lichte 
dwang van de eindeloze ogen 
van de scriptor, verslag van 
uit. 
 
Oké, dat laatste was een 
leugentje. De ogen van de 
scriptor zijn wel degelijk 
eindeloos, maar ik zat op dat 
moment voor mijn computer 
en was er dus niet bij. Dat ik 
er toch verslag van kan 
uitbrengen is dankzij een 
livestream van Studio 
Brussel. Van 15u tot 16u 
werden de dEUS fans in de watten gelegd. 
 
Tom Barman zag er zoals gewoonlijk uit alsof hij net uit zijn bed kwam na een nachtje 
stappen, en Mauro zag er zoals gewoonlijk uit alsof hij net vanonder een brug was 
gekropen na een jaartje stappen. Net als Steph, Alan en Klaas deed Mauro zijn uiterste 
best om vooral niet te laten blijken dat ze met dEUS een parel van een cd hadden 
gemaakt, en ze speelden als was het de 5.236ste keer. Enkel Tom Barman zag er wat 
nerveus uit, en mompelde af en toe iets in het Frans en Engels tegen Patrice, de 
klankman (“Plus de guitares a droite, Patrice. Yeah, that’s mieux!”) 
 
Vantage Point is gemaakt door dezelfde dEUS als van de vorige cd, en dat is 
opmerkelijk. In het verleden bleek dEUS al te vaak een interim-kantoor voor 
megatalenten, zoals daar zijn: Stef Kamil Carlens, Danny Mommens, Rudy Trouvé, Tim 
Vanhamel en ik vergeet er nog een paar. Enkel Klaas Janszoons (door Tom Barman 
voorgesteld als Klaas Jackson) is er met Barman al van in den beginne bij. D’accord: op 
de vorige cd, Pocket Revolution, spookte de geest van Craig Ward nog rond, maar als je 
Mauro in de plaats krijgt dan zeurt er niemand. 
 

17 

  Mopjes tussendoorMopjes tussendoor  

Haha... 

Pbf-mopjes beu? Hier komt eentje van eigen bodem ! 

Maurice D'hiet  
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  Column ThomasColumn Thomas  

Thomas spreekt... 

Stapels materiaal ter beschikking om 
een column over te schrijven! 
Flagrante verhalen over vanalles en 
nog wat. Het ene moment had ik ge-
woon geen inspiratie, nu weet ik niet 
wat te kiezen. Nu waarom kiezen als 
je kan combineren? (Een zinnetje dat 
de laatste tijd veel op de trams ver-
schijnt, iets ivm een HUB ofzo, …) 
 
Feestjes, het moment waarop een 
student even al z’n projecten, studies, 
zorgen, … kan vergeten. De laatste 
tijd was er wel het één en het ander 
te doen. Ik denk maar aan het zoeken 
van jarigen om een gratis fles cham-
pagne te krijgen (maar dan merken 
dat men het op de verkeerde dag 
had), een lesbisch koppel zien stui-
ken in de gang (in kader van de ont-
groening), bunnies (hoe kan iemand 
ze vergeten?),  een bierbowling 
(waarbij iemand al schreeuwend op 
de tonen van Muse van de ene kant 
van de zaal naar de andere loopt) en 
ik kan nog even blijven doorgaan. 
 
Het grappige aan al die situaties is, 
persoon in kwestie is dronken, punt. 
Ik ga hier nu niet de onschuldige uit-
hangen, want soms verkeer ik ook 
wel eens in hogere sferen door alco-
hol. Het is ongezond, akkoord, maar 
soms is dat juist wat een student 
eens nodig heeft. (Ik zie u instem-
mend knikken) Ontspanning, beetje 
‘chillen’ zoals sommigen zouden zeg-
gen. 
 
Alcohol verandert mensen, feit. 

(Sommigen worden agressief, maar 
velen worden ook nog grappiger dan 
de situatie zelf) Een nuchter iemand 
belt niet direct iemand anders op om 
hem te zeggen dat hij hem nodig 
heeft, louter om zijn bijnaam!  
 
Even toch tussendoor vermelden dat 
enige overeenkomst tussen boven-
staande situaties en personen in de 
WiNA-kring louter berust op toeval ☺ 
 
Ik zou het nog even willen hebben 
over de ontgroening. Vooral bekend 
aan de ontgroening zijn zo nog de 
laatste opdrachten die de schachten 
(incl. mezelf) moeten uitvoeren. Een 
toneeltje maken met een schoor-
steenveger uit Mary Poppins geplukt, 
een poster met 7377N zoeken, een 
lesbisch koppel, Laura Lynn fans (die 
dan toch wel bunnies bleken te zijn), 
een druggebruiker (toch even oppas-
sen geblazen), …In het begin leek 
het een onbegonnen werk, maar op 
zich hebben we uiteindelijk maar 3 
dingen niet gevonden. Not bad at all!  
 
Een bekroning op een leuk jaar als 
schacht, maar nu (en ik denk dat ik 
voor mede-ex-schachten spreek) kij-
ken wij uit naar de verse lading vol-
gend jaar *grijns* 
Veel wil ik hier niet meer aan toevoe-
gen, buiten dat dit de laatste editie is 
van dit jaar … Dus, tot zo snel moge-
lijk! Het beste met de examens voor 
iedereen! 
 
Thomas Vanhove 
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  VerkiezingsuitslagVerkiezingsuitslag  

Verkiezingsuitslag... 
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  Zeus geeft verslag vanZeus geeft verslag van  

 

WWWW    
e waren met een groot dozijn. Er gingen geruchten rond dat de 
lezing zou afsluiten met een heuse receptie. De sfeer was 

gelaten: dit zou één van de leukste lezingen worden van dit jaar voor 
Zeus. Right up there met die van Ciri of Yves. Iedereen had al eens 
gehoord van IBBT en INTEC, en we hadden allemaal de verhalen 
gehoord van de vele gadgets, dus de verwachtingen waren groot. 

Volgens Zeus traditie treedden we binnen 
een kwartier later dan geplant. De 
geruchten bleken juist: Aan de achterkant 
van de zaal stonden flessen wijn en hopen 
hapjes te wachten op hongerige 
studenten. Piet Demeester wist ons te 
vertellen dat een traiteur gezorgd had 
voor versnaperingen, en dat we allemaal 
iets mochten meenemen naar onze plaats, 
om tijdens de presentatie er van te 
kunnen genieten. Uiteindelijk waren we 
klaar voor de lezing, met om de 2 man 
een fles wijn en een potje hapjes. 
 
Professor Demeester begon met een 
introductie tot het IBBT en INTEC. Hij 
legde kort uit in welke gebieden ze actief 
waren, en wat ze willen verwezenlijken. 
Vooral mobiel internet staat hoog op hun 
lijstje: snel internet op trein, auto, in de 
stad, op het platteland, al lopend, ... Ze 

hebben hiervoor een speciale opstelling 
gemaakt waarmee ze de signaalsterkte 
van access points kunnen aanpassen om 
beweging van de gebruiker te simuleren. 
Hiermee testen ze algoritmes waarmee ze 
zo weinig mogelijk downtime creëeren 
bij het overgaan van één accespoint naar 
een ander. 
 
Een ander onderwerp was het "Internet of 
Things", ofte sensoren en levensloze 
voorwerpen die verbonden zijn met het 
internet of een lokaal netwerk. Een 
voorbeeld was een systeem van kleine 
onverwoestbare zender-ontvangers die 
tijdens een brandweerinterventie op 
strategische plaatsen werden geplaatst, 
waardoor een camera draadloos beelden 
kon doorsturen van in het gebouw via een 
ketting van die zender-ontvangers, naar 
de commando-post buiten het gebouw. 

37 Train uw hersens... 

 Nadenkertjes 

5 

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

    2  8  3 

     3 6   

 5  1  7    

    8   2  

1 6  7      

     4  9  

6     1   2 

 8 7  4     

  3    5   

Gecreëerd met de sudokuGenerator van Ken Caluwaerts. 
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 Nadenkertjes 

Train uw hersens... 

Een lepel rode wijn wordt bij het water gegoten 
en goed gemengeld. Een even grote lepel van 
het tweede glas wordt terug in het eerste 
gegoten. Is er meer water bij de wijn of 
omgekeerd? 

1 

2 

Op de splitsing staan een leugenaar en een eerlijke 
man. Ze kennen beiden de juiste weg. U mag 
beiden dezelfde vraag stellen. Wat vraagt u het 
best zodat u zeker de juiste weg naar huis neemt.  

3 

4 

Veerle heeft 5 kinderen. De 
helft zijn jongens.  

Hoe kan dit? 

Enkele droedels... 

 

 

I E     II      888888888   III 
 N         —————   E+D 
 D         W 
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  bezoek aan het IBBTbezoek aan het IBBT  

Verder gaf Demeester nog enkele cijfers 
over de toekomst van het energie-gebruik 
van ICT, en hoe schrikwekkend deze wel 
niet zijn. Als oplossing stelde hij voor dat 
we opnieuw teruggaan naar het "thin 
client" systeem, ons allen gedeeltelijk wel 
bekend als Citrix. Het plaatsen van alle 
onze content en multimedia on-line was 
ook één van zijn voorstellen, waardoor 
very thin clients implementeerbaar 
worden. Spijtig genoeg leven wij in een 
3de wereld land op gebied van 
datalimieten en is deze oplossing dus 
zeker niet ideaal voor België. 
 
Na de presentatie volgde een korte 
rondleiding in de serverruimte van het 
IBBT, alwaar honderden servers stonden 
te ronken in racks die maar half gevuld 
waren aangezien ze anders te zwaar 
zouden wegen voor de vloer. We werden 
dan verder begeleid naar "de gadget-zaal" 
vol met - jawel, u raad het al - gadgets. Er 
lagen twee iRex iLiad e-readers, een 
Surface-achtig scherm waarop we met 

meerdere vingers objecten konden 
manipuleren, een gehackte Apple TV en 
een 3D-scanner waarmee onze hoofden 
werden ingescant tot 3D-modellen. Het 
neusje van de zalm was echter de 4-meter 
brede projectie in HD-formaat van Call 
of Duty 4, die de werknemers bij IBBT/
INTEC voor ons nog speciaal op 
voorhand opgestelt hadden. Zalig van 
hen. 
 
De lezing was zeker de moeite waard, en 
wie weet komen we volgend jaar wel 
terug. Indien je meer wilt weten over 
Zeus of onze activiteiten kan je je 
inschrijven op onze mailinglijst voor 
geïnteresseerden via een mailtje naar 
bestuur@zeus.ugent.be. Je hoeft geen lid 
te zijn van Zeus om mee te doen met 
onze activiteiten. Je kan ook altijd eens 
langskomen in onze kelder. 

Van onze veelzijdige reporter 
terplaatse 
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  Verslag bitterballenavondVerslag bitterballenavond  

Verslag bitterballen... 

Terug naar de contest dus. De contest 
bestond erin om in 2 uur zoveel mogelijk 
bitterballen naar binnen te werken, als 
prijs werd er iets speciaals voorzien. Tot 
onze grote verbazing was de winnaar niet 
iemand van onze vaste (toen nog) 
schachten, maar ging de prijs naar de 
zogenaamde Jarnaut die op zijn eentje 
erin geslaagd was om 75 bitterballen op 
te eten. Zijn naaste concurrent was Tim 
Vdb. Die er "maar" 60 had.  
 
Voor de 3de plaats hadden we een halve 
liter pulling nodig, deze ging tussen 
Storm, twEEk (die een half uurtje daar 
was) en Kris, zij hadden namelijk elk 50 
bitterballen opgegeten. Jammergenoeg 
deed Kris niet mee met de wedstrijd en 
kon twEEk gemakkelijk naar de zege 
stormen.  
 
De prijzen die ze konden 
winnen waren toch niet zo simpel, we 

hadden namelijk de 3 wreedste kermis 
attracties uitgekozen. Maar, de 
kandidaten hadden geluk, want... 
de kermis was al gesloten. Hoe de 
kandidaten het er achteraf vanaf hebben 
gebracht zullen we nooit weten, maar ik 
hoop dat de revenge van de feesten 
geslaagd was ;-).  
 
Als nota kunnen we ook nog zeggen dat 
we een gratis vat gaven, en dat maakte de 
avond nog extra fout. Zoals gewoonlijk 
wil ik al de aanwezigen bedanken en ik 
hoop ze nog eens terug te zien volgend 
jaar... op onze bitterballencontest. 
 
Gegroet. 
 
De feest (die 10 minuten te laat is met dit 
artikel :-) ) 

H 
mmm, zoals u op ons forum hebt kunnen lezen, en hopelijk ook 
hebt kunnen meemaken, heeft WiNA een bitterballencontest 

georganiseerd. Op deze avond verkochten we een portie bitterballen aan 
€0,50 en kon je deelnemen aan een à volonté wedstrijd voor maar €2 
euro. Deze avond scheen toch wel wat meer volk te trekken dan we 
hadden gedacht, aangezien het telkens een bestorming was van de 
"bitterballen-uitdeelplaats", die werd bemand door Osmo. Hiervoor onze 
excuses btw ;-).  



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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O 
mdat Sarah (jullie 
scriptor) het zo lief 

vraagt, stuur ik jullie enkele 
tips op uit Parijs. Tips om als 
(vooral mannelijke) 
Erasmusstudent een jaar te 
overleven in Parijs, nee meer 
nog, om je er een jaar lang 
stevig te amuseren. 

  Paris callingParis calling  
U weet het of u weet het niet, maar één van onze student-collega’s in 
Parijs verzeild geraakt. We zagen eind vorige zomer onze geliefde 
Ken, onze bolleboos met in de ene hand een rubicube en in de andere 
hand een Apple, met lede ogen vertrekken. Gelukkig werden we in dit 
msntijdperk op de hoogte gehouden van zijn avonturen: 

1. Bier  
 In Parijs is wijn even duur als in Gent, dus drinkt de normale student hier alles wat 

alcohol bevat. Schoenbrau is de plaatselijke Cara Pils (maar Cara Pils smaakt als 
Duvel na een SchoenBrau) en men durft €5 vragen voor een Heineken (inderdaad, 
Heineken...). Wees dus verstandig en laat iedereen die op bezoek komt zoveel 
mogelijk bier van eigen bodem meebrengen.  

 
2. Vrouwen 
 Bier en ... Wat doe je nu met al het bier dat je hebt opgeslagen in je kamer? Moest 

je iets voelen voor een Japanse schone, dan kan Duvel zeer handig zijn. Uit 
wetenschappelijke, niet-deontologische correcte testen heb ik besloten dat de 
gemiddelde Japanse studente zat is na een halve Duvel.  

 Voor vrouwelijk schoon uit andere landen, gelieve een voorraad Belgische 
chocolade in te slaan en deze op de juiste momenten uit te delen.  

 
3. Na het bier 
 Moest het bier om een bepaalde reden weer naar buiten willen, dan kan ik je de 

Pont Alexandre III aanraden. Deze met grote, vergulde beelden versierde brug 
bevindt zich tussen de Champs-Elysées en les Invalides. Bovendien bevindt er zich 
een discotheek pal onder de brug. Overbodig bier kan dus naar buiten gewerkt 
worden met een prachtig uitzicht over Parijs. 

VarKen in Parijs  

De grootste  
fan van  

Ken kon niet 
ontbreken 
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Het galabal 
Het was even aanschuiven want er stond 

iemand voor me. Bij het vanuit de verte 

inspecteren van de zaal merkte ik dat 

voor het eerst in jaren de dansvloer links 

en de chill-out rechts was. Ik blijf 

volhouden dat dit de oorzaak was voor 

mijn gewaggel later die avond. 

De avond begon met een optreden van 

Blue Applelane, een Gentse rockgroep 

waarvan de bassist ooit nog, in een vorig 

leven, de WiNA hamer hanteerde. Ze 

deden dat lang niet slecht, hoewel ik 

liever een wat intiemere sound had 

gehoord. Hun liedjes beginnen al stilaan 

wat bekendheid te genieten en dat doet 

de sfeer bijzonder veel goed, want wat 

de boer niet kent, dat vreet ie niet. 

De openingsdans was een gevecht om 

het ritme tussen de senior en de vriendin 

van de meester. Het paar verkende 

zowat heel de dansvloer en kregen 

aanmoedigingen te horen telkens ze, 

luidop tellend en bijzonder hard 

concentrerend, voorbij zoefden. 

Het deejayduo dat de avond muzikaal 

omlijstte was een godsgeschenk. Het was 

alsof ik telepathisch liedjes kon 

aanvragen. Het was dat ik af en toe een 

pint moest gaan halen en af en toe de 

sanitaire faciliteiten moest opzoeken, 

anders stond ik permanent op de 

hobbelige dansvloer. 

Rond 5u merkten de organisatoren dat 

enkel ik nog op de dansvloer stond, 

dansend als een slecht ontworpen 

wasmachine. Dat was het sein om de 

boel stil te leggen en ons allen te begeven 

naar ons stamcafé. Na de genoegdoening 

van zoveel mogelijk boterkoeken te eten 

voor de rest aankwam, ging ik naar mijn 

kot. 

Ik werd wakker in een deel van mijn 

kostuum en met een kater zo groot dat je 

er een dak kon opzetten en het een huis 

kon noemen. Mijn hersenen waren 

enkele maten te groot voor mijn hoofd 

en alles aan en rond mij stonk naar de 

drank. Dat was nog eens lang geleden. 

Op de trein huiswaarts keek ik naar het 

voorbijrazende landschap en bedacht dat 

ik tegen de draairichting van de Aarde 

aan reizen was. Dat deed geen deugd, 

maar een drama was het ook niet. De zon 

scheen. 

________________________ 
1 U kan dit feit verifiëren bij Sjappie, Ca-

pi, Mickske en nog een paar andere bij-

namen. 

 Verslag galabal 

Een sfeerbeeld van Bouvier... 
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 Verslag galabal 

Het diner 
‘Wat is het?’ 

‘Ik weet het niet, maar het ziet eruit als 

melaatsenkak.’ 

Het bleek de chocomousse te zijn. Het 

smaakte niet onaardig, op dezelfde ma-

nier dat Hitler 

niet onaardig was 

voor zijn secreta-

resse. Het was 

alvast een stuk 

aangenamer dan 

het hoofdgerecht: 

kip die overreden 

was door een 

truck geladen 

met rijst. Why did 

the chicken cross 

the road? It 

didn’t, but it 

tried. 

Het entertain-

ment tijdens het 

diner werd ver-

zorgd door een 

jonge ober. Hij 

zorgde ervoor dat hij alle beginnersfou-

ten op één avond beging. Een bloemle-

zing: 

‘Wenst u wijn? Er is rode en witte wijn.’ 

‘Ja. Welke wijnen zijn het?’ 

‘Zoals ik al zei: rode en witte’ 

‘Wenst u koffie?’ 

‘Ja, graag.’ 

‘Oké dan, één koffie.’ 

‘Euh, voor de rest ook hé. Eén koffie per 

persoon.’ 

‘Ah? Oké dan.’ 

Ondertussen speelde er muziek uit de 

cd ‘Songs You Wish That You Never Ha-

ve To Hear Again’ 

en klonk er af en 

toe een bulderlach. 

De sfeer zat goed, 

en ik ook. Ik mocht 

niet klagen, maar 

deed het toch, ge-

woon omdat ik 

mijn gezaag ser-

veer op een bedje 

van cynisme met 

een kransje van 

leedvermaak. Mijn 

tafelgenoten lust-

ten het wel, tussen 

de gerechten door. 

Ik meldde mij pre-

sent om zes uur, 

conform de in-

structies die ik ge-

kregen had. Kirill was er al en Mickske 

had voor de gelegenheid zijn beste pak 

thuisgelaten. Katrien arriveerde een 

paar minuten later en stak onmiddellijk 

haar broek af1. Na een uur kwam de rest 

ook opdagen en zagen we voor het eerst 

het personeel. 

Een sfeerbeeld van Bouvier... 25 

  Paris callingParis calling  

Paris calling... 

En verder: 
Australiërs zijn uitermate geschikt bij gebrek aan een 
paaskonijn (zie foto). Niet vergeten voeten en handen 
vast te binden, moest hij het in zijn hoofd krijgen te 
willen ontsnappen! 
 
Italiaanse meisjes mag je niet zomaar aan je laten 
voorbijgaan. Naast de inherente schoonheid, bezitten ze 
meestal een gezonde dosis temperament en kookkunsten 
om u tegen te zeggen. Zelfs ik heb nu eindelijk begrepen 
hoe spaghettisaus te maken. Ook hun temperament is 
soms interessant...  

Jep, dit is een Australiër met 
Minnie Mouse oren, snorharen 
en een paasei in zijn mond. 

Multimedia Postorder Lijn 
Online Computer Shop 

Tel.: 03/326.11.11 
Fax:03/326.22.22 

Zomerlei 50, 2650 Edegem 
info@mpl.be 



Kortrijksesteenweg 
1146   
9051 Gent   

Louizalaan 240    
1050 Brussel    

http://www.deloitte.be
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Mits de optie proffen statistiek hartzeer te bezorgen, is het nu mogelijk te beweren dat 
er een zeer hoge statistische waarschijnlijkheid is dat de huidige scriptor sadistische 
neigingen bezit. Verder hoef ik niet te vertellen hoe efficiënt intimidatie wel is. Mocht 
u toch bij de minderheid horen die eraan durft te twijfelen, ondanks mijn zeer 
denigrerend taalgebruik, besef dat enkel de aandachtige lezer er niet in loopt als 
'waarheden' geformuleerd worden zodanig dat de lezer het gevoel heeft ze zelf te 
ontdekken in de hoop dat hij/zij de zelfgemaakte conclusies minder snel in twijfel zal 
trekken.  

Misbruik het ego van uw publiek verder door te zeggen dat ze de enige mensen zijn 
met voldoende intellect/aandacht om bepaalde dingen op te merken, die de 
meerderheid blindelings zou negeren. Elk intelligent mens weet toch wel dat de 
scriptor evil is!  Mocht zelfs intimidatie falen, rest er nog de optie uw tegenstander 
publiekelijk te vernederen. Onze gitaarspelende scriptor heeft niet alleen op 'mensen 
met een foute mindset weten welke ik insinueer'-methode nico kunnen overtuigen een 
gunst van me af te dwingen (het schrijven van dit stuk gezever). Ze heeft ook in het 
verleden expliciet geprobeerd haar vrouwelijke charmes te benutten voor dergelijke 
doelen. 

Kort samengevat: de scriptor is stout! de proscriptoren zijn ook stout! en dobbie is een 
heel slecht sprookje! Voor de mensen die inside jokes niet tof vinden, refereer ik naar 
een vroeger artikel: de oud-leden zijn stout en doen enkel hun eigen goesting! Dixi 
iKaroS 

 Ikaros staat fel 
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Het is overigens niet uit de context gerukt dat de scriptor evil is. Dat zou immers fout 
zijn. Ongeacht dat 'wanken is tof,' een op irc vereeuwigde uitspraak is, is uit de context 
rukken not done in een debat en in het algemeen noch vriendelijk noch beleefd. Daar ik 
hier zelf de context bepaal, is het slechte karakter van de scriptor zeker binnen de 
context, of ze het nu wil of niet.  

In essentie is het haar eigen fout het aan mij over te laten een onderwerp te kiezen, net 
zoals ik voorzie dat er hier en daar vernietigende commentaar zal verschijnen in deze 
tekst. Gelukkig heb ik het perfecte excuus om alle argumenten tegen mijn stelling dat de 
scriptor een stoute persoon is, te negeren. Ze verschijnen namelijk pas nadat ik deze tekst 
indien, wat me de moeite bespaart de handen op de oren te duwen en te roepen 'lalala i 
can't hear you'. Dé debatvernietiger bij uitstek: hard roepen en niet naar anderen 
luisteren. 

Van subtielere aard is de niet-wiskundige inductie. Je begint met een voorbeeld van je 
stelling. Daarna weerleg je alle tegenvoorbeelden. Bij extensie is de stelling algemeen 
geldig. Quod erat demonstrandum. Gezien Bart een zelfverklaarde scriptor from hell 
was, en hij meermaals beweerd heeft schrik te hebben van mijn evilheid als (pro)scriptor, 
zijn alle scriptoren stoute mensen, inclusief de huidige. Het zou makkelijk zijn mochten 
zelfs sceptische mensen hiermee overtuigd geraken: dat alle scriptoren evil zijn, zou een 
finaal argument zijn, maar is teveel gewild. Het zwakkere statement 'er zijn meer 
scriptoren met sadistische trekjes dan zonder' is enerzijds veel meer aanvaardbaar en boet 
anderzijds weinig in aan kracht.  

 Ikaros staat fel 
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Goeiemorgen 

De ochtend valt te definiëren als de tijd tussen 
het moment dat je wakker wordt en 12u00. 
Rekening houdend met alle mogelijke soorten 
bioritmen (inclusief de nacht doorsteken en 
opstaan om 12u01 en zodoende 24u ochtend te 
appreciëren) acht ik het dus waarschijnlijk dat 
voor minstens 50% van de lezertjes het nu 
ochtend is. Voor de anderen geef ik de keuze 
tussen een crappy middag of een uitermate 
gemiddelde avond. Indien u niet tevreden bent, 
is er ook nog de optie om op een ander tijdstip 
opnieuw te beginnen lezen. De traditie is 
overigens het Strakske des ochtends te verdelen 
en dus ook dan te lezen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt kiezen: Ofwel lees je wat 
uit Ikaros zijn pen druipt, ofwel 
doe je mee met mij. 
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Aangezien de uitermate stoute scriptor heeft nagelaten een onderwerp op te geven, heb ik 
geopteerd u te vervelen met een boutade tegen slechte debattechnieken (bvb gebruik 
onconventionele woorden zodat de antagonist de mogelijkheid accuraat te repliceren 
ontnomen wordt; desgewenst verzin je woorden). De regels voor goede argumentatie 
zouden winezen reeds bekend moeten zijn, gezien ze volledig analoog aan wiskundige 
bewijsvoering zijn. Niettemin kun je hilarische uitspraken staven binnen het systeem, 
zoals: "Ja, en volgens die definitie is het legaal om je baby op te eten." Vanuit culinair 
standpunt lijkt het me echter weinig verantwoord. De gustibus et coloribus non 
disputandum is dan ook een bekende faux pas die aanleiding geeft tot pijnlijke disputen.  

Evenzeer onhandig is het onoplettend gebruiken van verschillende definities van 
begrippen of verschillende namen voor hetzelfde concept. In het eerste geval gaan alle 
argumenten overkomen als totale nonsens voor mensen die een andere definitie hanteren 
en hetzelfde gebeurt met hun tegenargumenten, totdat iemand de verlossende conclusie 
bereikt dat beiden het over een ander concept hebben. Dat mensen hetzelfde beweren 
doch niet doorhebben, is mogelijks nog absurder, but shit happens. Zo zou ik u kunnen 
proberen overtuigen over de doorslechtheid van de scriptor van volgend jaar, wijl een 
ander beweert dat zulke beschrijvingen best passen bij de scriptor van dit academiejaar. 
Voor de clue refereer ik naar de verkiezingsuitslag, ergens in dit boekje.  

 Ikaros staat fel 


