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Een giraf kan 
langer zonder water 

dan een kameel.

Ontvang je liever nieuws 
dat je echt interesseert?

KBC presenteert: het KBC-Jongeren E-Zine. Zowat het meest 
relevante, gepersonaliseerde e-zine dat je in je mailbox kunt 
krijgen.

1  Je krijgt, als scholier, student, werknemer of werkzoekende 
bancaire informatie en voordelen waar je echt iets aan hebt.

2  Je kan prijzen winnen die je op het lijf geschreven zijn.

3  Ben je geïnteresseerd in sport, film, muziek, cultuur,  
lifestyle of gaming, dan krijg je nieuws en weetjes heet  
van de naald.

Surf naar www.kbc.be/jongerene-zine en schrijf je in  
– 5 minuten werk, beloofd – dan kunnen we het e-zine perfect 
op jouw maat serveren.

Een onderneming van de KBC-groep
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Over het decembergevoel... 
 
Het was zo fijn vroeger, toen ik nog een 
klein Sarahtje was. Zeker rond deze tijd. 
Er vielen boekjes in de bus vol met speel-
goed. Mijn mama duwde ze me in de han-
den en zei me dat ik moest omcirkelen 
wat ik leuk vond. Dan kon sinterklaas dat 
zien en eraan denken als hij langskwam. 
Gretig begon ik te bladeren. Geloof mij, 
kleine Sarahtjes zijn nóg hebberiger dan 
het gemiddeld onschuldig schepseltje. Ik 
herinner mij maar enkele 
hebbedingetjes meer, en 
die herinnering wordt ge-
voed door de geur van 
appelsienen, mariatjes en 
picknicken.  
 
Ik denk aan mijn allereer-
ste instrument. Een plas-
tieken accordeon. Vanaf het moment dat 
ik het oranje ding zag blinken op de pagi-
na vol muziekdingen, wilde ik het! Ik wil-
de het, ik wilde het, ik wilde het! Mijn 
ouders wezen nochtans hoopvol naar de 
micro ernaast, of de blokfluit erboven, of 
de speelgoedgitaar eronder. Het had geen 
zin. Mijn cirkeltje was gezet en zolang ik 
braaf was, zou sinterklaas wel luisteren. 
Dus ik kreeg het ook, want in die tijd be-
stond Hij nog en had Hij nog oor voor 
mijn verlangens. Toen ik op 6 december 
op een voor-nu-onbegrijpelijk uur mijn 
accordeon in levende lijve zag staan, kon 
ik niet langer wachten. Ik trok vlug de 
riempjes over mijn schouders, — dat op 
zich al was een belevenis — , en rekende 
ik op mijn virtuositeit toen ik het instru-
ment begon te bespelen. Door de uitein-
den ongecontroleerd uiteen te trekken en 

weer naar elkaar toe te duwen en mijn 
kleine vingers op alle toetsen en knoppen 
tegelijk vast te klemmen, dacht ik dat er 
hemelse klanken zouden weerklinken 
door de huiskamer. Het zou niet lang meer 
duren voor mijn talent werd ontdekt. Maar 
helaas, mooie liedjes duren niet lang, 
maar slechte liedjes nog veel minder!  
 
Een andere sinterklaasmorgen die ik mij 
nog goed voor geest kan halen, was deze 
met de pop van mijn zus. Mijn zus had 

een heerlijke, mooie pop 
gekregen, waar ik meteen 
verliefd op was! Ze had 
twee blozende wangen, 
ogen die open en dicht gin-
gen en lang bruin haar tot 
aan haar poep! Meer moest 
dat voor mij niet zijn. Zo’n 
kale Baby Born die kon 

drinken en pipi doen, interesseerde mij 
niet. Dit was ze. Mijn baby. Met gigan-
tisch veel haar. Je kunt er nu mee lachen, 
maar toen ik klein was, was ik ervan over-
tuigd dat ik kapster zou worden 
(accordeoniste was mij misvallen). Wat 
was ik toen nog zalig onbezonnen. Hoe 
dan ook, die pop was niet langer van mijn 
zus. Volgens het bijgevoegde boekje heet-
te ze Pamela. Ik was er niet wild van, 
maar ik kon haar toch moeilijk een andere 
naam geven? Pamela was waarschijnlijk 
een fase in mijn leven, maar het was een 
mooie. Wij tweetjes hebben het altijd 
goed gehad. En dankzij mij heeft ze er een 
moderne froefroe op nagehouden.  Mijn 
zus heeft het mij nooit kwalijk genomen. 
Het jaar erop kreeg ze Sophie en toen 
kwamen ze geregeld samen op de thee bij 
Pamela en mij. Schoon toch? 

  EditoriaalEditoriaal    

Tot u spreekt uw scriptor... 



4  

 
Ik zou liegen als ik zeg dat ik nooit een 
computer heb gevraagd. Want ik ben één 
van die verwende nestjes die ooit een Ta-
magotchi heeft gehad. Maar de ochtend 
waarop mijn cadeautje vond had toch iets 
triest. Het was mijn eerste sinterklaasmor-
gen waarbij ik wist dat al het wonderbaar-
lijke dat op tafel lag er niet via de schoor-
steen was gekomen. Ik zou anders dat 
peperdure gadget nooit hebben gekregen 
waarschijnlijk. Het 
was een pleister op 
de wonde. En het 
was een serieuze 
wonde van mij. Ik 
denk dat ik mijn 
leven nog nooit zo 
teleurgesteld ben 
geweest.  
 
Ik ben nooit op de 
hoogte gebracht. 
Nee, ik heb het zelf 
ontdekt. Ik voel de 
frank nog steeds 
vallen. Ik stond op 
zolder en ik zocht 
oude pampers van toen wij nog babytjes 
waren. Ik had ze nodig om Pamela te ver-
versen (ik was stiekem toch een beetje 
jaloers op Baby Born). En toen vond ik 
een doos vol nieuw speelgoed. Toen ik 
zag dat het om de cirkeltjes ging die mijn 
zus en ik eerder hadden getrokken in de 
boekjes, begon mijn kleine hersenpan te 
koken. Het was allemaal een complot! 
Dus die etterbakjes op school hadden toch 
gelijk! Woedend liep ik naar beneden en 
zei mijn ouders dat ik wist! Wat wist? 
Wel ja, dat! Ik denk dat ik huilde, maar 
dat zal ik toen waarschijnlijk niet hebben 

willen toegeven, dus dat moet ergens in 
mijn herinnering verdrongen zijn. Mijn 
moeder nam me bij haar en zei dat ik toch 
al oud genoeg was om het te weten. Maar 
dat ik nog mocht blijven geloven dat sin-
terklaas bestond, al was het maar voor 
mijn zus. Want zij was nog veel te klein 
om van dit verraad te worden op de hoog-
te gebracht. Alsof die verantwoordelijk-
heid mij kon sussen. Een Tamagotchi 

d a a r e n t e -
gen… 
Ja, het was zo 
simpel soms. 
En als Sinter-
klaas goed en 
wel de deur 
u i t  was, 
kwam de 
kerst er al 
aan. Het was 
een tijd van 
krijgen en 
spelen en 
o n b e z o r g d 
zijn en krij-
gen. Tegen-

woordig ontziet een mens de feestdagen 
als hij aan het lijstje van personen denkt 
voor wie hij alweer een originele cadeau 
moet verzinnen. En krijgen bestaat enkel 
nog uit badproducten, een pyjama of geld. 
Waar is de tijd van oranje accordeons… 
Een goede blok gewenst, een leuke sinter-
klaas, prettige feestdagen, een gelukkig 
nieuwjaar en tot in 2009 ! 
 
Sarah 

  EditoriaalEditoriaal    

Tot u spreekt uw scriptor... 
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   KalenderKalender  

Neem uw agenda en noteer... 

Wanneer? Wat? Waar? 

2 december 8u Cultuurcheques verkoop Sterre, S9 

8 december 19u IFK Basketbal GUSB 

9 december  Laatste clubavond CB 

10 december 20u Massacantus XVI Sint-
Pietersplein 

15 december  START INHAALWEEK  

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

De grote baas spreekt... 

Aye! 

Dit is de laatste editie voor de blok. WiNA 
heeft een collectie van voorbeeldexamen-
vragen online staan, als ook bestanden die 
eventueel van pas kunnen komen. Mocht je 
zelf samenvattingen hebben die nuttig kun-
nen zijn, kun je deze hier ook kwijt. We 
hebben ook vakfora die gevolgd worden 
door hogerejaars. Ik volg bijvoorbeeld 
zowat alle informaticavakken op, dus als je 
vragen hebt over examens van de vorige 
jaren kan ik je waarschijnlijk wel antwoord 
geven tenzij de prof veranderd is natuur-
lijk. 

Het is nu stilaan tijd om al het studeerwerk 
dat je uitgesteld hebt ter hand te nemen en 
uw kennis over de leerstof bij te schaven. 
Het is ten zeerste aangeraden om de cur-
sussen van de buisvakken zeker 
1 keer gelezen te hebben van begin tot het 
einde voor de officiële blok begint. De 
eerste keer lezen gaat immers het traagst 
en daar verlies je veel tijd mee tijdens de 
blok. Impens zal zeker al verteld hebben 
dat de reden waarom studenten buizen op 
een vak "te weinig tijd" is. De enige reden 
waarom ze te weinig tijd hebben is omdat 
ze te laat beginnen.  

Bij deze kan ik u enkel maar ten stelligste 
aanraden om te beginnen studeren in de 
eerste week van december. De officiële 
blokperiode is meer gericht op ouderejaars 
aangezien zij al ervaring hebben met het 
snel synthetiseren van grote blokken leer-
stof. Voor eerstejaars durft deze periode 
wel eens te kort te zijn. 

Ik hoop van harte dat je dit advies volgt, 
deze richtingen hebben immers een slaag-

percentage van 30% en dat mag best wel 
eens omhoog. 

Dit gezegd zijnde heb ik nog een aantal 
zaken te zeggen. Proficiat aan al de 
schachten! Bij deze trad je in de voetspo-
ren van vele studenten voor u en heb je nu 
officieel een bragging-right verworven. 
Het maatschappelijk nut is bijna nul, maar 
we zijn toch trots op jullie :) 

Het is je misschien al opgevallen maar ons 
automaat geeft nu ook 20-centen terug, het 
accepteert nog 5 centstukken maar kan ze 
niet meer teruggeven. De kelder zit soms 
iets te vol maar geen nood, tegenwoordig 
zul je ook terecht kunnen in de zeuskelder . 
Dit epicentrum van geekdom is best wel 
gezellig om te zitten en je projecten te ma-
ken.  

Ik was laatst aangenaam verrast dat er inte-
resse is van een student om 
met een computinggrid te beginnen experi-
menteren. Zo'n activiteit kan ik alleen maar 
aanmoedigen omdat clusters echt wel een 
interessant topic zijn. Sowieso is het goed 
om meer met je vakgebied bezig te zijn 
buiten de lessen. Dus mocht je een lezing 
over een bepaald onderwerp willen 
organiseren of je weet van een interessant 
evenement ivm met je richting mag je dat 
altijd aan ons doorgeven zodat wij dit naar 
iedereen in de richting kunnen communi-
ceren. Alle input van studenten is welkom. 
Voorts ben ik verheugd dat het meest epic 
WiNA-feestje dit jaar op een 
boot zal plaatsvinden en ik heb het hier 
uiteraard over ons galabal! Geen probleem 
om alle scrupules over boord te gooien en 
je volledig te laten gaan!   Nicolas 
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U had 'm wel verwacht. Maar 
niet zo, en zeker niet nu. U 
voelt waarschijnlijk al waar 
ik naartoe wil. De spanning 

in uw kringspier is niet meer te har-
den. Het woord des doods: EXA-
MENREGELING. 
 
Een beetje bang, maar met goede 
hoop, klikt u dan toch dat mailtje 
open. “Minerva” klinkt plots als een 
helend woord. U mag uw executie 
uitstellen tot u er klaar voor bent. 
Wacht daar echter niet te lang mee, 
of de kans dat u uw planning moet 
herzien, wordt aanzienlijk groter. 
 
Tweedebachers en (vooral) bissers 
kennen het klappen van die zweep 
maar al te goed. Wees dus niet bang 
om daar wijze raad te vragen. Geloof 
niet in de zin “Er is nog tijd genoeg.”. 
Bezint eer gij begint, maar begint gij 
dan vooral vroeg genoeg. 
De geneugten des levens (seks, 
drank, drugs) zal u een halt moeten 
toeroepen, of u zal er aardig op moe-
ten besparen. Uw bankrekening en 
uw financiële instelling danken u al-
vast van harte. 
 
Bedenk dat, terwijl u uw hersenen 
kookt in eigen nat, de weken van de 
horror niet eindeloos zijn, dat lijkt al-
leen maar zo. Ze worden gevolgd 
door 1 week (8 à 9 dagen zelfs!) 
waarin het toegestaan is niet na te 
denken, lui te zijn, en vooral de ge-
neugten des levens weer tot u te la-
ten komen. Maar vergeet u dan voor-

al ook niet uw kot/kamer, alsook 
uzelf, van een grondige reinigings-
beurt te voorzien. 
 
Tot slot nog een woordje van advies 
voor collegae met mondelinge exa-
mens: hou kledij op zij, zodat u er 
deftig uit ziet; hou kam en gel binnen 
handbereik en vergeet vooral niet dat 
u een tandenborstel bezit (dat hoop 
ik toch!). 
 
Ik wens u alvast van harte een suc-
cesvolle examenperiode en een 
deugddoende week intersemesterieel 
verlof toe! 

  Column RebeccaColumn Rebecca  

Rebecca 
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  Mopje tussendoorMopje tussendoor  
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   Column ThomasColumn Thomas  

 

T 
erwijl de eerste sneeuw-
vlokken van het jaar neer-

dwarrelen, zet ik me achter de 
bureau om dit te schrijven. Het 
terras bij me thuis krijgt een wit 
laagje, net als alle bomen, da-
ken, tuinen, … De lucht is grijs, 
maar niet het grijs van regen-
wolken. Net iets lichter dan dat. 
Je bent blij dat je binnen zit, 
maar geniet van het uitzicht op 
zachtjes neerdwarrelend vlok-
jes. Voor ze de grond raken, 
speelt de wind erdoor wat dan 
weer voor een schouwspel 
zorgt. 
 
Als ik het bovenstaande mag 
aanschouwen, en wat ben ik 
blij dat het vandaag zo is, dan 
begin ik al direct te denken aan 
Kerst en Nieuwjaar. Voor unief-
studenten is die periode er 
eentje met een wrange na-
smaak, maar het moment zelf 
is toch fantastisch. Elk jaar ho-
pen op een witte Kerst en wie 
weet is het dit jaar zover! Zou 
het niet filmachtig zijn? 
 
Iedereen viert de periode 
waarschijnlijk anders, familie, 

met vrienden uitgaan, …! Een 
familiebezoek staat waarschijn-
lijk altijd op het programma, de 
gelukswensen overbrengen, 
(de nieuwjaarskaart voorlezen 
zit er niet meer in?), natuurlijk 
wat geld krijgen van oma/opa/
tante/oom/… Misschien zitten 
sommige gezinnen nog eens 
eventjes rond de tafel om de 
kerstkaartjes te ondertekenen.  
 
Ook de sint is van de partij in 
die tijd van het jaar, hoe oud is 
die kerel nu al? ☺ Hij schijnt 
ook elk jaar vroeger en vroeger 
te komen! Half november is de 
sint al in het land? Is dit voor 
kinderen ook niet verwarrend 
aan het worden? Wat zo’n me-
dia-aandacht al niet kan doen 
voor de naamdag van Nicolas.  
 
Er rest mij gewoon nog om jul-
lie een zalig kerstfeest en een 
gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
Moge het alles brengen wat je 
verlangt. 
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 Op zoek naar de legende... 

November 2008, de groentjes arriveren, waartussen 1 wortel en 1 paprika, die 
de zware taak op zich hebben genomen om jullie te doceren in de wondere 
wereld van … Vicky. 
 
We zijn groen, maar reeds minder groen dan we eerst waren, aangezien we heden 

vandaag de dag nu al drie maanden verder zijn. Logischerwijs zijn we nu minder 

groen, maar dat is normaal, aangezien we een paprika en een wortel zijn. Uitgaande 

van het feit dat het een rode paprika is, wil dat dus zeggen dat onze natuurlijke kleu-

ren allerminst een groene schijn vertonen. 

 

Start van het onderzoek: de roze 

caravan 

Bij gebrek aan geld, gezien onze 

studentenstatus, konden we geen 

privédetective inhuren, dus moes-

ten we zelf de wijde wereld intrek-

ken om op onderzoek te gaan. We 

hadden het lumineus idee om ons 

te installeren met een verrekijker, 

pen en potlood. Bij onze uitrusting 

behoorde ook: een gerecycleerd 

velletje papier, een waterpas waar 

we een geodriehoek op gemon-

teerd hebben (het nut wordt later 

wel duidelijk), een binomiaal hoek-

meettoestel. Dit alles hadden we mooi in de sterrenkijkerkoepel geplaatst. Van waar-

uit we een goede ondoerzoeksvisie hadden op het betreffende roze object. 

 

Verward… 

PANIEK! Iemand, (vervloeking: zie hieronder) heeft het plan laten doorvoeren om 

heel onze installatie van het dak te verwijderen. Ze gingen zelfs zo ver dat ze onze 

buren (die net bezig waren met de effecten van de presidentiële verkiezing van Ame-

rika op de sterren te onderzoeken) ook van hetzelfde dak weghaalden. Daar ging on-

ze droom. Impressie van onze frustratie = vervloeking: 
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 ...van de roze caravan 

BOEM  

               PAUKESLAG 

daar ligt de koepel                          PLAT 

0______O 

weer razen geodriehoek potlood waterpas pen papier 

wortel PAPRIKA 

 

 kriebel  krabbel kriebel krabbel KRIEBEL 

STOP! 

drama in volle slag beuken kolen  zaden tassen  nachtegaals 
werpen zich 
op eerlijke groenten wankelt koepels          ook      vicky  wankelt  

de    vicky     wankelt     hoort     er 

alle     luide      KRETEN 
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Inderdaad, jullie interpretatievermogen zegt jullie dat, toen wij ons in paniek lieten zak-

ken in de koepel hangend aan een kraan, de caravan aan het wankelen ging! Welke 

praktijken waren in het desbetreffende voertuig aan de gang? Zoals elke gezonde mens 

stroomde onze gedachtegang in een welbepaalde ondubbelzinnige richting… We gre-

pen snel naar onze waterpas met erop gemonteerde geodriehoek met gradenboog. Ja, 

we waren inderdaad scheef aan het zakken, van schaamte. In de bij ons zo hoog geno-

teerde caravan, waren er dus geen praktijken aan de gang die het hogere doel steun-

den. Vicky was in onze achting gedaald, zware ontgoocheling. Zou dit het einde zijn? Al 

dat onderzoek voor een betalende genotsdienst? We wilden bevestiging, onze weten-

schappelijke visies moesten gestaafd worden met formules, theorieën en wetten! Bij 

Jupiter! 

 

Mystieke overloop 

Als gevolg van deze opeenvolging van gebeurtenissen waren we dus genoodzaakt ons 

te installeren in een struik. Van daaruit konden we alles vrij goed volgen, maar minder 

goed in vergelijking met de koepel. Desondanks vingen we toch een glimp op van een 

merkwaardig feit… Omstreeks het vijfde uur in de namiddag zagen we een jongeling 

richting de caravan bewegen. De desbetreffende persoon was zodanig goed ingebed in 

wollen aanhangsels, leren laarzen en een zwartgeel gestreepte bivakmuts overkoepelt 

door een Ravenklauw-mantel. Wij waren ontzet en uitermate verbaasd. We vroegen 

ons af wat dit kon betekenen. Maar toen hebben we de grootste fout van ons onder-

zoek gemaakt. We begonnen, in plaats van verder te observeren, heel wat berekenin-

gen te maken betreffende het tijdstip, de grootte en de afgelegde afstand van de mys-

tieke persoon. Net toen we terug opkeken zagen we de ravenklauwmantel om de hoek 

van S8 verdwijnen. We waren onze kans misgelopen! Maar iets wat we wel zagen, was 

een lange staart haar. 

Wat zou dit kunnen zijn? Een paar dagen laten hadden we het gevonden: 

Wie wist er de identiteit van paprika en wortel? Gegeven: De WiNA-praeses. 

Aan wie hadden we verteld dat we de roze caravan onderzochten? Gegeven: De WiNA-

praeses. 

Wie wist dat zijn staart onthuld werd bij het weggaan? Wij vermoedden: De WiNA-

praeses. 

Wie begon er bang te worden dat hij ondervraagd zou worden? Wij dachten: De WiNA-

praeses. 

Wie heeft er daarom zijn staart afgesneden? Wij redeneerden: De WiNA-praeses. 

Wie weet er dus meer af van Vicky? Wij wisten zeker: De WiNA-praeses! 

… Wordt Vervolgd 

Veni Vidi Vicky       - paprika en wortel 

Op zoek naar de legende... 
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  GlijbaantjesGlijbaantjes  

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 ongewil-

de betekenis die vaak genant zijn voor de verspreker. Als deze dan nog eens 
met professor wordt aangesproken dan kunnen wij dat niet zomaar laten passe-
ren. Sinds de lancering van onze wedstrijd stromen de glijbaantjes binnen! En ze 
zijn sappiger dan ooit. Laat die pen niet liggen en ding mee voor de felbegeerde 
cinematickets! Om jullie allen de kans te geven alsnog de huidige glijbaantjesle-
veranciers voorbij te steken: lees het reglement mee enkele pagina’s verder. 

Ass. Jordi Casteleyn  

Prof. Veerle Fack  

Prof. Leo Storme 

Prof. Impens 

Prof. Charles Thas 

1)"Er staan 2 dt-fouten in, en ook Oi!" 
2)(na de macarena van de voordoop)  "Eigenlijk mogen we 
blij zijn dat het geen striptease was." 
3) "Om het beter te zien, trek je het gewoon open." 

"Nu gaan we met bitches werken." (Bedoeld: bitjes) 

1)"Alé, een cola voor wie het juist heeft" (een student 
antwoordt, maar krijgt niets. Er ontstaat rumoer in de zaal 
en uiteindelijk geeft Andreas Weiermann de cola aan de 
student) 
2) "Voila, 1 is 0. Kijk 30 is 1." 

1)"De coshx is een functie die de man in de straat ziet 
wapperen in de wind. En nee ik ben niet in een poetische 
bui.... Voor de volgende demonstratie moet u wachten tot 
analyse2" 
2)Staart bedenkelijk naar zijn bord en ziet plots het 
licht:  "Ja, dit bewijst dus dat dit zeker een glibberig 
bewijsje is!" 

"In dat vlak zit ge weer... in dat vlak te werken hé!"  
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En glijden maar... 

Assistent wiskundige methoden 

Prof. Ryckbosch  

Prof. Dawyndt 

Prof. Brinkmann 

Ass. Hendrik De Bie 

  GlijbaantjesGlijbaantjes  

1) "Ze hebben mij gepakt voor rijden zonder gordel terwijl 
ik eigenlijk les aan het geven was. Lesgeven doe ik nog 
altijd zonder gordel." 
2) (over Donald Knuth) "Die man doet mij denken aan dat 
kleine mannetje uit Star Wars. Hoe heet die ook weer? 
Dzjoda." 

"Jullie hebben dit de vorige les gezien." De hele klas 
kijkt verward en begint zich af te vragen of ze een les ge-
mist hebben. Tot het uiteindelijk uitkomt dat hij het vori-
ge vak AD1 bedoelde.  

"Deze les geef ik in de eerste plaats om dingen te herhalen 
die jullie nog niet gezien hebben."  

(na een uitwijding van een kwartier over cherenkov straling 
= blauwe gloed die radioactief afval straalt als het in 
water ligt) "ja, in B films kan je gemakkelijk herkennen 
welke wetenschapper de 'bad scientist' is: Is er een groene 
straling, dan is het een bioloog, is er een blauwe 
straling, dan is het een fysicus, brubbelt er iets, dan is 
het een chemicus." 

Wil iemand die opgave aan het bord komen maken...? (immense 
stilte) Oké dan doe ik het, dat gaat sneller.  
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Sarah (2e bach fys, beter gekend als Astrid) 

Ide (Pr Extern) 

Jelle (2e bach fys) 

Boye (2e bach wisk) 

  GlijbaantjesGlijbaantjes  
Ook Winezen worden in de gaten gehouden. Lees hier hun rare kronkels! 

Zit naar haar duim te staren tijdens 'inleiding tot de 
dynamische systemen' en zegt plots: "Maar kijk nu, die 
lijntjes op mijn duim, dat is precies een 
biffurcatiediagram met hier een evenwichtspunt met een 

"Ja gasten ik heb slecht nieuws: ik ben daarnet gaan praten 
met een 2de master fysica, en ik heb hem verteld dat ik 
niets verstond van Greense functies, en hij antwoordde 'ik 
ook niet’." 

Geef nu toch eens toe, wiskunde, daar kun je toch veel meer 
mee doen dan met je lief. 

"Frankrijk is een mooi land maar jammer dat er fransen 
wonen." 
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   Wedstrijd: glijbaantjesWedstrijd: glijbaantjes  
Aankondiging 

Wie, beste lezers, wie o wie maakt kans op deze super-de-luxe cinematickets? 
Een paar op maat gemaakte toegangsbewijsjes voor elke bioscoopbezoeker. Van 
fysicus tot wiskundige tot informaticus. 
  
Hoe kun je deze felbegeerde dingetjes winnen?  
 
Hou gedurende het ganse jaar je oren gespitst! Niet meer of niet minder. Probeer zoveel 
mogelijk lessen bij te wonen waar de kans groot is dat de prof een kemel slaat. Of zijn 
grappige zelve is. Wanneer het onheil gebeurt, neem het eerste het beste schrijfbare in de 
hand en pen die verspreking neer! Als je na je drukke schooldag thuiskomt, verzamel je 
al je oneliners in een mail en stuur je die richting scriptor@wina.ugent.be. Deze kleine 
moeite kan misschien je toekomst bepalen. Want wie weet kun jij een wonderschone 
eenzame ziel verwennen met een avondje cinema. 
 
Wie beoordeelt? 
 
De scriptor herself… moehaha. 
 
Hoe wordt er beoordeeld? 
 
Ten eerste kwaliteit! Niet elke verspreking is even grappig. Zet dus je humorsensoren op 
maximum. De scriptor heeft namelijk een zeer hoog niveau en zal niet snel tevreden 
zijn! Ten tweede kwantiteit! Studenten die een mooi repertoire hebben verzameld krij-
gen een streepje voor. 
 
Voorbeelden? 
 
Zie pagina 16—18! 
 
Wanneer begint en stopt de wedstrijd? 
 
27 oktober 2008 -  24 april 2009 
 

Wat valt er te winnen? 
 
Vele mooie, fantastische, geweldige, overdonderende cinematickets!! 
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Net zoals in de vorige Strakskes verwent de door jullie allen ge-

liefde redactie jullie weer op een hoop onzinnige (let op: geen 

onzin) kennis. Enjoy! 
 

� Een flamingo zijn kop moet ondersteboven houden om te eten? 

� Mexicaanse bejaarden gratis viagra krijgen in Mexico city? 

� Wenen gezond is? 

� Een vrouwelijke oester gedurende haar leven tot 100 miljoen 

 jongen kan voortbrengen? 

� De langste baard ter wereld wel 1,8m meet? 

� Kogelvissen hun jagers te slim af zijn door water in te slikken omdat 

 ze daardoor zodanig opzwellen dat andere vissen hen niet kunnen 

 doorslikken? 

 

  Wist u datWist u dat  

De meest onnuttige weetjes... 
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   Wist u datWist u dat  
� Er in de Europese Unie elf officiële talen zijn? Deens, Duits, En

 gels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans 

 en Zweeds? 

� Er in het Engels 933 manier zijn om het vrouwelijke geslachtsdeel 

 te benoemen, met onder andere ’wizard's sleeve’ ‘DNA dumpster‘ 

 ‘stinky speedway’ ‘bacon hole’ ? 

� Haaien immuun zijn voor kanker? 

� Het in Singapore illegaal is om kauwgum te hebben of te 

 verkopen? 

� Ooit een man zijn dokter aangek-

 laagd heeft omdat de eerste 

 langer leefde dan de laatste voorspeld 

 had? 

� Koeien meer melk geven 

 als ze naar muziek luiste

 ren? 

 
 

De meest onzinnige weetjes... 
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 Een informaticus en een vrouwEen informaticus en een vrouw  

 

Een informaticus en een vrouw… nee, het is niet het begin van een zoveelste seksistisch 
mopje! Het is een combinatie die zelden voorkomt, maar ze bestaat. Tegenwoordig wor-
den er grootschalige acties opgezet om meer vrouwen in de informaticawereld te krij-
gen. Maar wat weten marketeers van informatica? En vooral: wat weten zij van vrou-
wen? Informatica is toch wel iets minder verkoopbaar. Wat voor strikje heeft het nodig 
opdat meisjes overtuigd zouden zijn? Misschien moeten we het vragen aan een deskundi-
ge op terrein. Iemand die al enkele jaren in de wereld vertoeft als vrouw, moeder en 
informaticus. Ik was wel eens benieuwd hoe het leven van zo iemand eruitziet, kwestie 
van mijzelf voor te bereiden op een gelijkaardig parcours. En misschien vinden we er-
gens onderweg de oplossing voor het ‘probleem’. Een snelle vragenronde: 

Wat is je diploma?  A1 Informatica 

In welke functie ben je aan de slag gegaan? Verantwoordelijke computer 

 Welke functie oefen je nu uit?  IT Manager 

Welk aspect van je job deed je het liefst 
tijdens je loopbaan?  

Analyse 

Heb je een gezin?  Ja 

Hoe oud was je toen je je eerste kind 
kreeg?  

25 

Viel/valt dat te combineren met je carriere? Door externe hulp en hulp van de partner 
wel, maar het was zeker niet makkelijk. 

Als je terugkijkt op de weg die je tot nu 
hebt afgelegd, wat zou je dan anders 
hebben gedaan?  

Universitaire studies 

Wat wilde je worden toen je 10 jaar oud 
was?  

Kapster 

Wat wilde je worden toen je 18 jaar oud 
was?  

Informaticus 

Zijn er dromen verwezenlijkt voor jou? Respect van sommigen voor hetgeen je 
verwezenlijkt hebt. 
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Een informaticus en een vrouwEen informaticus en een vrouw  
Zijn er dromen onvervuld?  Niet wat mijn carriere betreft. 

Hoe ervaar jij de informaticawereld? Te 
veel testosteron? Te weinig oestrogeen?  

Zeer veel job protectionisme, vaak ten 
koste van efficiëntie.  

Heb je last van niet au serieus te worden 
genomen door collega's of andere 
informatici?  

Sommige mannen hebben problemen met 
een vrouwelijke baas. 

Wat mis je het meest in je job?  Gebrek aan nut voor de mensheid (zoals 
een dokter een leven kan redden). 

Wat zou je niet meer kunnen missen in je 
job?  

Creativiteit 

Wat raad je vrouwelijke studentes 
informatica aan?  

Geloven in eigen sterkte. 

Als je opnieuw 18 was, welke  
richting zou dan nemen?  

       Waarschijnlijk hetzelfde. 

Wat kan jou ergeren in je  
job?  

Onredelijke  
deadlines en eisen. 

Wat kan jou blij maken in je job?  Een opgelost probleem. 

Zijn er aspecten in een ICT job waarvan je 
vermoedt dat meisjes er beter in zijn? 

Analyse en geordend denken en 
opbouwen. 

Wat is volgens jou de reden dat meisjes 
informatica niet aantrekkelijk vinden? 

Gebrek aan een volledige uitleg/informatie 
maakt dat je vaak dag en nacht bezig bent.  
Dit bezorgt de studie een freak imago dat 
meisjes afschrikt.   

Hoe zouden we het sexier kunnen maken? Een betere begeleiding zou de studie 
misschien menselijker maken? 

Heb je nog een boodschap van algemeen 
nut?  

Je hoeft geen freak te zijn om een goede 
informaticus te zijn. 

Hartelijk dank aan Monique Deschacht die even tijd voor mij vrijmaakte om mijn vragen 
te beantwoorden!          SB 
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   De kotkookpotDe kotkookpot  

En pruttelen maar... 

I 
n dit rubriekje probeer ik om de culinaire barbaren onder jullie een beetje 
op te voeden. Dit door telkens vrij simpele gerechtjes voor te stellen, waar-

voor je geen uren in de keuken hoeft te staan of speciale technieken hoeft te 
kennen. Zelf heb ik de lust van het koken ontdekt als kotstudent in een klein 
studiootje, dus je hoeft zeker geen superuitgeruste keuken te hebben. Alles is 
klaar te maken op 2 kookplaatjes en als het echt niet anders kan een oven of 
combimicrogolf. Geen excuses meer om elke dag opgewarmde restobucht te 
eten, dus duik die keuken in!  

Laagjes op grootmoeders wijze 

Dit is een receptje van mijn grootmoeder. Het heeft eigenlijk geen naam, ik 
noem het dus "laagjes". Als kotstudent heb ik nooit veel eten meegekregen 
van thuis, altijd zelf mijn plan getrokken. Maar een paar keer kreeg ik van mijn 
grootmoeder een ovenschotel met "laagjes" mee. Dat was dan een heel 
gedoe om die schotel veilig en wel per trein en van de trein naar mijn kot te 
krijgen, zonder dat de inhoud eruit vloog. 

Een oven hadden we niet op kot, wel 2 microgolf ovens. Echt kieskeurig was 
ik nog niet (nu wel!). Ik was al lang blij dat ik niet moest koken en dus vlugger 
op café kon. Excuseer, vlugger kon beginnen studeren. *hoest* En daarna dus 
vlugger op café kon. Ja, zo was het!  
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   De kotkookpotDe kotkookpot  

En pruttelen maar... 

Die laagjes zijn eigenlijk heel simpel, maar verdomd lekker. Onderaan heb je 
een mengeling van gebakken ajuin en witloof, daarboven een laag gehakt 

(lekker cheap), wat schijfjes tomaat en dan goeie stevige puree, met bovenop 
een laagje gemalen kaas. Een stevig maal, waarna je goed kunt ... studeren. Ja. 

Waarom dit nu zo lekker is? Wel, de truc is altijd om een mengeling van alle 4 
de hoofdsmaken te hebben, zoet, zout, bitter, zuur. 6de leerjaar. Weet je nog? 
Anders wordt een gerecht nogal rap eentonig. Zeker een eenpansgerecht. En 
wat hebben we hier? Zoet van de gebakken ui, ja, proef maar eens! Zout van 

het gehakt, voor mijn part draai je er nog spekblokjes door. Ook de puree is 
vrij zout en de kaas. Kan niet slecht zijn. Bitter van het 

witloof, dat van de Aldi is meer dan goed genoeg. En 
tot slot het zuur van de tomaatjes.  

Ingrediënten (2.5 à 3.5 pers): 

1.2 kg aardappelen, bloemig kokende! 
- 0.5kg witloof 

- 2 ajuinen 
- 300 à 400 gr gehakt 

- 1 à 2 tomaten 
- curry en paprika poeder 

- boter 
- melk 

- eierdooier 
- peper en zout 
- gemalen kaas 

Bereidingswijze (1u à 1u30): 

- schil de ajuinen en snij ze in dunne ringetjes 
- bak de ajuinen op een middelmatig vuur in een flinke klont boter, tot ze bruin 
kleuren en zacht zijn. Af en toe water bijgieten mag, als de boel dreigt aan te 
branden. 
- was het witloof en snij in fijne snippers 
- stoof de snippers in een kom met deksel, samen met een klein klontje boter, 
kruidt met peper, zout en muskaatnoot. Als je dat hebt. 
- doe witloof en ajuin dooreen en leg op de bodem van een (oven?)schotel of 
kom, iets dat in de (microgolf)oven kan. 
- neem nu diezelfde kom van het witloof, giet er water in voor de patatten en 
breng het aan de kook 
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- schil de aardappelen en kook ze 20 min. in flink gezouten water (nooit bang 
zijn om zout in je water te doen! het meeste zout blijft toch maar in dat water 
zitten en dat giet je weg! Zeker 2 soeplepels!) 
- prik met een vork om zeker te zijn dat ze gaar zijn. Ze moeten bijna uiteenval-
len 
- in dezelfde pan van de uien, bak je intussen het gehakt rul, zoals ze dat in hol-
land zeggen. Bakken en roeren, met een houten lepel, want we willen onze tefal 
pan niet kapot natuurlijk, tot alles mooi bruin ziet. Geen rood gehakt meer, want 
dat is nog rauw! Voeg eventueel paprika en currypoeder toe, om extra te krui-
den. Zout en peper mag ook. Proeven is de boodschap! 
- doe dit gehakt op het witloof en ajuinmengsel en verdeel het mooi. Dan krijgt 
iedereen evenveel, anders is 't straks ruzie. 
- snij intussen een tomaat of misschien zelfs 2 in dunne schijfjes en leg deze, 
hier komt ie, dakpansgewijs op het gehakt. Ik hoop dat dit de laatste keer is, dat 
ik dakpansgewijs gebruik in een recept. 
- giet nu de aardappelen af, laat nog even "droogkoken" of uitdampen, flinke 
klont boter, of voor de lijners een 
scheut magere (!) melk, peper, ev. 
zout (proeven!!!) en muskaatnoot 
erdoor en stampen maar. Desnoods 
met een vork pletten. Proef of alles 
op smaak is. En dan één of twee 
eiderdooiers erbij. Als je geen eieren 
kunt scheiden, gooi ze er dan hele-
maal in. See if I care. 
- warm intussen de schotel eens op 
in de microgolf, zodat alles weer 
goed warm is. 
- de smeuïge puree bovenop de to-
maat en afwerken met een zakje 
gemalen kaas. (200 gr, 0.65 euro in 
de Aldi) 
- tot slot nog even in de microgolf, of 
als je een luxekot hebt, in de oven onder de grill, tot de kaas gesmolten of zelfs 
gegratineerd is. 
 
Laat je niet afschrikken door de lange uitleg, op een uurtje, max. een uur en een 
half als je echt traag bent, heb je dit gerecht op tafel voor 2 à 3 man en de vol-
gende dag (of 's nachts als je, euh, klaar bent met studeren) heb je nog een lek-
ker restje. Als je kotgenoten het natuurlijk nog niet gepikt hebben!  

  De kotkookpotDe kotkookpot  
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WWW van het jaar des herens 2008 

*Leger-Briefing-Tune* 
ATTEEEEEEEEEENTION! 
 
Welcome Gentlemen to the briefing of 
your next mission! We’ll call it WWW! 
Remember that Name, people, you’ll 
hear it more than enough in the news 
afterwards! 

Now! On to the details: Your goal in this mission is… 
Zet een volledig weekend alles wat je tegenkomt op stelten. Your drop-
location… Wirtzfeld. Your team… 20 units: 3 commanding units for communicati-
on, aerial (*Twiet*) and infantry, 16 troopers and a rookie. 
 
Jaja, het was weer WWW en het thema was overduidelijk militair getint. En dit is 
dan ook niet licht opgevat, want we stonden voor een paar verrassingen. Hoewel 
er eerst nog even wat pech opdook. De groep die eerder vertrok om het huisje 
klaar te zetten, zaten vast op de buitenhoek van Verviers, aan een onbestaande 
bushalte. Later werden zij zelfs ingehaald door de andere groep WWW’ers. Ge-
lukkig waren degenen die met de auto waren er wel op tijd om inkopen te doen 
en het huisje als eerste te zien. 

Het huisje was militair ingesteld: enkel de ba-
sis was er, zes bedden die zo lang waren als 
een muur en een badkamer waar men niet 
schuw mag zijn. De keuken zal ik geheim hou-
den. De WWW’ers werden verwelkomd door 
een gewapende patrouille in camouflage (van 
verschillende seizoenen) en croque monsi-
eurs. 

Na het eten was het tijd voor de welbekende jenever(om je warm te houden)-
dropping. Die nacht werd een bord ‘Wirtzfeld’ veranderd van richting, een kerk 
bezocht, wat geesten gespot, gespeeld op een speeltuin, een boom verplant, 
auto’s opgeschrikt door man met masker en boom en was er een rookie gesneu-
veld (die dan wat legendarische woorden zei).  

Verslag Wina’s Wacky WeekendVerslag Wina’s Wacky Weekend  
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Zaterdag vond ook een vreemd fenomeen plaats… Na hotdogs te eten als 
lunch/ontbijt, gingen alle winezen die mee waren, mountainbiken! Dat wel op een 
wandelroute, close enough. Natuurlijk sneuvelden ook hier wel het gepaste aan-
tal sturen, kettingen en wielen. Toen alle winezen terug thuis waren werd er lek-
kere puree fatale gemaakt, om ons goed te vullen voor de mini-cantus die erop 
volgde (geleid door prosenior Dobbie, Tibhar en Bert).  

Spijtig maar waar, de laatste dag was snel daar. Iedereen sliep eens goed uit of 
ging zijn wapen eens uittesten in het bos. De laatste maaltijd, spaghetti, werd 
gemaakt en een andere traditie, de quiz, werd gehouden tijdens het eten. Het 
huisje onderging een kuisbeurt na al dat geweld en iedereen maakte zich klaar 
om het pand te evacueren na de verdiende self-destruct sequence te starten van 
dat huis. De auto’s vetrokken volgeladen en onze winezen dropen af naar huis: 
te voet, te bus, en dan in slaap op de trein. 

Uw voldane reporter bedankt WiNA en het WWW comité voor dit helse week-
end… en nu doe ik ook mijn ogen toe, tot in Gent.  
 

Tots 

Verslag Wina’s Wacky WeekendVerslag Wina’s Wacky Weekend  
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WiNa’s Area Netwerk party 
 

N 
a het succes van de wan van vorig 
jaar werd beslist om opnieuw een 

WiNA lanparty te organiseren. Zo verza-
melden 24 nerds, gamefreaks of pr0nverza-
melaars zich in de Therminal van Gent om 
het uit te vechten in drie verschillende ga-
mes:  

Trackmania 
Age Of Empires 

Unreal Tournament  

Naast de officiele compo's of wedstrijden 
werden er ook een paar funcompo's georga-
niseerd:  

Singstar 
Buzz 

Call Of Duty 4 

Vrijdagmiddag begon de opbouw, alle ta-
fels en stoelen werden op hun plaats gezet, 
switches aangesloten, projectors geplaatst, 
consoles aangesloten en drank gekoeld. 
Tegen 18u begonnen dan de eerste mensen 
toe te komen en plaats te nemen voor com-
puter om daar dan 48u achter te blijven 
zitten. Uitgezonderd plaspauzes hopelijk. 
Tussenin konden mensen genieten van een 
heerlijke pizza en om door te spoelen was 
er een rijkelijk aanbod aan dranken be-
schikbaar. Cola, Fanta, Jupiler, Rodenbach, 
.. You name it we had it. Dat allemaal te-
gen een zeer lage prijs. 
 
De compo's begonnen op zaterdag rond 1u 
en moesten zondagmiddag klaar zijn. De 
Trackmania compo werd op zaterdag ge-
houden om 15u. De trackmania compo 
bestond uit 6 maps, elke speler kreeg 8 min 

om een zo goed mogelijk tijd neer te zetten. 
De persoon met de beste tijd kreeg 10 pun-
ten, de 2de snelste tijd kreeg 8 punten enz. 
Uiteindelijk ben ik gewonnen met 48 pun-
ten, gevolgd door biebiep die 36 punten 
wist te verzamelen. De derde plaats ging 
naar bubble die 26 punten haalde. Spijtig-
genoeg mocht ik geen prijs ontvangen :
( dus was er nog een 4de plaats. Deze was 
voor neodrive die eindigde op 22 punten. 
Een speciale vermelding voor Ivoos die 
erin geslaagd is om een map uit te rijden in 
iets meer als 7 minuten (wat niet echt den-
derend is) . 
 
De Unreal Tournament finale werd uitge-
vochten tussen het team Polipie & Bubble 
en het team Arne en Sender. Men speelde 
Instagib CTF. Uiteindelijk zijn Arne en 
Sender gewonnen. Age Of Empires werd 
gewonnen door drzero en insdeath. 
 
Naast de officiele compo's waren er ook 
een paar funcompo's. Singstar werd gewon-
nen door niemand gezien iedereen koppijn 
begon te krijgen van het zangtalent in de 
zaal. Buzz is gewonnen door Bob en Call 
Of Duty 4 door Xero. 
 
Zondag om 18u was het gedaan en mocht 
iedereen naar huis. Bedankt aan alle men-
sen die aanwezig waren en aan iedereen die 
een handje toegestoken heeft bij de organi-
satie. 
 
Voor de mensen die de lan gemist hebben 
heb ik goed nieuws. Er zijn plannen om 
opnieuw een lan te organiseren in het 2de 
semester, meer hierover later.  
 
Greetings Samuel 'kidk' Vandamme 

  Verslag WANVerslag WAN--partyparty  
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  Verslag PizzaVerslag Pizza--avondavond  
I 

n het hartje van de Overpoort bevindt zich de bizarste eend van alle cafés! 
Dat wisten we al langer en daar worden we elke dinsdag aan herinnerd. Hoe 

zalig de mondstrelende dinsdagen zijn, zo overdonderd zijn de ontnuchterende 
woensdagen. Niet dat ik daar veel last van heb, ik ben eerder een aanschouwer 
van het moment. Uiteraard. En sommige dinsdagen hebben dan net weer dat 
ietsje meer. Er is niets dat beter samengaat met bier dan vettigheid. En het is 
net die goddelijke combinatie die speciale dinsdagen zo speciaal maakt.  

De tijd vliegt, time flies. Waar is de tijd 
van de pizza-avond. Die speciale dinsdag 
waar elk jaar opnieuw veel WiNa-volk op 
aanwezig is. Het lijkt een eeuwigheid 
geleden. De eerste zwarte president van 
Amerika moest nog verkozen worden. 
Maar niet tegenstaande kan ik mij die 
avond nog levendig voor de geest halen. 
God heeft mij gezegend met een visueel 
geheugen. Het kan soms een vloek zijn 
ook, maar dat is een ander verhaal. Mijn 
geest vertelt mij dat de avond zeer kalm 
begon. Wie begint er nu ook aan vettig-
heid voor 19u ‘s avonds?  
 
Toch stonden al enkele handjes gretig 
uitgestoken naar de toen nog lege toog. 
Een paar praesidiumleden stonden onder-
tussen aan te schuiven bij de Prima Don-
na. Want pizza’s komen er niet zomaar, 
nietwaar? Enkele minuutjes later maakten 
de eerste pizza’s hun intrede in de CB! 
Hoezee! Ik was één van de eerste gelukki-
ge proevers. Een stukje bolognaise, een 
stukje pepporoni (mijn lieveling en naar 
wat later bleek de mijne niet alleen), een 
stukje hawaii, een stukje fungi. Lekker 
lekker lekker. Om Amélie-Poulin-gewijs 
de vingers van af te likken.  
 
En het was nog vroeg. De kartonnen toren 
van pizzadozen was nog klein. Het volk 
was nog te overzien. Maar dat zou niet zo 

lang meer duren. Een klein uurtje later zat 
de CB stampend vol. Wat een bende, wat 
een hitte! Pizza’s groot en klein, ze wer-
den allemaal verorberd met de snelheid 
het licht.  
 
Volle dozen, lege dozen, volle bordjes, 
lege bordjes, volle magen, lege magen, 
nooit voldane magen. Het was een chaos 
van jewelste. Het parcours die de pizzale-
veranciers moesten afleggen van de Prima 
Donna tot de toog van de CB werd naar-
mate de avond verouderde, een steeds 
grotere hindernissenparcours. De karton-
nen torenbouw kende opeens een plotse 
versnelling. Wankelend reek het nog net 
niet tot aan het plafond van Maxim zijn 
stulpje.  
 
De speciale dinsdagavond was bovendien 
extra speciaal omdat alle schachtjes flink 
de meester hadden gehoorzaamd en inge-
kleed waren volgens hun opdracht. Dus 
hopelijk ben je niet te hard geschrokken 
wanneer je een Hawaiaans meisjes met 
ietsje te veel haar op haar benen tegen het 
lijf bent gelopen! Het was geen visioen, 
het waren geen space-pizza’s! Het was 
gewoon een verklede schacht. OEF! Laat 
ik het erbij houden dat dit één geslaagde 
avond was.  
      

     SB 
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   NadenkertjesNadenkertjes  

Train uw hersens... 

1 

2 

      7   

4   9 7   3  

 7    6 1 9  

    3   5  

 4 8  9 1 2  3 

 3    2  8 7 

    5 9    

7    6   1  

1     7   8 

  4  9 7 2   

 5        

 7   2  9  1 

 6    2    

 3  9    2  

 9   6 1  8  

3     5    

  1  3   9 6 

   7   1   

Easy 

hard 

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

Train uw hersens... 

In een 4x6 bierbak passen maximaal 24 flesjes. 

(a) Kun je zes flesjes bier in zo'n bierbak zetten, zodat op 

elke rij en elke kolom een even aantal flesjes staat? 

(b) Voor welke waarden van n (met  1 · n · 24) kun je 

n flesjes in zo'n bierbak zetten zodat op elke rij en elke 

kolom een even aantal flesjes staat? 
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   Verslag PokeravondVerslag Pokeravond  

 

H 
et rare aan de cultuuractiviteiten in de Outpost is, dat er altijd mensen 
nog bijkomen die niks met jouw activiteit te zien hebben, maar er een 

ander spelletje aan het spelen zijn. Alsof zij er gezet geweest zijn om je minder 
nerd te voelen bijvoorbeeld bij het schaken. ;-) 
 
Bij het schaaktoernooi werden we opgezadeld  met “Warhammeraars“. Deze 
keer werd ik met een paar mensen die op tijd waren, geconfronteerd met het 
fenomeen RPG. Role Playing Game, maar niet zo ééntje op de computer. Oh 
nee, dit type vloeide voort uit de pure fantasie. My little pony die op een regen-
boog heen en weer huppelt is er niks tegen. Na dit groepje “die-hards” buiten 
te kegelen, konden we ons dan bezig houden met een leukere zaak: POKER! 

Texas Hold’em, een (beginnende?) klas-
sieker bij de studenten! We begonnen 
eraan met 2 tafels van 6 personen. De 
laatkomers vormden dan nog maar een 3de 
tafel. Al snel kwam iedereen in de sfeer 
en klonken ‘check’, ‘call’, ‘bet’ en ‘fold’ 
door de zaal heen. Pokerfaces overal, bij 
de ene al wat beter dan bij de andere! De 
ene ziet zijn stapel al na 2 rondes slinken 
tot de waarde van een kruimel brood, de 
andere kan zich bij wijze van spreken al 2 

a u t o ’ s 
veroor-
l o v e n . 
(foto) 
Om het 
n o g 

even te benadrukken, er werd dus niet 
voor echt geld gespeeld. Iedereen begon 
met een gelijke verdeling van chips om zo 
hopelijk toch de hele avond te kunnen 
doorbrengen. De minder gelukkigen kre-
gen meestal een liefdadigheidsherkansing. 
(tot 3 keer toe zelfs, hé Ide?) 
Samengevat kwam het neer op een avond, 
waarbij je de hersenen toch niet helemaal 
lam laat liggen, maar toch perfect kon 
genieten van een beetje lachen, pokeren, 
… Dit alles met een Vedett/Duvel/cola/
water/… voor degenen die dorst hadden. 
Bedankt iedereen voor de gezellige avond 
en mag het volgend jaar ook weer zo ge-
zellig zijn! 
    Den cultuur 
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   Verslag KroegentochtVerslag Kroegentocht  

M 
isschien beginnen met een woord-
je uitleg over ‘kroegentocht’. In 

WiNA wordt er onder kroegentocht een 
tocht verstaan, waarbij men bij het 3de 
café te zat is om nog verder te gaan en 
men dus liever in de goot verder ligt 
“dood” te gaan. Woorden als PLNT ho-
ren hier natuurlijk ook bij thuis. Als we 
dit als definitie nemen, dan is de naam 
van deze activiteit inderdaad fout. Bekij-
ken we het echter met de gewone Neder-
landse definitie, dan kijken we eerder op 
een tocht langs cafés/kroegen. Dan zitten 
we dus perfect juist met de benaming. 
Excuses voor sommige mensen die de 
activiteit verkeerd verstonden. 
Genoeg woorden aan de definitie gehan-
gen. De culturele kroegentocht dus! Een 
avondje Gent ontdekken, maar niet in de 
alombekende Overpoort! Nee, deze keer 
gingen we stappen in het historisch cen-
trum van Gent, te beginnen aan de Ko-
renmarkt, een plaats met toch al veel 
histor ische waarde. (Niet de 
MacDonald’s, nee!) De eerste halte was, 
het spijker! Ik vergis me hier ook niet in 
lidwoorden, dit is gewoon de naam van 
het café dat half boven, half onder de 
grond zit. (Een half ingeklopte spijker?) 
Natuurlijk niet naar binnen gaan, maar 

buiten rond een vrij hoge vlam zitten met 
een eerste pint of Gentse Trippel! Een 
beetje de groep (9 mensen op dat mo-
ment) leren kennen en de eerste verhalen 
uitwisselen.  
Het was duidelijk dat de avond op het 
gemakje ging lopen, want na pas een uur 
verlieten we dat eerste terrasje op zoek 
naar iets nieuws. Of iets nieuws oud, oud 
nieuws, … whatever. Een in een Middel-
eeuwse kelder ondergebrachte lounge-
bar: Abacho. Daar werden we vervoegd 
door een 10de man. (Als we strikt willen 
zijn de 9de, want er was weliswaar ook 
een vrouw in ons gezelschap!) De vol-
gende pinten, augustijnen, … (en een 
chocomelk?????) werden op tafel gezet 
en de verhalen konden verder hun gang 
gaan. 
Na weer een uur werd de tocht verder 
gezet richting Vrijdagsmarkt waar we de 
11de persoon in ons gezelschap mochten 
verwelkomen (10de man). Piraten, Carls-
berg, Duvels, Tequila begonnen de tafels 
te vullen. Verder waggelen naar een Pink 
Flamingo die helaas een beetje te vol zat 
om met ons groepje binnen te gaan! Dan 
maar door naar het volgende 3-verdiepen 
café, met een trap die je niet graag zou 
afkomen als je canard bent. Geen onge-
lukken gelukkig J! Even boven de grijze 
wolken te gaan, waar we vrij weinig 
plaats hadden om dan weer helemaal 
beneden in de Trollenkelder te belanden!  
Hopelijk voor wat mensen een ontdek-
king van cafés/kroegen in Gent. Het was 
in elk geval en gewoon avondje uit en 
niet PLNT voor een keer. 
 
Den cultuur 
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 Mopjes tussendoor 

An infinite number of mathematicians walk into a bar. The first 

one orders a beer. The second orders half a beer. The third, a 

quarter of a beer. The bartender says "You're all idiots", and 

pours two beers.  
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  Mopjes tussendoor 
Artificial snow 
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  Verslag BierkoningVerslag Bierkoning  
21u. Er zit al veel volk in ons clubca-
fé.  
21u30. Eindelijk vind ik de energie 
om van m’n barkruk af te komen. 
Stilletjes pak ik een pen en papier. 
En plots staan daar 50 namen op. 
Want jawel, iedereen wil meedoen 
met WiNA’s enige en echte bierko-
ningverkiezing. Zoals het betaamt 
was er een gratis vat aanwezig. 
Hierdoor, jawel u raadt het al, was 
het een gratis activiteit. 
 
Algauw stond de 1e groep van 5 
man klaar met hun handen achter 
de rug. Eens begonnen, dronken 
deze zo rap mogelijk hun pint ad 
fundum uit. Bij sommigen was dit 
rap, bij anderen kon m’n bomma 
nog rapper drinken. Maar uiteinde-
lijk geraakt alles uit. 
 
De overlevenden van de 1e ronde 
namen het dan terug tegen elkaar 
op in een 2e ronde. Dit ging zo wel 
een tijdje door tot daar eindelijk de 
finale was. De pintjes werden nu 
wel veranderd door een heuse hal-
ve liter. Want zeg nu zelf geen bier-
koning als je enkel rap kunt drinken, 
veel drinken hoort er ook bij. De 
finale werd gedaan tussen Harald 
(welbekend als sportpraeses) en 
Koen (een onbekende maar nobele 
schacht). Natuurlijk werd deze inge-
zet zoals alle voorgaande ingezet 
werden. Ik begon al een beetje 

scheef te komen met al die pinten, 
maar jammer genoeg dacht de rest 
er anders over. Opnieuw een volle 
pint voor m’n neus en drinken maar. 
Eens deze op m’n kop stond begon-
nen Harald en Koen te zuipen. Hoe-
wel Koen rapper begonnen was de 
hoeveelheid er toch een beetje te 
veel aan en verloor hij van Harald. 
Harald, die vorig jaar trouwens ook 
bierkoning was, is dus terug gewon-
nen. Hoera en zo. 
 
3e en 4e plaats worden bezet door 
Sjappie en Tang, laatste was verlo-
ren van een schacht (SCHAAM JE). 
 
Eens al dit achter de rug lag, had-
den we nog een half vat te gaan 
dus stortte iedereen zich op de bar. 
Natuurlijk was dit vat, gelijk ge-
woonlijk, veel te rap leeg. 
 
Nu is er nog altijd een massacantus. 
Op die massacantus wordt ook een 
bierkoning verkozen. Jawel je voelt 
het al komen. Harald mag WiNA 
dus vertegenwoordigen op deze 
bierkoningverkiezing. Gewonnen, 
mag je jezelf een geheel jaar de 
Gentse bierkoning noemen. Om 
Harald reeds een beetje moed in te 
spreken toch dit meegeven: De fina-
le hiervan is 1 liter rodenbach ad 
fundum drinken. 
 
Dolfijn 
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   Verslag abdijavondVerslag abdijavond  
O 

p een bepaalde dinsdagavond 
fietste ik op een hoog tempo 

naar de Overpoort. Nadat ik mijn 
fiets naast de Resto had ge-
zwierd, stuikte ik de CB binnen. 
Het was 21u05 en gelukkig was 
er nog geen volk.  
 
Het bier, de kaas, de salami en 
enkele praesidiumleden (zoek 
het verband) waren er al, 
maar de frigo blijkbaar niet. 
Aangezien Maxim’s koel-
kast kapot was en de onze 
niet achter de toog paste, 
moesten we het maar zon-
der doen. 15 bakken bier passen 
trouwens toch net niet in 1 zo’n klein 
koelkastje. Je kan dat wel een 
beetje forceren, maar veel zal het 

niet opleveren. Geluk-
kig was het in de can-
tuszaal achteraan 
ijskoud en konden we 
het bier daar zetten. 
Hopelijk zal het daar 
voor onze volgende 
cantus een ietsiepiet-
sie warmer zijn, an-
ders zullen we daar 
vastvriezen. Het ge-

volg van het bier in de cantuszaal 
was wel veel over en weer geloop 
voor de rest van de avond, maar 
daar hadden we een langharige PR-
intern voor. 
 
Algauw was de CB gevuld met Wi-
NA-volk (en ook een beetje niet-
W iNA-vo lk ) .  Ouwe zakken, 

comillito’s, schachten en ander ge-
spuis stonden zoals gewoonlijk 
weer paraat. Velen genoten met 

volle teugen van het abdij-
bier; sommigen voelden het 

de dag erna 
n o g . 
N i e m a n d 
heeft hon-
ger gele-
den, want 
er was ook 
veel kaas 
en salami, 
heel veel 
zelfs. Zo 

veel dat ze er in Ethiopië een week 
van kunnen eten.  
 
Ik moet toegeven: drank kan soms 
rare dingen doen met mensen. Zo 
heb ik ontdekt dat ik niet boven 
Weedpecker uitkom als ik een bak 
bier boven mijn hoofd houd met ge-
strekte armen. Elke nuchtere mens 
had dat kunnen voorspellen, maar-
ja... op dat moment waren daar niet 
veel nuchtere mensen hé. Ook iets 
wat ik heel bizar vond die avond 
was Peulders die mij vroeg om zijn 
worstje in 2 te snijden. Omdat hij 
nogal veel dingen zegt ‘om te 
zeveren’, besloot ik wijselijk om dat 
niet te doen. Uiteindelijk heeft hij het 
zelf gedaan… 
 
Het verhaal van de abdijavond loopt 
stilaan naar zijn eind. Iedereen is 
veilig en wel thuisgeraakt, of onge-
veer toch.   
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WATERMAN  (21 januari - 18 februari) 
 Door de regen ben in je element. Regen is dan ook hoofdzakelijk water, 
nietwaar waterman? De mannen onder jullie hebben de tijd van hun leven. De 
vrouwen daarentegen moeten wel opletten voor onverwachte ziektes! 

RAM  (21 maart - 20 april) 
 Deze maand ram je erin! Leef je volledig uit, maar besteed je tijd toch 
goed, want je natuurlijke vijanden [lees: examens] komen er aan! Beware! 

STIER  (21 april - 21 mei) 
 De winter komt op je af als een toreador met een grote rode vlag, en hoe-
wel stieren [echte stieren, niet jullie] kleurenblind zijn en alleen maar de toreador 
aanvallen doordat deze laatste zo lastig staat te zwaaien met zijn vlag, moet jul-
lie je toch wapenen tegen de winter. Kruip eens af en toe vroeg onder de wol, en 
je komt er wel door. 

TWEELINGEN (22 mei - 21 juni) 

 Zonneschijn en manegeur! En gelukkig voor jullie stinkt de maan niet, zo-
als recente studies aantonen. Geniet van je (al dan niet studenten-)leven en 
spits je toe op dingen die je graag doet. Je zou wel eens leuke verrassingen uit 
die hoek kunnen krijgen! 

VISSEN  (19 februari - 20 maart) 
 De regen doet ook jou goed (cnf horoscoop waterman), maar ook hier kan 
een onderscheid gemaakt worden: de zoetwatervissen (aka vrouwen en eerste-
jaarsstudenten) kunnen dit druppeltje regen wel appreciëren en leveren dus 
goed werk, maar de zoutwatervissen (aka mannelijke ouderejaars) zullen wat 
last hebben van het aangelengde zoute water en zullen dus extra hard hun best 
moeten doen! 

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

De sterren zijn moeilijk te lezen in deze donkere maanden. Ook het feit 
dat de sterrenkoepels van S9 werden gehaald was geen bevorderende 
factor! Maar toch heeft onze sterrenkundige van dienst er het beste van 
gemaakt en jullie een voorspelling voorgelegd voor de volgende maan-
den. 
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STEENBOK  (22 december - 20 januari) 
 Felix Magnificus; oftewel reusachtig gelukkig! You’re having the time of 
your life. Ieder probleempje is oplosbaar, geen berg is te hoog en als die dat wel 
is, blaas je die ruwweg omver met het nitroglycerine der vrolijkheid. 

BOOGSCHUTTER (23 november - 21 december) 
 Indiaantje en cowboy spelen is leuk, inderdaad, zelfs onze sterrenkundi-
gen doen het soms. Maar je moet de grenzen kennen van je speelsheid. Soms 
zou je bepaalde mensen kunnen irriteren met je eeuwige kinderachtigheid... 

KREEFT (22 juni - 23 juli) 
 Alles loopt mis! Plots blijken elektronen toch sneller te kunnen gaan dan 
de lichtsnelheid (zij het dan de lichtsnelheid in water of zo, niet in vacuüm), plots 
blijken deze laatste dan ook nog eens een golfkarakter te hebben, enzovoort! 
Maar rustig aan, bekijk het je leefomgeving eens rustig en je zal zien dat alles op 
z’n pootjes valt. 

  Madame SoleilMadame Soleil  

The stars are the limit! 

LEEUW (24 juli - 23 augustus) 
 Je wilde manen zijn gemaakt voor een luilekkerleventje in de warme step-
pe, en duidelijk niet voor een koude natte winter in deze regio’s! Pak je goed in 
of je zou wel eens heel erg ziek kunnen worden op een heel ongeschikt moment. 

WEEGSCHAAL (23 september - 22 oktober) 
 Weeg je beslissing goed af, en dubbelcheck die metingen! Je calibratie 
zou kunnen mislopen en je zou nogal erg foute beslissingen nemen zonder dat 
je het zelf goed en wel beseft. 

MAAGD  (24 augustus - 22 september) 
 Maagdelijk witte sneeuw is waar je op hoopt, maar de kans erop blijft heel 
erg klein. Nevertheless, hoop doet leven! Go, ijskristalletjes, go! 

SCHORPIOEN (23 oktober - 22 november) 
 Van giftige angels weet jij alles af! Pas op dat je de mensen in je omge-
ving niet prikt met je prikkelbaar karakter. Ga uit, ga schaatsen, zoek ontspan-
ning ofzo, je moet dringend wat stoom afblazen. Als je gekalmeerd bent, dan zal 
alles een stuk beter en vlotter gaan. 
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U kunt alvast oefenen met deze halve pagina. Laat u volledig gaan en vul ze op 
met iets dat ons raakt: 

  Gezocht:Gezocht:  

Help mij, help mij uit de nood... 
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1 

2 

Train uw hersens... 

  Nadenkertjes: oplossingen!Nadenkertjes: oplossingen!  

6 1 4 8 9 7 2 5 3 

9 5 2 1 4 3 8 6 7 

8 7 3 5 2 6 9 4 1 

4 6 8 3 5 2 7 1 9 

1 3 5 9 7 8 6 2 4 

2 9 7 4 6 1 3 8 5 

3 2 9 6 1 5 4 7 8 

7 8 1 2 3 4 5 9 6 

5 4 6 7 8 9 1 3 2 

9 8 6 4 1 3 7 2 5 

4 1 2 9 7 5 8 3 6 

3 7 5 2 8 6 1 9 4 

2 9 7 6 3 8 4 5 1 

5 4 8 7 9 1 2 6 3 

6 3 1 5 4 2 9 8 7 

8 6 4 1 5 9 3 7 2 

7 2 3 8 6 4 5 1 9 

1 5 9 3 2 7 6 4 8 

3 

(a) Meerdere mogelijkheden :  
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Mogelijk voor alle even waarden, behalve 2 en 22. 
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   KleurplaatKleurplaat  
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   DankwoordjeDankwoordje  
Ik dank volgende personen voor hun bijstand: 
 

Mijn overijverige 
glijbaantjesleveranciers... 
 
Het voltallig praesidium om mij bij te 
staan tijdens het ontwerp van dit 
Strakske met verslagen, foto’s, ... 
 
De leden van de redactie: Merel, Felix, 
Tim (aka wEEdpEckEr), Rebecca, 
paprika en wortel, Thomas... 
 
Mezelf 
voor dit 
aardig 
stukje 
werk… 
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