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Over de winterblues... 

 

Het zit mij hoog. Zeer hoog. Nog nooit in 

die 21 winters die ik hier op deze oude bol 

al heb beleefd, ben ik het zo kotsbeu 

geweest! Ik sta op het punt de hemel te 

vervloeken met scheldwoorden die tot nog 

toe taboe waren. Want denk je dat ik het 

niet doorheb? Dat 

het toeval is dat  

ongeveer elke 

grijze wolk net op 

het moment dat ik 

mijn fiets beklim 

zi jn voorraad 

loslaat? Dit is 

vo o r t aan  een 

p e r s o o n l i j k e 

afrekening. Het 

kleedje wolken die 

nu al enkele 

weken nonstop de 

hemel bedekt, 

heeft het op mij gemunt. Het spaart het 

toekomende vocht in zijn plooi, 

glimlachend, zich verheugend op het 

moment suprème. En dat is, laat ik het 

toch nog even verduidelijken, op het 

moment dat de deur goed dicht is, mijn 

slot terug vastzit rond het zadel, mijn 

lichtjes gemonteerd zijn, en ik net de 

laatste vinger van mijn handschoen 

aantrek om vervolgens mijn voet naar de 

pedaal te bewegen.  

 

Gniffelend zit het kleed daarboven dit 

tafereel te bekijken. Het laat daarbij even 

te vroeg al een paar druppels vallen. Ik 

schrik en kijk naar boven. Even 

onderbreek ik de routine om te controlen 

of het gevreesde niet komen zal. Terwijl 

mijn handpalm de lucht boven mij aftast, 

denkt het kleed: Woeps! En het houdt zich 

muisstil zodat niets meer ontsnapt. Stilte 

voor de storm! Er is nattigheid op komst! 

Ironie kan soms hard zijn. En dan komt 

het. Mijn voet zet de pedaal in beweging, 

de plooi komt in beweging... Parallel met 

mijn versnelling, gutst de regen uit de 

hemel op Gent, op 

mijn hoofd, op de 

baan en ik kan niet 

meer terug. Nat ben 

ik al. Terugkeren 

valt mij even zwaar 

dan doortrappen. En 

DAT beste mensen 

was natuurlijk de 

ganse opzet van 

hetgeen boven mij 

hing.  

 

En het zit dieper 

dan enkel deze 

kwestie. Ik ben namenlijk ook niet 

opgezet met de temperaturen die rond dat 

middelpunt blijven hangen. Ik heb niets 

tegen Frank of Sabine, maar als ze dan 

toch geen goed nieuws hebben, waarom 

verkondigen ze dat dan steeds met een 

glimlach? Een complot zeg ik u! Let er 

maar eens op. Frank is toch de korte naam 

voor een zekere Frankenstein. En Sabine, 

heb je al eens goed naar die lach gekeken. 

Die lijkt als twee druppels water op de 

lach van the Joker. En laat het nu toevallig 

tien jaar geleden zijn dat er in onze 

streken een totale zonsverduistering heeft 

plaatsgevonden... (Ik heb gemerkt dat 

dergelijk speurwerk in de wereld van de 

journalistiek een nieuwe trend is, dus ik 

moet mee met mijn tijd... Voor zover dit 

  EditoriaalEditoriaal    

Tot u spreekt uw scriptor... 
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studentenblaadje onder journalistiek valt 

natuurlijk.) 

 

Het sleept nu al aan van in november. Die 

kou en die ontbering. Het zeulen met 

kersenpitzakkussentjes om die voeten toch 

maar warm te krijgen voor het slapengaan.  

Het oneindige lagensysteem van je kledij. 

Onderlijfje, t-shirt, soepel, licht truitje, 

dikke trui, sjaal, vest. Echt sexy is het 

niet. En laten we het ons eens over het 

milieu hebben. De energiekost is ook 

aanzienlijker dan andere jaren! Om nog 

maar te zwijgen van het aantal papieren 

zakdoekjes die verbruikt worden door al 

die snotneuzen.  

 

Ah vergeef mij dit negatief praatje, maar 

de winterblues heeft mij deze keer zeer 

diep getroffen. Het verlangen naar de 

lente is nog nooit ze sterk geweest. 

Telkens als de zon zich even laat zien, 

steek ik mijn neus in de lucht om te ruiken 

of ze daar al is. Want de lente heeft een 

geur! Dat heb ik jaren geleden ontdekt. 

Die bij zonlicht zeer goed waarneembaar 

is. Ik vraag mij altijd af hoe dat komt. Zijn 

dat de bloesems die hun aroma’s al 

verspreiden? Ik weet het niet, maar wat ik 

wel weet is dat ik ongeduldig aan het 

wachten ben! 

 

 

Sarah 

  EditoriaalEditoriaal    

Tot u spreekt uw scriptor... 
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   KalenderKalender  

Neem uw agenda en noteer... 

Wanneer? Wat? Waar? 

13 maart 22u Galabal op Neboboot Stapelplein 82W Gent  

24 maart 21u Cocktailavond CB 

26 maart 11u Jobbeurs 
wetenschappen 

Therminal 

6 april Paasvakantie !  

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... 

Beste leden en sympathisanten 

Het is u al opgevallen of niet dat er 

tegenwoordig een kickertafel in de grote 

kelder staat in de S9... Deze staat er echter 

tijdelijk. 

Het is een kickertafel in transit zeg maar, 

maar zolang hij er staat kun je je ermee 

amuseren.  

Hij blokkeerde een tijdje bij het insteken 

van 50 cent omdat het mechanisme nog 

niet op punt stond, dit is opgelost nu. 

 

Ik ben ook heel trots om te melden dat er 9 

schachten voor al hun examens erdoor 

zijn! 

Dit is welgeteld 30% van onze schachten 

en ligt mooi in lijn met de 

slagingspercentages van het eerste jaar, zij 

het dat die slagingspercentages met 2e zit 

bij zijn :) 

Goed bezig gasten! Bij deze de hall of 

fame: Sander  Willems,  Jeroen 

Vandensteen, Matthijs Rogiers, Thomas  

Boelens, Janos Braem, Joke Van den  

Mergele, Pieter Bonte, Erik Vandeputte, 

Amelie de Muynck. 

Uiteraard ook proficiat aan al de anderen 

die geslaagd zijn, maar toevallig 

gediscrimineerd worden omdat hij of zij 

geen schacht is :) 

Aangezien ze de weddenschap gewonnen 

hebben verwacht u de 3e maart aan een 

gratis vat (en veel bitterballen) om te 

vieren. 

Rest me ook nog de winnaars bekend te 

maken van het ‘examenvragen-indienen’. 

Iedereen die de voorbije examenperiode 

geholpen heeft met examenvragen 

documenteren is van harte bedankt, 

alhoewel ik zeker ben dat vooral het 

'nageslacht' het meest dankbaar zal zijn. 

 

Fysica: Tiny Verreycken, Kelly Beernaert 

Informatica: Steven Van Der Jeugt,  

Enrique Junqué De Fortuny 

Wiskunde: Claudia Degroote, Boye  

Buyens 

Zij kunnen hun respectievelijke pizzabon/

cinematicket ophalen aan het glazen kot. 

 

Zoals je kunt/kon lezen op de website is 

onze jobbeurs afgeschaft wegens stevige 

recessie, een probleem dat ze volgend jaar 

hopelijk niet meer zullen hebben. 

De jaarverantwoordelijken zijn aangesteld 

en alhoewel de wiskunde hun participatie 

niet bijster groot is, is de fysica bijna 

volledig en de informatica volledig. 

Ik ga u een andere lijst met namen 

besparen, aangezien je ze ongetwijfeld al 

in je mailbox hebt gekregen eer je dit 

leest :) 

Tot slot wens ik iedereen veel geluk en 

voorspoed enzo en stiekem ook een 

gewe ld ig ga lab a l  ( h int  h in t ) . 

 

Nicolas 
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   Mopje tussendoorMopje tussendoor  
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   Column ThomasColumn Thomas  

 

Het 2de semester, een feestsemester. 
Het valt op dat er altijd meer uitgegaan 
wordt in het 2de deel van ons jaar. Het 
zal dan ook weinigen verbazen dat het 
examen gedoe op het einde van het 
jaar, meer mensen 
doet falen dan in dat 
eerste deel.  
 
Een student en z’n 
o v e r m o e d i g h e i d 
misschien? Of vinden 
we dat we ons 
moeten ‘stellen’ 
tegen de middelbare 
schoolstudentjes die 
begin maart met hun 
100-dagen de boel 
w i l l e n 
overnemen? Wij 
hebben ook daar ooit 
gestaan als ik 
me niet vergis. Voor mij zo’n 2 jaar 
geleden, voor andere meer of minder, 
… 
 
Als u dit leest bent u gebleven in uw 
richting en gok ik dat het allemaal nog 
wel goed verlopen is in dat eerste 
semester van het unief. Of u bent zo’n 
twijfelend persoon en weet nog niet 
goed waar u heen gaat … Of u bent 
het bizarre type dat van een heel 
andere richting komt om Fysica, 
Wiskunde of Informatica te studeren. 
Wat bezielde u? Wat bezielde ons om 
naar de meest ‘nerdie’ richtingen te 
komen? Or so we are told … Zolang 
we er zelf in geloven zeker?  
 

Nu het 2de semester kan misschien 
ook voor sommigen het einde van het 
schachtenjaar betekenen. (It AIN’T 
over yet!!) Reden tot feesten genoeg, 

maar jullie gaan het 
nog missen, dit jaar!  
 
Nog een reden is 
(fingers crossed) dat 
de zon weer gaat 
schijnen. Het zal 
weer warm worden. 
Alhoewel dit in 

B e l g i ë  m e e r 
uitzondering dan 
regel is. Toch moeten 

we er weer zo naïef 
mogelijk in geloven dit 
jaar. Want ze zeggen 

toch altijd, na een slechte zomer 
komt een goede. (Als ik 

nu echt droog wil zijn, 
dan schrijf ik dat eerst herfst, winter en 
lente nog moeten passeren, maar enfin 
…). En als die ‘goede’ zomer niet komt, 
dan verkondigen ze volgend jaar 
gewoon weer dezelfde slogan. 
 
Nu kan iedereen ook eens echt het 
nieuwe jaar inzetten, want toegegeven, 
in het midden van blok/examens is 
Nieuwjaar vieren toch niet dat. Een 
gelukkig 2009 is bij deze ook gewenst 
(schrapt van ToDo-lijst). Dus feest, 
dans, drink, … whatever erop los! Want 
het schijnt namelijk dat er een goede 
zomer op komst is, ge weet wat ze 
zeggen é, na een slechte, … 
 
Greetz 
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 Op zoek naar de legende... 

Februari 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 nu nog minder groen nadat we de eerste zit overleefd hebben, maar 
toch blijven we ons nostalgisch aan deze zin vastklampen die ons verbindt 
met de start en de oorzaak van ons baanbrekend onderzoek. 
Om even ter zake te komen, het volgende trok onze aandacht: recent 
verscheen in Schamper een foto van ons fel begeerd onderzoeksobject, de 
roze caravan. Er werd een 
associatie gemaakt met 
homoseksuele joden. Nu is 
onze vraag: Waarom eten 
mensen altijd bloemkool met 
kaassaus? 
Nou, we hadden het over 
homoseksuele joden, die 
klaarblijkelijk geassocieerd 
werden met onze roze caravan. 
Wat is het verband tussen de 
twee? Dat is onze 
onderzoeksvraag dat we hier 
zullen toelichten. 
Aanvankelijk leek dit ons een 
onmogelijke opgave, maar met 
des te meer moed begonnen we 
aan onze waarschijnlijk vermoeiende maar interessante opdracht. 
We hebben na enig denkwerk zelfs al een logische alles omvattende 
verklaring gecreërd die een partiële oplossing boodt: 
 
 

“roze caravan” = “roze” + “caravan”. 

 
 roze.equals(colorize(TheGayMan)) 
Rarara, wat kregen we als output: 

 
 “true” 

 

⇒

⇒
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 ...van de roze caravan 

Een eerste stap was dus al gezet. De link homoseksueel roze  roze 
caravan was zo simpel dat we er initieel nooit aan gedacht hadden. Zochten we 
het al die tijd al veel te ver? Ligt de verklaring binnen handbereik? Hadden we 
onze eindbestemming bereikt? Zou de WiNA-praeses er dan toch niets mee te 
maken hebben? Of is hij zelf homo? (Dat zou volgens de traditie nog niet eens 
zo gek zijn…) 
 
Wat meer denkwerk werd geleverd en na lang zwoegen en zweten kregen we 
enkele ideetjes die dan het volgende opleverde: 
 
 
 
 

Jood = J 
Enkele mogelijkheden: 

(1J)24,5 1J (niet goed) 

 VJ (waarbij V = veel) 
 

                                           VJ  ?? 

               C.A R.A-V.A=N           
Q.E.D. 

 
 
 
 
Het verband is nu wel duidelijk aanwezig bij een individu die gevallen is, om het 
ingewikkeld te maken… 
Nu restte ons nog één enkele vraag, een vraag die eigenlijk vrij logisch is om 
onze probleemstelling verder te zetten: We hebben een object HJ (waarbij H = 
homoseksueel) voorhanden, maar wie is nu zo’n HJ? De leider van dat volk dat 
aan de basis van ons dilemma ligt? Dat weten zelfs de koeien in de wei niet, 
dachten wij… 

≈ ⇒

⇒

( )
27

82J
⇒

∈ ⇒

⊕ ↵
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Desalniettemin (zegt paprika) zetten we toch door op zoek naar een plausibele 
verklaring; we penetreren desgevolgs binnen in de leefwereld van een HJ, om 
dichter bij de oplossing te komen. Wie zou passen in ons profiel? Na enkele 
profiling-theorieën doorploeterd te hebben verwerkte Paprika enkele feiten tot 
een model op een doodgewone maandagmorgen: 
Ze was paniekerig aan het wachten op de komst van de stroom kennis die haar 
die pikante ochtend zou bereiken toen plots een te laat komende professor de 
eerste les die dag zorgde voor een aha-erlebnis (betreffende de alom gekende 
probleemstelling) die ons onderzoek een ferme boost gaf. Deze prof kwam 
(veni) met … : 

Scheve bril 
Ongekamd haar 
én kleren (neemt toch wat tijd in beslag om deze aan te doen) 

Het was de eervolle professor C. Thas die blijkbaar nog maar tien minuten 
geleden zijn warme nachtelijke slaapplaats achter zich had gelaten. Nu is de 
vraag: hoe kan je nu de drie hierboven opgesomde elementen tot een goed 
einde volbrengen en bovendien binnen die tien minuten verschijnen in A0? Er 
was maar een verklaring, HIJ (en bijgevolg niet de WiNA-praeses), zal een 
mystieke woonplaats vlak bij A0 hebben… de roze caravan. 
 
 

Zou CT  Verz(HJ) ?? 
 
 
Bij keuze van een rechtshandige orthonormaal euclidisch assenstelsel waarbij 
Vect E gedefinieerd is, is dit bewijs triviaal, maar een van onze groentjes (wortel) 
is linkshandig, dus dringt een ander bewijs zich op… Dit bewijs zal ons de 
komende weken bezig houden. 
 

Stay Tuned 
 

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 

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. 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 
glijbaantjesleveranciers voorbij te steken: lees het reglement mee enkele 
pagina’s verder. Het is jullie laatste kans. De wedstrijd sluit bijna de deuren! 

Prof. Leo Storme 

Prof. Impens 

Prof. Matthys 

1) “Ja eigenlijk ben ik een groot quiz fanaat, zo deed ik 

al mee met blokken, 3 maal, en met waagstuk. 

Bij blokken moest ik in de finale het woord armoede raden 

en de hint was rijkdom. En ik vond het niet. Vroegen ze me 

nadien in de parochie: Maar zag je dat nu niet. Ja tuurlijk 

niet anders had ik het wel gezegd.” 

2) “Weet u hoe professor Thas de link ontdekte tussen 

codeertheorie en meetkunde. Hij las een boek over 

codeertheorie waar hij plots zijn naam zag staan in de 

bibliografie.” 

1) (waarbij de deur altijd gesloten is) 

“Als er tijdens deze periode iemand op de deur klopt is er 

nog een kans dat het echt sinterklaas is.” 

1) “24 studenten, dat is 100 W.” 

2) “Gij gaat later kunnen zeggen, er bestond 

een tijd dat dit en dat nog niet bestond, wel, 

gij gaat dat uitvinden hé.” 

3) “Dit ga ik u met handen en voeten uitleggen 

uit oneindige liefde voor u.” 

4) Ken je dat, gelei? Iets gelijk confituur 

maar walgelijker.  
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En glijden maar... 

Prof. Sarlet 

Prof. De Meyer 

Ass. Michiel De Smet 

  GlijbaantjesGlijbaantjes  

1) Op een les de donderdagavond, waarvan hij gezegd had 

deze geen examenstof bevatte:  

“Oei! Ik heb hier een gigantische flater begaan, ik heb 

hier compleet de foute formules gebruikt. Kan me iemand 

zeggen waar ik in de fout ben gegaan?” *complete stilte* 

“Echt niemand? Ziet der nu niemand waar ik fout ben? Is er 

nu niemand mee?” *complete stilte*  

1) “In elke generatie zijn het de kinderen die slecht 

zijn.” 

2) “Na de paasvakantie mindert het aantal studenten in de 

les aanzienlijk, maar dat komt waarschijnlijk door mijn 

gezaag.” 

3) “Tegen 98 van de 100 mensen die positief hebben getest 

op een ziektetest, ga je moeten zeggen: “Het was maar om te 

lachen, hé”” 

4) “Als je met een 6-zijdige dobbelsteen een 3 en een 7 

gooit...” 

Prof. Ryckbosch  

1) “Neem van mij aan dat 0 een even aantal keer is. Het is 

dus duidelijk dat als A 2 en B 0 keer voorkomt, A een even 

aantal en B een oneven aantal keer voorkomt.” 

1) “Gisteren was ik verkouden...” (wij hadden daar totaal 

niks van gemerkt), “maar vandaag is het 

iets beter! Dus! We hebben vorige keer...”  

*HOEST HOEST!! Kuch*  

hervat: “We hebben dus vorige keer...”. 
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Prof. Buelens 

Prof. Coolsaet 

  GlijbaantjesGlijbaantjes  

1) “Een beetje reclame maken voor de Delhaize, want die 

mensen hebben het moeilijk...” 

2) “Een bedrijf is communisme: er is een baas, een 

hoofdkwartier in Moskou, een rood boekje, sancties, 

straffen...” 

3) “De Verenigde Oost-Indische Compagnie was een bedrijf 

met als strategie: ‘Elke keer je een Spanjaard of Portugees 

tegenkomt, moet je hem in mootjes hakken’” 

4) “De nieuwe man beslist zelf over zijn make-up.” 

5) “Professor, ik kan mijn paper niet indienen, want mijn 

arm jeukt” 

6) “Ik heb uw ego geraakt, dus krijgt u 10 miljoen dollar, 

dat is toch normaal?” 

7) “Bedrijven moeten zorgen dat ze ons memory sticks 

geven.” 

8) “Dood, belastingen en het casinovoordeel zijn de enige 3 

zekerheden in het leven.” 

9) “In theorie wenst uw familie u op het nieuwe jaar een 

goede gezondheid toe. In praktijk gaan we eten, en drinken, 

en roken...” 

10) “Ik ga 2 vrijwilligers aanduiden.” 

11) “We spelen ‘De slimste mens in management’” 

12) “Er komt een mug en die moet dood. Je haalt het kanon 

van je oma van de zolder, schiet er mee op die mug, en de 

mug is dood. Dan ben je er effectief geweest.” 

13) “Je koopt een bus insectenverdelger, spuit die volledig 

leeg op de mug, mug dood, jij bijna dood...” 

14) “Alles wat niet naar VTM-kijken is, kunnen we onder 

management klasseren.” 

1) (Tijdens een uitleg over Exceptions, wanneer 2 

studenten een half uur te laat binnen komen) “Kijk, dat is 

zo een voorbeeld van een 'TooLateException'.” 

2) “Bon, hopen dat het nu lukt... Ja, nee, verdorie, 

misschien eerst eens compileren, dat kan helpen ja. Ja zie, 

nu lukt het.” 
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Merel (Feest) 

Ide (Pr Extern) 

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

1) “Rohypnol olé olé.” (De context laat ik aan de lezer 

over...) 

Tom (Feest) 

Een statement over de beweegredenen van mannen... 

1) “De enige reden waarom mannen iets doen, is omdat het 

ergens verband heeft met een vrouw. Kijk naar Helena van 

Troje. Een ander voorbeeld: wat heeft internet populair 

gemaakt? Porno!” (Zeer tactisch...) 

1)Pas maar op of ik laat Stamper eens met je rekkerbal 

spelen.  

  GlijbaantjesGlijbaantjes  
3) “De gebruiker van een website kan er niet aan doen als 

de database van die site onbeschikbaar is omdat de server 

plat ligt of omdat het ergens binnen geregend heeft hé. Er 

zal dan een Exception opgegooid worden, een 

rainInBuildingException bijvoorbeeld.” 

4) “Herinner u wat die Double.parsedouble daar doet. Als 

die string 'appel' bevat, zal daar niks uitkomen. Er is 

geen één Double die overeenkomt met Apple, eh, een appel.” 

5) “Dus dan hebben we de map 'Game'. Nu ja, ik had beloofd 

Engelse benamingen te gebruiken, dus dat is een Directory 

genaamd Game. Daaronder hebben we Map. Da's dus wel Engels 

hé, in het Nederlands is dat een kaart.” 

6) (Over het examen) “Neem uw studentenkaart mee hé. 

Vroeger dacht ik 'Ik heb toch geen les gegeven aan die 

broer of zus, dus dat is wel ok', maar ondertussen zijn er 

al heel wat broers of zussen die wél les hebben gehad 

van mij, dus...” 

7) (Is een hele lange uitleg aan het geven over het examen, 

en de zaal wordt rumoeriger) “Bon, ik zie dat ik aan het 

zagen ben. Een voorbeeld.” 
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   Wedstrijd: glijbaantjesWedstrijd: glijbaantjes  
Reglement 

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 

krijgen 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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  Wist u datWist u dat  

De meest onnuttige weetjes... 

U weet het of u weet het niet, maar één ding is U weet het of u weet het niet, maar één ding is U weet het of u weet het niet, maar één ding is U weet het of u weet het niet, maar één ding is 

zeker, en dat is dat u het zodadelijk wel zal weten, zeker, en dat is dat u het zodadelijk wel zal weten, zeker, en dat is dat u het zodadelijk wel zal weten, zeker, en dat is dat u het zodadelijk wel zal weten, 

want weten is maar een kwestie van lezen, en u want weten is maar een kwestie van lezen, en u want weten is maar een kwestie van lezen, en u want weten is maar een kwestie van lezen, en u 

leest, dus u weet. Veel leesgenot.leest, dus u weet. Veel leesgenot.leest, dus u weet. Veel leesgenot.leest, dus u weet. Veel leesgenot. 

 

=> Een kakkerlak kan 9 dagen leven zonder zijn 

 hoofd, voordat hij van de honger sterft  

=> Wereldwijd, 23% van de defecten aan   

 fotokopietoestellen te wijten is aan mensen 

 die hun achterwerk probeerden te kopiëren.  

=> Een vlo 350 keer zijn lichaamslengte ver kan 

 springen. Vergelijk bij een mens, dan zou je over 

 7 voetbalvelden kunnen springen.  

=> De poolberen zijn linkshandig. 

=>   Olifanten zijn de enige dieren, die niet kunnen

 springen.  
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   Wist u datWist u dat  
 

 

=> Te hard niezen kan resulteren in een gebroken 

 rib. Maar pogen het niezen te onderdrukken 

 aanleiding kan geven tot een hersen- of hals

 bloeding met de dood tot gevolg  

=> Een varken fysiek niet in staat is om naar de 

 lucht te kijken.  

=> Het orgasme bij een varken duurt 30 minuten  

=> Tomaten ‘s werelds populairste fruit zijn (ja, 

 tomaten, net als pompoenen, zijn fruit) 

=> Er in de zee 92 nucleaire bommen liggen (‘blinds’) 

=> Er wereldwijd meer dan 20 000 merken van bier 

 zijn 

=> Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen 

 schreeuwt, produceer je genoeg geluidsgolven om 

 een tas koffie op te warmen.  

 

De meest onnuttige weetjes... 
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 De grote WiNaDe grote WiNa--POLLPOLL  

Mensen houden van competitie. Zeker als die mensen Winezen zijn. 
Daarom werd het maar eens tijd om een kleine poll te doen onder onze 
bevolking. Zodat we voor eens en voor altijd weten wie van ons de 
knapste, de stomste, de actiefste Winees is. Daarom kwamen enkele 
redactieleden op het idee de grote WiNa-poll te lanceren. Meedoen kan 
door iedereen! 
 
Optie 1: Vul deze pagina’s in en schuif ze onder de deur van de kleine kelder. 
Optie 2: http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=669b25b8-76d3-46cc-9ffe-fab78d30c957 
— volg deze link en vul de electronische poll in! 
Optie 3: Te lui om deze moeilijke link over te typen?  
Ga naar de WiNa-site — Forum — De Toog — topic ‘WiNa’s poll’ — volg de link 
bovenaan en vul de electronische poll in! 
 
Gelieve de volgende vragen zo eerlijk mogelijk in te vullen (Je hoeft niet per sé 
iets in te vullen, maar wij appreciëren het enorm als je het natuurlijk wel doet!). 

LET THE SURVEY BEGIN! 

Antwoord 1 
 

Antwoord 2 
 

Wat zijn de twee beste stundentenclubs in Vlaanderen? 

Persoonlijke gegevens 

Naam 
 

Geslacht 
 

WiNA-lid 
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 De grote WiNaDe grote WiNa--POLLPOLL  
Prijs WiNA-leden door hen hier in te vullen, wie is de :  

Winees van het jaar 
(Mannelijk)  

Winees van het jaar 
(Vrouwelijk)  

Schattigste winees 
 

Grappiste winees 
 

Beste partner van een 
Winees  

Actiefste winees 
 

Winees met het 
hoogste percentage 
promille in het bloed  

Stomste schacht 
 

Tofste schacht 
 

Meest zagend pro-
praesidiumlid  

Meest geprezen pro-
praesidiumlid  

Van laag (schachten) naar hoog (pro-praesidia), wie is de: 
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 De grote WiNaDe grote WiNa--POLLPOLL  

Schattigst Grappigst Actiefst 

Meest sexistische 
winees  

Grootste player 
 

Knapste winees 
 

Laat de hormonen spreken, wie is de : 

Antwoord 1 
 

Antwoord 2 
 

beste/lekkerste WiNA-
activiteit 

prof van het jaar 

hatelijkste lokalen 

Beste lied uit codex 
(geen clubliederen) 

De laatste vraagjes: 

Wat zijn de twee tofste cafés in de overpoort? 
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   Verslag croqueVerslag croque--avondavond  
Op avonden als deze komt de honger 
steeds te vroeg. Want wachten tot 
21u om de maag te stillen, sterkt de 
eetlust alleen maar aan. U kunt dan 
wel af en toe iets in de mond steken 
om die steeds luider grommende buik 
te sussen, dat laat het algemene 
gevoel van onbehagen niet 
verdwijnen. 

 
Maar voor wat komen zal, is het 
zeker de moeite waard. Want deze 
keer zijn het croque monsieurs die 
ons verblijden. Dat is toch een 
simpele lekkernij die altijd te smaken 
valt. Twee soorten worden ons 
aangeboden. Naast de natuur kun je 
ook nog kiezen voor een croque 
hawai. Met sausjes allerhande kunt u 
uw croque naar smaak opsmukken. 
Leve de variatie! 
 
Klokslag negen uur druppelden er 
enkele bezoekers binnen. Niet te 

veel, maar toch een paar. De 
bedieners van de toestellen konden 
met de vingers in de neus de menigte 
bedienen met hun creaties. Maar 
daar kwam weldra verandering in.  
 
Meerbepaald klokslag tien uur. De 
bakkers werden afgelost door een 
nieuw team. Dat werd vervolgens 

overspoeld met een menigte, niet te 
overzien. Het ‘vraag-en-aanbod’ 
vraagstuk leek opeens een stuk 
moeilijker. Maar met vallen en 
opstaan lukt alles. Ook al krijg je af 
en toe een sterke tegenwind.  
 
Eetactiviteiten zijn toch altijd weer 
een goeie keuze als invulling voor 
een doodgewone weekavond. En dat 
was deze keer niet anders! 
 
Ciau 



JAARGANG 73 ACADEMIEJAAR 2008-2009
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: SARAH BOURGEOIS, SCRIPTOR@WINA.UGENT.BE

GALABALSTRAKSKE
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   InhoudInhoud  
En omdat een galabal toch een romantische avond hoort te zijn met jongens en 
meisjes die zich in hun mooiste omhulsel hebben geschud om toch maar die 
ene te bekoren, maken we van dit Strakske een bloemlezing. Want van 
galaballen wordt een mens poëtisch. Hopelijk vergeven de auteurs of hun 
nabestaanden ons dat wij hun creaties hier zomaar overnemen... Ze moeten 
maar niet zo mooi zijn!  

Inhoud: Wat valt er zoal te lezen hier 
 
Stil, de feest spreekt !  
 
Laat dit nooit overgaan - Bram Vermeulen 
 
Steek - Leonard Nolens 
 
Ik schrijf je dus - Stijn Vranken 
 
Leven met je - Remco Campert 
 
Moe - Herman De Coninck 
 
Nostalgie: Wina doorheen de tijd 

28 
 

29 
 

32 
 

36 
 

37 
 

42 
 

42 
 

43 
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Mijn beste mede-wineesjes, eerst en 

vooral wil ik jullie allemaal al bedanken 

om alle feestjes tot nu toe te helpen 

slagen met jullie enthousiaste 

aanwezigheid. Tenslotte, een avond als 

de jeneveravond zou nogal tegenvallen 

als we alle jenever met het praesidium 

alleen moesten opsouperen, nietwaar? ;)  

Nu zijn we eindelijk aan het summum 

van het feestjaar 2008-09 aangekomen: 

ons galabal! 

W iskund igen ,  i n fo r ma t i c i  en 

natuurkundigen die deftig gekleed zijn 

en geen laptops maar een meisje 

meehebben (!), je zou voor minder van 

een speciale gebeurtenis spreken! 

Het galabalcomité en ik doen ons 

uiterste best om ervoor te zorgen dat het 

een plezante, ontspannen avond wordt, 

waarbij je dat good ol’ WiNA-

groepsgevoel in je hartje krijgt. 

En als dat niet lukt, zorgen we er 

tenminste voor dat er voldoende drank 

en steengoeie muziek aanwezig is ;) 

Dat we dit jaar niet meer naar de crypte 

konden trekken zullen sommigen 

waarschijnlijk zeer spijtig vinden, maar 

niet getreurd! WiNA zou WiNA niet 

zijn als we niet voor een andere 

originele locatie zouden zorgen die voor 

ons – en alleen voor ons! – gereserveerd 

is om de nacht door te feesten. 

Wij gaan namelijk dit jaar ter land, ter 

zee, en waarschijnlijk ook lichtjes in de 

wind ;) 

De Neboboot is een omgebouwd 

vrachtschip dat precies voor 

gelegenheden als deze is gemaakt. 

Wees gerust, we gaan niet varen, de boot 

ligt stevig aan de kade vast. 

’t Is de eerste keer dat we zoiets doen, 

en ik hoop uit de grond van m’n hart dat 

het jullie bevalt. 

Ook anders dit jaar is de openingsact. 

Geen groot geweld dit jaar, maar een 

intiem (nee, niet zó intiem...) concert 

met singer-songwriter Bouvier, die als 

“A dog named Dog” in de Vlaamse 

muziekscène bekend staat. 

Ik wou stiekem altijd al een akoestische 

opener, en heb geen enkele twijfel dat 

hij dit fantastisch zal doen, en het 

galabal op een unieke manier ingezet zal 

worden. 

Ik kwam met het Neboboot idee 

aanzetten ergens in oktober, en dat gaf 

het startsignaal voor een lange 

organisatorische lijdensweg waarmee 

veel van mijn voorgangers feesten zullen 

mee kunnen sympatiseren... 

Desalniettemin zal de voldoening groot 

zijn als het galabal geslaagd zal zijn en 

we met trots ons WiNA jaar kunnen 

beginnen afsluiten. 

Bij deze wil ik dan ook de leden van het 

galabalcomité bedanken: Thomas, Neri, 

Merel en in het bijzonder Ivo  en 

Nicolas voor hun enorme hulp bij het 

zorgen voor een royaal sponsoring 

bedrag. 

En natuurlijk ook bij voorbaat alle 

andere praesidiumleden voor hun hulp 

bij de opbouw/afbraak en de shiften. 

Ik hoop iedereen op het galabal te zien, 

je zal er geen spijt van hebben! 

 

Uw lieve feestkapoen, 

Tom De Nies 

 

Ut Vivat Crescat Floreatque WiNA! 

  Stil, de feest spreekt !Stil, de feest spreekt !  





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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Laat dit nooit overgaan 
De rust in je gezicht 
Je snelle felle zwarte ogen dicht 
In halve slaap noem je mijn naam 
Laat dit nooit overgaan 

Laat dit nooit overgaan 
Zoals je naast me ligt 
Je glimlach zacht en met ogen dicht 
Ik voel je adem langs mij gaan 
Laat dit nooit overgaan 

Zo lang gedacht dat het alleen kon 
Zo bang geweest dat het bestond 
Nu mag je nooit meer gaan 
Eenzaam is voortaan een stap bij jou vandaan 

Ach, liefde, ach, lieve 
Dit is zo goed dat het pijn doet 

 

Laat dit nooit overgaan Laat dit nooit overgaan --      
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Laat dit nooit overgaan 
De gladheid van je huid 
Je geeuwt en rekt je lijf languit 
Ik wil hier nooit meer vandaan 
Laat dit nooit overgaan 

Zo lang gedacht dat het niet waar was 
Zo bang geweest, nu weet ik pas 
Nu mag je nooit meer gaan 
Eenzaam is voortaan een stap van jou vandaan 

Ach, liefde, ach, lieve 
Dit is zo goed dat het pijn doet 

Laat dit nooit overgaan 
Ik ruik je zwarte haar 
Mijn hand ligt rustig daar 
Waar je lichaam dicht tegen het mijne ligt 
Dit is het eind van het bestaan 
Laat dit nooit overgaan 

--  Bram VermeulenBram Vermeulen  





Press Shop 
T.O.F Le Percq—Van De Walle 

 

Zwijnaardsesteenweg 80 
9000 Gent 
tel & fax : 09222 35 58 
 
 

Dag -en weekbladen 
Lotto - krasloten 

Rookwaren - tabak 
Boeken - strips 

Telefoon - gsmkaarten 
Drank - snoep 
Wenskaarten 

Nieuwkuisdepot 

Hungry of thirsty—Take away or stay 
Voskenslaan 317 A 9000 Gent TEL.: 09 330 88 75 

WWW.EETBAR.BE—INFO@EETBAR.BE 
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Wij liggen uitgepraat met onze hoofden 
Naast elkaar gekeerd. 
Ik leg een sjaal van shantoengzijde 
Over haar gezicht. 
Haar blik verdraagt geen hevig middaglicht. 

Ik pak mijn riem en snoer haar borsten in. 
Ik span haar tepels op 
Tot ze gaan zwellen, klem ze tussen wijs- 
En middenvinger, slijp ze 
Lang en zachtjes met de nagel van mijn duim. 

Ik vlij haar rechterbeen over mijn linkerzij 
En streel de natte bloedkop 
Van haar vulva met mijn knie, zij gonst 
En mag niets doen vandaag. 
Ik wil haar in de verte blind en schreeuwend 

Horen komen straks, alleen, alleen en wild 
Schreeuwend en blind en van ver 
Als kwam zij zonder ons opnieuw ter wereld. 
Ik steek. En snokkend rukt zij de sjaal 
Van haar gezicht en gooit me van zich af. 

(Uit: Een fractie van een kus, Leonard Nolens - Querido’s Uitgeverij 
BV, 2007) 

  Steek Steek --  Leonard NolensLeonard Nolens  
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Ik schrijf je want je had het veel te druk 
met niet naar me te luisteren 
om te horen wat ik zei. 

(Eenzaamheid is een recht van zelfs de grootste 
geliefden al zijn dat idioten zoals nu eens ik en 
dan weer jij.)  

Ik schrijf je dus in de hoop 
dat je beter lezen kan 
dan luisteren. 

  Ik schrijf je dus Ik schrijf je dus --  Stijn VrankenStijn Vranken  











42  

 
Van top tot teen gloeien 
alsof ik word geslagen en gestreeld 
door een zon en een storm. 

Hoe je mij vult zoete regen 
beide oren in 
tot ik huid over liefde ben. 

Zoals verhalen mij bewogen 
toen ik jong was 
doe je mijn aarde beven. 

Bossen branden 
en wij openen onze huizen 

Leven met je Leven met je --  Remco CampertRemco Campert  

Ik ben moe, ik heb vandaag 
je borst tien keer 
niet aangeraakt, lieve woorden 
niet gezegd, gedacht aan je nagels 
in mijn rug die een eeuwigheid achter 
mij ligt en waaruit ik vanmorgen 
ben opgestaan als uit een bed. 

Ik geloof niet dat ik het kan: 
niet van je houden. Drinken 
en je niet kunnen vergeten, 
dat kan ik. En iedere dag een beetje 
sterven, zodat het tenslotte slechts 
een koud kunstje wordt. 

Moe Moe --  Herman De ConinckHerman De Coninck  



43  

   Een beetje nostalgie...Een beetje nostalgie...  

Proseniores WiNA: 

 

2008-2009 : Lucas Aerbeydt 

2006-2007: Anke Dobbelaere 

2005-2006 : Thomas Abeel 

2004-2005 : Tom De Vlaminck 

2003-2004 : Thomas Van Parys 

2002-2003 : Bart Vermang 

2001-2002 : Klaartje Goethals 

2000-2001 : Pascal Lava 

1999-2000 : Olivier Priem 

1998-1999 : Wannes Bellens 

1997-1998 : Robbie De Sutter 

1996-1997 : Nick Sabbe 

1995-1996 : Gunter Geers 

1994-1995 : Mario Delanote 

1993-1994 : Maarten Laruelle 

 

Proseniores WNK: 

 

1992-1993 : KESTENS David 

1991-1992 : VAN HOECKE Toon 

1990-1991 : DEMEYER Ludo 

1989-1990 : VAN LEMMENS Isabelle 

1988-1989 : VAN LEMMENS Isabelle 

1987-1988 : Katrien David 

1985-1986 : Philippe Verheugen 

1985-1986 : PATTYN Serge 

1984-1985 : LAURENT Dirk 

1984-1985 : Serge Pattyn 

1983-1984 : RAMBOER Dominiek 

1983-1984 : Dirk Laurent 

1982-1983 : Roxane Standaert 

1981-1982 : Dirk Costens 

1980-1981 : Dirk Taecke 

1979-1980 : TAECKE Dirk 

1979-1980 : DEWULF Franky 

1979-1980 : Dirk Taecke 

1978-1979 : DE JONGHE Dirk 

1977-1978 : VILLIJN Jean-Claude 

1976-1977 : DE RIDDER Erwin 

1975-1976 : DE WILDE Ronald 

1975-1976 : DOLLESLAEGERS Luk 

1974-1975 : DE WILDE Ronald 

1972-1973 : LECLERCQ Gi 

1972-1973 : Frank De Clerck 

1971-1972 : DE BUSSCHERE Marc 

1971-1972 : Frank De Clerck 

1970-1971 : BOVIJN Marc 

1969-1970 : BOVIJN Mark 

1968-1969 : DE CRAEMER Wim 

1967-1968 : VANHUYSSE Johnny 

1966-1967 : CLAUWS Paul 

1965-1966 : VANHUYSSE John 

1964-1965 : DE SCHRIJVER Stefaan 

1963-1964 : DE JONGH Guido 

1962-1963 : PELSERS Louis 

1962-1963 : BAERT Andr 

1961-1962 : WISSAERT Jean 

1960-1961 : WISSAERT Jean 

1959-1960 : VAN PRAET Georges 

1959-1960 : WATTECAMPS Erik 

1958-1959 : VAN PRAET Georges 

1957-1958 : GEKIERE Robert 

1956-1957 : CUYPERS Bob 

1955-1956 : TURF Jef 

1954-1955 : TURF Jef 

1953-1954 : NIJNS Paul 

1952-1953 : BROEKX Freddy 

1951-1952 : SEGAERT Oscar 

1949-1950 : NEYTS Marcel 

1948-1949 : SMISSAERT Fernand 

1942-1943 : VAN DER STAPPEN Eduard 

1936-1937 : VAN EYCK Michel 

WiNA is een kring met een uitgebreid verleden. In de geschiedenis van WiNA zijn er 

uiteraard een groot aantal senioren geweest, de zogenaamde pro-senioren van vandaag. 

Als dank voor het feit dat zij WiNA / WNK hebben doen overleven worden ze hier ver-

meld: 
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Mopjes tussendoorMopjes tussendoor  
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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, 

waarvoor 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!  

Linguine met gestoofde prei, gerookte zalm 
en mascarpone 

Voor het voorlaatste Strakse één van de snelste gerechtjes die ik ken. En 
omdat pasta niet mag ontbreken in de KotKookPot, koken we vandaag 
linguine met gestoofde prei, gerookte zalm en mascarpone. Zonder zeveren, 
dit gerecht is klaar in 15 minuten!  



50  

   De kotkookpotDe kotkookpot  

En pruttelen maar... 

Ingrediënten (2 pers): 

- 300 gram gedroogde linguine (of verse, of 

tagliatelle) 

- 2 stevige stengels prei 

- 150 gr gerookte zalm 

- 200 gr mascarpone (1 doosje) 

- ev. een scheutje room 

- peper en zout 

- currypoeder 

- klontje boter  

Bereidingswijze (1u à 1u30): 

- Breng 3 liter water aan de kook met een klein handje zout 

- Snij de prei in ringetjes en was in een vergiet om al het zand er van tussen te 

krijgen (makkelijkste manier) 

- Stoof de prei in een klontje boter en kruid met peper, zout en een klein beetje 

currypoeder 

- Kook de pasta gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking 

- Snij de gerookte zalm in snippers 

- Giet de pasta af, meng er de mascarpone en een scheutje room onder, doe de 

prei erbij en kruid met peper en zout 

- Verdeel de pasta over de borden en leg er de snippers gerookte zalm op.  
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Alternatief kan je ook een stukje zalm (uit de diepvries, lekker goedkoop) 
ontdooien en bakken in de pan (hoog vuur, niet te lang!)  
 

  De kotkookpotDe kotkookpot  
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 Verslag Skireis WetenschappenVerslag Skireis Wetenschappen  
Het begon allemaal, zoals bij zoveel 

grote dingen, als een klein dingetje. Het 

dingetje in dit verhaal is een vakje dat te 

vinden is op je wina-profiel. 

 

Het is geen doodgewoon vakje maar het 

heeft wel enkele zielige eigenschappen 

dat als je er met je muis op klikt het een 

vinkje op zijn wezen gestampt krijgt en 

met de volgende muisklik het vinkje 

normaal gezien weer zonder sporen 

verwijderd wordt. –In sommige 

primitieve Gentse stammen noemt men 

dit een aan-vink-vakje.. de wetenschap 

van vandaag vraagt zich nog altijd af hoe 

ze het wonder boven wonder zelf kunnen 

uitspreken. – 

 

Dit vakje, zette zoals veel kleine dingen, 

weer grotere dingen in beweging. Hier is 

dat niet anders! Het was het startschot 

voor de infra-fra-fra-structuur van de 

WiNA club om in actie te schieten! De 

muisklik had het effect van een heuse T-

slag vers weggelopen uit de strips van 

Willy Vandersteen. Jerommeke zou er 

jaloers op zijn! Twee à drie maanden na 

het begin van de slag ging de bal pas 

goed aan het rollen. Een mail kwam in 

sneltreinvaart in je mailbox geschoten en 

zat ongeduldig te wachten om gelezen te 

worden – stel het je gewoon voor.. ooh i 

love my visual memory! – 

Je klikte vol ongeduld de mail open en 

begon gretig de inhoud op te peuzelen 

met je ogen... 

Zinnen, woorden en gedachten fladderen 

door je hersenen, je axonen flitsen tegen 

kruissnelheid alle impulsen door uw 

brain... 

WiNa .. Wetenschappen ski- en 

snowboardreis.. 

30 januari tot 9 februari .. Maar 80 

plaatsen! 

 

Velen spoedden zich naar de door de 

geografica in elkaar gestoken inlog 

website om extra informatie in te winnen 

en zich in te schrijven voor dit hachelijk 

avontuur. Na enkele korte chat 

besprekingen met vrienden/innen 

begonnen de eerste mensen zich in te 

schrijven inclusief -giggidy giggidy- 

geluidjes wanneer het gelukt was. In nog 

geen 2 weken waren de volledige 80 

plaatsen bezet! Over een succes 

gesproken! Vlug hebben de Geografen 

nog wat zitten lobbyen bij sportura voor 

wat extra plaatsen. En met succes, al vlug 

kon er een 8tal personen extra mee! Er 

volgde nog een mailtje voor een kamer 

en bus verdeling en alles was in elkaar 

gestoken! De reis kon beginnen. 

 

De place en date-to-be was 30 januari 

aan de S8 in de sterre.. al vlug kwamen 

alle 88 wetenschappers en aanverwanten 

ter plaatse ongeduldig wachtend op 

vervoer naar de maagdelijk witte 

sneeuwvelden. We voelden ons als een 

dolle meute 8jarigen die vol spanning 

aan het wachten waren op de sint of een 

andere grote kindervriend! De ene bus 

kwam toe, de andere stond nog in de file. 

Gelukkig zat ondergetekende in de eerste 

bus richting het verre Frankrijk! In 

contrast met vorig jaar is niets 

opzienbarend gebeurd tijdens de 

busreizen. We hadden anders graag nog 

eens het dak van de bus opengereten aan 

een tankstation of een politiecontrole met 

fake drugshonden gehad.  
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 Verslag Skireis wetenschappenVerslag Skireis wetenschappen  
X aantal uur later kwamen we toe op 

onze bestemming, les Sybelles. De 

organisatie was verbazend goed, zeker 

als je erbij denkt dat in 1 morgen 

ongeveer 800 studenten toekwamen in 

het dorpje. Jonas van de geografica was 

de hoofdverantwoordelijke van ons en hij 

heeft heel goed werk verricht! * 

kneukeltje * 

 

Na een verkwikkend ontbijt 

en de afhaling van het 

skimateriaal zaten we met 

zijn allen te wachten tot we 

de skipassen kregen om de 

eerste pistes af te vliegen. 

De lessen begonnen pas de 

volgende dag maar enkele 

waaghalzen begonnen al met 

de eerste bochtjes op de baby piste. 

 

Na een dagje, al dan niet vallend, de berg 

af te gaan (ik kijk naar niemand, Sport 

praeses) kwamen we moe maar voldaan 

toe bij ons appartementsgebouw. De 

sleutels werden bemachtigd, ons 

appartement geïnspecteerd en een 

relaxerende douche werd genomen. 

Velen vielen als een blok in slaap vanals 

ze nog maar op hun bed lagen, de busreis 

was nu niet bepaald met veel slaap 

gepaard gegaan. 

 

De volgende morgen kwam iedereen 

wakker met serieus wat stramme 

ledematen en hier en daar een gekraakte 

rug. Bus-slaap is zo te zien niet te goed 

voor het menselijk gestel. Maar geen 

nood! De zon scheen, de skiliften 

werkten en het levensgenieten kon 

beginnen! Op de liften, op de pistes, 

buiten de pistes en in de pistes, overal 

was er wel een Student Van Gent te 

vinden! Ook kon je de studenten 

makkelijk herkennen aan hun muts/sjaal 

die hen door deloitte gesponsord is! 

 

Er is geen skireis der wetenschappen 

zonder een heuse cantus! En zowaar is 

deze ook ieder jaar GRATIS! Iedereen 

mag meedoen, iedereen mag 

meekwelen en zingen! En de 

barman zal het geweten 

hebben! Zoals vele hebben 

opgemerkt leek de barman, 

Marco genaamd, sprekend 

op onze eigenste beste Regi 

van Milk Inc. De leuze 

“Zing es een liedje!” werd 

dan ook rijkelijk naar zijn 

hoofd gescandeerd.  Waarna hij prompt 1 

van de hits van Milk Inc door de boxen 

liet schallen. De cantus ontaarde al vlug 

op een veel te fout en veel te zat feestje 

waar alle examenstress van het lijf 

geshaked werd, en terecht natuurlijk! 

 

De volgende dag was voor sommigen 

iets minder plezant dan voor anderen, 

maar desalniettemin scheerden de 

Wetenschappen sierlijk, met of zonder 

houten kop, van de eeuwige 

sneeuwvelden richting volgende lift. Hoe 

verder de dagen vorderden hoe meer de 

beginners de sneeuw ruilden voor de 

bovenkant van hun latten en hoe 

sierlijker ze de pistes af gingen. Hier en 

daar zag je een kont de lucht insteken 

van iemand die de piste afploegde, die 

boerenstiel moet ook hier bedreven 

worden! 
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 Verslag Skireis wetenschappenVerslag Skireis wetenschappen  
Helaas helaas, eilaas zou ik zelfs zeggen, 

aan alle mooie liedjes komt een einde. 

Het einde van de skireis kwam met rasse 

schreden dichterbij. Velen treurden al in 

het vooruitzicht van de busreis naar het 

Belgenland anderen probeerden nog de 

laatste pistekes onder de knie te krijgen. 

Ondergetekende heeft nog een laatste 

“buiten de piste” gedaan met een 

prachtig uitzicht van het gebied. Het was 

het aangewezen moment om afscheid te 

nemen van mijn geliefd boardje. Hierna 

moest hij weer een jaartje de kast in tot 

de volgende Skireis Der Wetenschappen 

uiteraard! 

 

Velen staan al te popelen om te weten 

waar we volgend jaar de boel gaan 

overspoelen, dat ze meegaan op de 

skireis staat buiten kijf! U toch ook? Al 

ga je er vlug bij moeten zijn, met de 

kippen erbij zijn, zowaar. Daar is weer..  

een Student Van Gent! 





56  

 

    

 

  Porno anders bekekenPorno anders bekeken  
W 

at er tegenwoordig niet allemaal in de mailbox van een scriptor valt... Je 
kunt het niet geloven. Van liefdesverklaringen tot doodsbedreigingen. 

Maar het absurdste is wel deze... Het verslag van een jonge informaticus op een 
doodgewone pornoavond. Als scriptor moet je natuurlijk afwegen of bepaalde 
artikels wel passen in de visie van het blad. Daarom net dat het verhaal als een 
geschenk uit de hemel valt. Waarschijnlijk sprak een artikel nog nooit ons 
doelpubliek zó aan als deze.  

Het overkomt ons allemaal wel eens. 
We bekijken iTunesgewijs eens de 
muziek van een kotgenoot die aan de 
andere kant van het netwerk 
verscholen gaat. Kuierend tussen 
grote hits van Lasgo en The Village 
People stoten we opeens en ook wel 
totaal onverwacht op wat op het 
eerste zicht een aanzienlijke collectie 
porno lijkt. Vandaar dat we terstond 
de vermeende collectie porno 
verblijden met een tweede zicht. En 
ja hoor, ik zal jullie trouwe lezers van 
deze niet onaardige univerisitaire 
publicatie niet langer in spanning 
houden: op het tweede zicht is het 
ook porno. Het betreft een vrouwlijke 
medemens die niet geheel tevreden 
is met het door haar gedragen textiel. 
Haar aversie was van die aard dat ze 
zichzelf aan het stuk textiel onttrok. 

Hoe het verhaal verder gaat kan ik 
helaas niet vertellen daar mij een 
levensbeschouwlijke vraag te binnen 
schoot: "Worden pornofilms vooral 
opgenomen in warme klimaten?" 
Natuurlijk ben ik me er perfect van 
bewust dat er zaken als centrale 
verwarming bestaan die de koude 
kunnen counteren met behulp van 
warmte. Doch ik veronderstel dat, 

analoog aan tomaten, pornofilms 
beter zijn als ze niet in serres zijn 
o p g e n o m e n .  A l s  d e z e 
veronderstelling klopt, dan worden de 
betere pornofilms (we praten enkel 
o v e r  k w a l i t e i t  i n  d i t 
kwaliteitstijdschrift) in warmere 
klimaten opgenomen.  

De vraag die we ons dus moeten 
stellen is: zijn pornofilms gelijkaardig 
aan tomaten? Het antwoord is zo 
simpel dat ze voor de hand ligt. De 
verleiding is dan ook groot om het 
antwoord niet letterlijk te vermelden 
teneinde typwerk te vermijden. Na 
een korte periode van reflectie besluit 
ik het volgende besluit: om een 
maximale kennisverspreding te 
realiseren mag er in geen geval 
twijfel of een dubbelzinnigheid 
bestaan en zodoende dient het 
antwoord letterlijk gegeven te 
worden: ja. (Gevallen waar de erotiek 
voortvloeit uit het gegeven 'koude' 
behandel ik hier niet, daar tomaten 
vooral in de zomer een lekkernij zijn.) 

Gerrit Callewaert, “Atease”, 1e 
bachelor informatica. 
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   NadenkertjesNadenkertjes  

Train uw hersens... 

1 

2 

2  8   1   0 

  3   7 1   

   2   3 6 4 

   9 6     

  7  2     

 6  1   2 3  

4 3 5   2  9  

 2 9     7 3 

7 8 6   5 4  1 

9   1  8 4   

4        1 

 1   6    7 

  9 8  3    

 6 7  1 2 3  8 

 4 3     9  

6      5   

3   7      

 5 1  2  8  3 

Easy 

hard 

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

Train uw hersens... 

Omdat zij nu toch in de buurt was, besloot detective Merel 

bij haar oude vriend langs te lopen. Toen zij bij zijn huis 

kwam, kreeg zij tot haar ontsteltenis te horen dat haar 

vriend zichzelf had opgehangen. « Hij was kerngezond en 

heel opgewekt toen ik hem kort geleden sprak », zei Merel 

tegen de inspecteur. « Ik kan niet geloven dat hij zelfmoord 

heeft gepleegd. » « Toch is dat zo—ik heb zelf het onder-

zoek geleid », antwoordde de inspecteur, « ik zal u precies 

vertellen wat er gebeurd is. Zijn kamergenoot kwam die 

avond laat thuis en merkte toen op dat er op de zolderka-

mer licht brandde. Terwijl de kamergenoot uit zijn auto 

stapte, zag hij door het open zolderraam dat uw vriend een 

touw rond zijn hals knoopte. Het andere eind van het touw 

was aan een balk bevestigd. Toen schopte hij het lage kruk-

je weg waarop hij stond en dat was dat. Zijn kamergenoot 

kwam tot de ontdekking dat zowel de voor– als de achter-

deur op slot was. Omdat hij zijn sleutel vergeten had, rend-

de hij naar een buurman en belde mij op. Hij deed mij pre-

cies hetzelfde verhaal als ik u nu vertel », zei de inspecteur. 

« Toen ik bij het huis arriveerde, moest ik de voordeur 

openbreken. Daarna renden we de trappen op naar de zol-

der. Voor uw vriend was het te laat. Volgens de lijkschou-

wer bestaat er geen twijfel dat de dood is veroorzaakt door 

verhanging. De zolder was leeg op het krukje na dat on-

dersteboven bij de deur lag en een gebroken kan van aar-

dewerk die door het krukje moet zijn geraakt », besloot de 

inspecteur zijn relaas.  

« Ik zou graag nog even teruggaan naar het huis », zei de-

tective Merel, « want volgens mij heeft die kamergenoot 

gelogen. »  

 

Hoe wist Merel dat? 
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   Verslag JeneveravondVerslag Jeneveravond  

 

Er zijn maar weinig foutere avonden 
voor winezen te 
vinden, vooral 
omdat het de eerste 
clubavond is na d e 
examens. Menig 
schachtje zal de a v o n d 

o o k 
niet al 
te snel 

ve rg e te n 
a l is het maar 
door de p i k a n t e 
n a s m a a k . 

Praesidiumleden waren aanwezig om 
hun kater van de vorige dag 
(praesidiumactiviteit) weg te drinken en 
natuurlijk waren niet-winezen welkom 
om te proeven. 
 
Na een zorgvuldige kwaliteitscontrole 
door het praesidium werd om 21u de 
verkoop gestart .  Er was een 
veelvuldigheid aan jenever aanwezig : 
Appel, Citroen, Aardbei, Vanille, 
Chocolade, Peper, Bessen, .... 
Het lijstje gaat een tijd door, dus 
ik laat de rest aan de verbeelding 
over. 
 
Onze dierbare schachtentemmer 
had zelfs een verrassing voor al 
zijn brave kindjes mee, twee grote 
flessen peperjenever stonden 
klaar om hun keeltjes te sussen. 
Het gaat hierbij niet over peper 
zoals de meeste van ons het wel 
kennen van op de tafel maar over 

rode pepers. De kleine pikante 
veneinige dingen. Vele schachten 
smeekten dan ook voor een stukje 
brood of melk, beide niet aanwezig in 
de Canard Bizar. Na een paar traantjes 
was voor de meeste de pijn al lang 
vergeten en stonden ze weer in de rij 
voor hun volgende jenever, al was dat 
meestal geen peper. 
 
Het was voor de aanwezigen een 
geslaagde avond en de morgen erop 
zal voor meeste een pijnlijke ervaring 
geweest zijn. Niet te treuren voor de 
mensen die het gemist hebben, er 
komen nog een paar jeneveractiviteiten 
aan. 
 

Tot dan ;) 
Met ‘nerd’ige groeten 
I.T. - Samuel 
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 Verslag 12-uren cantus 

W 
iNA is een kring van 
extremen. Een extreem klein 

groepje van extreem gemotiveerde 
mensen heeft dan ook soms extreem 
ve e l  g o e s t i n g  o m  e x t r e em 
studentikoze dingen te doen. 
Studentikoze dingen die over het 
a l g e m e e n  t e 
maken hebben 
met extreem veel 
drank, extreem 
veel pakkende 
meezingers en, 
a l s  g e v o l g , 
ex t r eem  vee l 
plezier. Of hoe het 
idee voor een 
cantus van 12 uur 
te verantwoorden 
valt vanuit de levensfilosofie van een 
echte winees. 
 
D e  s e t t i n g  k a n  e e n v o u d i g 
beschreven worden: een zaaltje 
achteraan ons geliefde clubcafé de 
vreemde eend (voor iedereen die niet 
weet waarover het gaat gewoonweg 
de CB), een tap met 1,2 en mogelijks 
ook 3 vaten heerlijke Bockor (vaten 
zijn namelijk in staat om hun eigen 
bestaan in twijfel te trekken als ze op 
de juiste - of vanuit andere 
standpunten verkeerde - manier 
gebruikt worden), en vervolgens een 
groepje mensen dat het daar zo 
extreem gezellig vindt dat ze er de 
komende 12 uur willen blijven 
vertoeven. 
 
12 uur cantussen stelt een student 

voor enkele niet-triviale problemen. 
Ten eerste is er het simpele feit dat 
een mens bepaalde behoeften heeft, 
die om de zoveel tijd ingevuld 
moeten worden. Hierdoor is het 
noodzakelijk dat er om het uur een 
kleine pauze is, die de deelnemers in 

staat stelt om 
magen te vullen 
en blazen te 
legen. De tijd 
tussen die pauzes 
wordt dan gebruikt 
om blazen te 
v u l l e n  e n , 
eventueel, magen 
te legen. 
 
Voorts is er het 

voortdurende schor schreeuwen en 
terug smeren van kelen, dat ons 
rechtstreeks brengt bij het tweede 
probleem: hoe langer een cantus 
duurt, hoe meer tijd er gevuld moet 
worden, en hoe meer liedjes er 
bijgevolg nodig zijn. De codex is niet 
in staat om ons op dit vlak te 
bevredigen (net zoals een aspirant 
cantor ad interim zoals Peulders 
doorgaans niet in staat is om een 
would-be senior ad interim zoals 
Bouvier te bevredigen) dus moeten 
we het zelf doen. Of beter, Sjappie 
heeft het in der tijd voor ons gedaan, 
en Dolfijn heeft er voor de 
gelegenheid zijn naam op gezet. Ik 
heb het over de Schlagercodex, 
WiNA's appendix tot het befaamde 
blauwe boekje. 
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  Verslag 12-uren cantus 
Desondanks deze tweede bron van 
teksten (meestal op de juiste melodie 
gezet en gekweeld) duren 12 uur nog 
steeds extreem lang, en dan zoekt 
een mens al eens een alternatief. 
Gelukkig wordt er op een normale 
cantus geen monopoly gespeeld en 
was ik er nu niet 
bij toen het 
gebeurde. Ik heb 
mijn grenzen (dat 
de Standaard 
rondslingerde in 
de cantuszaal 
kan ik nog door 
de vingers zien). 
En het leidde 
achteraf wel tot 
h i l a r i s c h e 
taferelen. Schachten die de tweede 
prijs in een schoonheidswedstrijd 
winnen na alweer de verkeerde 
pagina te hebben geëchood 
bijvoorbeeld (geef hen nog een 
kanskaart!). 
 
Schoon volk is er die dag veel 
gepasseerd, maar niet veel mensen 
vonden het de moeite om ook lang te 
blijven. De praeses van Chemica 
verblijdde ons even met een indruk 
van wat het had kunnen zijn, en Ide 
kwam even acte de présence geven 
voor de vrije versies van het 
zwartbruine bier. Onze eigen praeses 
trapte het af na 6 uur (om 5 minuten 
later terug te komen om – met het 
schaamrood op zijn wangen – het 
sleuteltje van de kassa toch maar 

achter te laten). En zo zaten we 
opgezadeld met Bouvier, die de 
cantus leidde met grote zwier en naar 
best vermogen. En hij heeft dat goed 
gedaan. 
 
Maar onze keizer-cantor is niet meer 

van de jongste, dus 
tot 2u blijven was 
niet echt medisch 
v e r a n t w o o r d . 
Vandaar dat de 
laatste 2 uur geleid 
werden door de in 
een u i t e rm ate 
s p a n n e n d e 
verkiezing verkozen 
Peulders. En ook hij 
heeft dat goed 

gedaan. Cantor voor dit laatste deel 
was CD en, wat dacht u, ook zij heeft 
dat goed gedaan. Wie het ook goed 
gedaan hebben zijn allen die de volle 
12 uur hebben meegedaan. Mocht ik 
nog weten wie het allemaal waren, 
dan zou ik hen bejubelen, maar nu 
moet het volstaan dat ze zelf nog 
weten dat het ware helden zijn. 
Behalve Peulders, want dat is een 
sadist. 
 

Op het einde was ik zat, net als toen 

ik opstond de volgende morgen; dus 

moet het wel leuk geweest zijn. 

Volgend jaar zeker opnieuw! 
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WATERMAN  (21 januari - 18 februari) 
Op het werk krijgt u klachten van uw baas van het 

veelvuldig en verkeerd gebruiken van de scanner. U probeert 

uzelf er uit te praten met de mop over de Belg, de 

Hollander, de Fransman, de Engelsman, de Duitser, de 

Chinees, de Amerikaan, de Georgiër, de Albanees, de 

Libanees, de Liberiaan, de Uruguaiaan en de Noor, maar u 

zegt Paraguaiaan in plaats van Uruguaiaan, waardoor de 

pointe niet meer grappig is. Gelukkig helpt de goede 

relatie met zijn vrouw die u kent van de Bridge-club om een 

straf te ontlopen.  

RAM  (21 maart - 20 april) 
Als ram is het oppassen geblazen in de Overpoort. U 

riskeert een heuse rammeling als u zich niet gedraagt. 

STIER  (21 april - 21 mei) 
Een dezer dagen zal er tijdens het avondeten een discussie 

worden gevoerd of uw ouders moeten overschakelen naar 

Belgacom of naar Tele2. U probeert uw mening daarover te 

uiten; aanvankelijk houdt men daar geen rekening mee, maar 

u wordt er wel door gerespecteerd door andere leden van de 

familie. 

TWEELINGEN (22 mei - 21 juni) 
Pas op voor de Limburger die naast u woont! Hij is geboren 

onder de planeet met de roze bollekes en brengt u ongeluk 

als u zijn koffiezetapparaat gebruikt. Woont er geen 

Limburger naast u, pas dan op voor de Antwerpenaar die 

naast u woont.  

VISSEN  (19 februari - 20 maart) 
Matig uw wraakpogingen op de kreeft die u uit het water 

heeft willen vissen. Hij heeft het niet zo bedoeld.  

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

Madame Soleil is een beetje ziekjes. De sterren stonden daarenboven 
nog eens zeer vreemd. Daarom kreeg ik dit keer de volgende absurde 
voorspelling binnen. Hopelijk tast ze de geloofwaardigheid van onze 
madame niet aan. Ik zou toch maar oppassen! 
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STEENBOK  (22 december - 20 januari) 
Een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen. Maar 

u bent een steenbok! Dus jij wel. En u hebt dan nog een 

steen vlak voor uw bok. Maak dus maar geen al te gekke 

bokkesprongen de komende weken. 

BOOGSCHUTTER (23 november - 21 december) 
Ga achter die houtduiven aan, maar pas op van Gaia-

demonstranten! Een leuk concept voor een game is het niet? 

Implementeren die handel! 

KREEFT (22 juni - 23 juli) 
Uw grote hobby is vissen, nietwaar? Wees gerust, als u gaat 

vissen op de dag dat u zeven maal het woord ‘triviaal’ hebt 

gehoord, zult u een vette vis vangen.  

  Madame SoleilMadame Soleil  

The stars are the limit! 

LEEUW (24 juli - 23 augustus) 
U bent geboren in de vakantie. Dat brengt u uitsluitend 

geluk en voorspoed voor de komende week. Pas nog wel op 

voor de Antwerpenaar.  

WEEGSCHAAL (23 september - 22 oktober) 
Uw lot hangt volledig af van dat van de wasbeer die u zonet 

in uw tuin hebt gevonden. Vraag tante Fien voor meer 

uitleg.  

MAAGD (24 augustus - 22 september) 
Zorg ervoor dat u een dubbele cirkel van paarsroze krijtjes 

rondom u hebt liggen wanneer u vandaag naar het toilet 

gaat. Indien u geen toilet hebt is het nog steeds 

aangewezen om paarsroze krijtjes rondom de plek te leggen 

waar u de eerstvolgende keer uw behoefte zult doen. Anders 

verliest u uw maagdelijkheid. Indien u uw maagdelijkheid 

reeds hebt verloren, ga ze dan dringend terug zoeken. 

SCHORPIOEN (23 oktober - 22 november) 
U hebt een tamelijk stekelig humeur. U leert dit te 

aanvaarden, maar het kost u erg veel moeite. Neem af en toe 

eens een ontspannend bad tijdens analyse. 
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1 

2 

Train uw hersens... 

  Nadenkertjes: oplossingen!Nadenkertjes: oplossingen!  

9 7 6 1 3 8 4 2 5 

4 3 5 2 9 7 6 8 1 

2 1 8 5 6 4 9 3 7 

1 2 9 8 4 3 7 5 6 

5 6 7 9 1 2 3 4 8 

8 4 3 6 7 5 1 9 2 

6 9 2 3 8 1 5 7 4 

3 8 4 7 5 6 2 1 9 

7 5 1 4 2 9 8 6 3 

2 4 8 6 3 1 7 5 9 

6 9 3 4 5 7 1 8 2 

5 7 1 2 8 9 3 6 4 

3 5 2 9 6 4 8 1 7 

8 1 7 5 2 3 9 4 6 

9 6 4 1 7 8 2 3 5 

4 3 5 7 1 2 6 9 8 

1 2 9 8 4 6 5 7 3 

7 8 6 3 9 5 4 2 1 

3 

De kamergenoot kon misschien veel zien vanop het gelijksvloers 
door het raam van de zolder, maar technisch gezien kan hij niet 
geweten hebben dat de vriend van Merel op een krukje stond. 
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   KleurplaatKleurplaat  
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   DankwoordjeDankwoordje  
Ik dank volgende personen voor hun bijstand: 
 

Mijn overijverige glijbaantjesleveran-
ciers... 
 
Het voltallig praesidium om mij bij te 
staan tijdens het ontwerp van dit Straks-
ke met verslagen, foto’s, ... 
 
De leden van de redactie: Merel, Felix, 
Tim (aka wEEdpEckEr), Rebecca, papri-
ka en wortel, Thomas... 
 
Mezelf voor dit aar-
dig stukje werk… 
 
 



Sfeerbeelden 




	strakske4_cover
	cover februari 08
	kbc
	strakske4_cover

	strakske4
	strakske4_voorlopig
	cover galabal 09
	strakske4_voorlopig

	strakske4_cover
	cover februari 08
	kbc
	strakske4_cover


