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Over afscheid... 

 

Het is mooi geweest. Met die gedachte is 

elk afscheid een beetje minder bitter. En 

aangezien afscheid nemen meestal te lang 

duurt, hou ik het bij deze woorden. Want 

ik heb nog zoveel andere dingen te 

vertellen voor ik deze pagina aan de 

volgende scriptor doorgeef. En daarom 

kriebel ik ze nog voor een laatste keer vol! 

 

Ik zat deze middag wat te werken in de 

tuin. Zoals jullie wel gemerkt hebben, 

heeft mijn smeekbede naar de lente zijn 

vruchten afgeworpen. De zon gaf verdorie 

al warmte! Wat een heerlijke dagen. Daar 

zat ik dus, in de tuin, tussen de narcissen, 

te werken. De meest inefficiënte 

omgeving om te programmeren, maar 

veruit de aangenaamste. Ik kan u 

verzekeren dat het voelt als herleven na 

enkele dagen in het hart van de 

onderwereld (Zeuskelder) te hebben 

vertoefd. Toen ik daar zo zat, te staren 

naar het scherm, waar ik bitter weinig op 

zag buiten mijn eigen reflectie, werd ik 

afgeleid door de overbuur. Hij klom 

langzaam vanachter mijn scherm naar 

boven. Hij was op weg naar het dak van 

zijn huis langs de zijmuur. Daarvoor had 

hij drie verschillende ladders tot zijn 

beschikking, maar hij nam de langste. 

Degene die tot de nok rijkte. De anderen 

kwamen net iets lager en stonden 

symmetrisch aan beide kanten van de 

hoogste. Om het voor iedereen 

verstaanbaar te maken : een spiegeling 

van de kleine ladders met de grote ladder 

als spiegelas. Op deze manier waren alle 

hoekjes van de bovenkant bereikbaar via 

de drie ladders. 

Ik weet wat jullie nu denken. Ja, want ik 

zou mij net hetzelfde afvragen als ik mijn 

buurman niet zou kennen. Jullie willen 

natuurlijk weten wat, in godsnaam, hij van 

plan is te doen met drie ladders? En wat 

zal de man doen eens hij het topje heeft 

bereikt? 

 

Een kat heeft hij niet en buiten onze kat, 

die zich nooit buiten de grenzen van onze 

tuin waagt, zijn er geen katten in de buurt. 

Dus het heldhaftig redden van een 

huisdier kunnen jullie al van het lijstje 

schrappen. Daar heeft een mens ook geen 

drie ladders voor nodig. Hoewel er soms 

een gans brandweerteam voor wordt 

opgetrommeld... 

Weggewaaide dakpannen terugleggen? 

Betwijfelbaar... Het is al dagen windstil! 

Nee dat is het ook niet. 

Dakgoot uitkuisen? Staan daarvoor de 

ladders niet aan de verkeerde kant? Ik 

dacht het wel. 

Wat mijn buurman van plan was, dat kan 

niemand raden, buiten de buren. Ik zal 

jullie vertellen waarom hij de moeite 

neemt om drie ladders van verschillende 

lengte te monteren tegen zijn huis. Om de 

rand van het dak schoon te wrijven met 

een doek! En dat op een zeer ingenieuze 

manier... Hij kan van ladder tot ladder elk 

oppervlak van de dakrand bereiken zonder 

één ladder te moeten verzetten of te 

„resizen‟! 

 

Het is een grappig fenomeen, mijn 

overbuur. En ideaal om onopgemerkt zijn 

avonturen te volgen. Dat gebeurt er dus 

met je als je te veel tijd hebt. Ik ben er nog 

niet uit of ik dat leuk vooruitzicht vind 

voor mijn pensioen later. Laat ik anders 

  EditoriaalEditoriaal    

Tot u spreekt uw scriptor... 
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eerst eens gaan werken in mijn leven 

vooraleer ik daarover nadenk.  

 

De dakrand was proper en mijn afleiding 

was weg. Daar zat ik dan weer, in de tuin, 

met de laptop op mijn schoot. Met de 

zomervakantie voor deur is het moeilijk 

de gedachten te vestigen. Met de blok 

voor de voordeur, worden die gedachten 

wel af en toe opgeschrikt. Maar voor even 

deze middag, was het vakantie.  

 

Nog één kleine ladder en het is blok, nog 

één kleine ladder en het is vakantie, nog 

één grote ladder en jullie hebben een 

nieuw praesidium!  

 

 

Sarah 

  EditoriaalEditoriaal    

Tot u spreekt uw scriptor... 
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   KalenderKalender  

Neem uw agenda en noteer... 

Wanneer? Wat? Waar? 

5 mei 17u30 Jenevervoetbal De Sterre, S9 

11 mei Start inhaalweek 

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



6  

   InhoudInhoud    

Editoriaal : Tot u spreekt uw scriptor 
 
Kalender: Wat is er zoal te doen bij Wina 
 
Inhoud: Wat valt er zoal te lezen hier 
 
Woordje van de praeses: Tot u spreekt de grote baas 
 
Wedstrijd IT-planet 
 
Op zoek naar de legende van de roze caravan 
 
Glijbaantjes: Blijgaantjes + bekendmaking winnaars!! 
 
Wist u dat: de meest onnuttige weetjes 
 
Mopjes tussendoor 
 
De grote WiNA POLL : de uitslag !!!! 
 
Verslag bitterballencontest 
 
Nomen est omen : doe de test ! 
 
De kotkookpot 
 
Verslag verbroederingscantus 
 
Verslag WAN-party 2 

3 
 
5 
 
6 
 
8 
 

10 
 

12 
 

18 
 

22 
 

24 
 

25 
 

31 
 

32 
 

35 
 

38 
 

40 

Een pagina met inhoud... 



7  

 

Een pagina met inhoud... 

  InhoudInhoud    
Verkiezingsuitslag !  
 
Woordje van de nieuwe praeses 
 
Mexican night : de foto‟s 
 
Column Thomas 
 
Nadenkertjes 
 
Verslag Cocktailfuif 
 
Verslag Karaoke 
 
Verslag Galabal 
 
Madame Soleil: het staat in de sterren 
 
Nadenkertjes: de oplossing 
 
Herfstkleurplaat 
 
Dankwoordje: zoals de beleefdheid het vraagt 
 
Sfeerbeelden 
 
Praesidium 2008-2009 

42 
 

43 
 

44 
 

45 
 

46 
 

48 
 

49 
 

50 
 

52 
 

55 
 

57 
 

58 
 

59 
 

60 



8  

   Woordje van de praesesWoordje van de praeses  

De grote baas spreekt... 

Beste collega's 

Een jaar praeses zijn kan veel of weinig 

effect hebben op een vereniging. Mijn 

plan was om zoveel mogelijk 

hervormingen in een zo kort mogelijke 

tijd door te voeren met als doel van 

WiNA een vereniging te maken die zeer 

geörienteerd is naar zijn studenten (zoals 

het eigenlijk hoort) en tradities een juiste 

plaats te geven nl. op studentikoze 

activiteiten en niet echt ergens anders. 

Een doel, dat als plezant neveneffect 

heeft dat je eens klasgenoten of 

hogerejaars op café ziet of merkt hoe die 

ene stille mens opeens een feestbeest 

wordt na X aantal pinten of andere 

situaties waar men best achteraf de leuze 

"can't remember, didn't happen" toepast. 

Op zich is dat aardig goed gelukt, maar 

het kan altijd beter :). 

Op studievlak is WiNA er dan ook sterk 

op vooruitgegaan door de magische 

formule van 'communicatie' toe te passen, 

een beetje ondersteund met wat gratis 

cinematicketten. We hebben een hele 

resem examenvragen binnengekregen die 

ongetwijfeld nog van pas komen, alsook 

heb ik nu een 20-tal gedocumenteerde 

keuzevakken. Als je dit leest en je hebt 

geen een van beide ingediend, SCHAAM 

U!  

Ik ben nog steeds trots op onze schachten 

van dit jaar. Niet alleen zijn er een goed 

aantal voor alles door in eerste zit. Er zijn 

er ook 29 van de 30 ontgroend, wat toch 

wel een historisch record is voor zover 

mijn geheugen reikt. 

Voorts zou ik iedereen willen bedanken 

die glijbaantjes heeft ingediend, de 

scriptor zal zeker overgaan tot het 

uitdelen van de nodige tickets :) 

Ik heb vernomen dat het plan is om 

sportcompetities tussen de richting 

onderling te organiseren en ik kan dat 

alleen maar toejuichen want dan kunnen 

de informatici eindelijk eens bewijzen dat 

ze wel sportief zijn! Het verder uitwerken 

van jaarverantwoordelijken volgend jaar 

zal dat initiatief hopelijk kunnen 

bespoedigen alsook de verdeling van dit 

boekje verbeteren :). 
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   Woordje van de praesesWoordje van de praeses  
Het zou ook wijs zijn mochten er meer 

mensen hun zever in dit boekje 

gepubliceerd willen zien, onze redactie 

recruteert altijd!  

Het organiseren van meer eetactiviteiten 

was nog zo'n campagnepunt van mij 

vorig jaar en dat is aardig goed gelukt, 

zeker als je ijsjes meerekent als eten :D. 

Het organiseren van  recruitment lukte 

aardig tot de crisis insloeg, zeer 

vervelende zooi want uiteindelijk is onze 

jobbeurs  erdoor gesneuveld en is het 

aantal  recruitment-activiteiten veel 

minder dan dat ik gehoopt had maar geen 

nood! De knowhow is er nu, dus zodra de 

crisis over is, zwemmen we in het 

geld :p. 

Enfin, er zijn ook een aantal initiatieven 

begonnen die nooit van de grond 

gekomen zijn maar nog altijd zeer 

haalbaar zijn: WiNA devteam, sterke 

samenwerking met werkgroepen, de 

aanleg van een oudleden databank en een 

minifestival op de Sterre. 

Het volgend praesidium weet wat hun te 

doen staat en met motivaties als deze 

moet je al moeite doen om het fout te 

laten lopen: 

"Naast de functie van PR intern wil ik 

ook een volwaardig praesidiumlid zijn, ik 

wil me echt ten volste inzetten om WiNA 

ook volgend jaar opnieuw te laten verder 

openbloeien tot  de prachtige 

studentenvereniging die ze in onze harten 

altijd al geweest is" 

Het is mooi geweest :) 

Cheers, 

Nicolas Overloop 

Praeses 2008-2009 

WiNA 

De grote baas spreekt... 
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   Wedstrijd IT PlanetWedstrijd IT Planet  
 
IT-Planet is een bureau gespecialiseerd in informatica. Voor verschillende pro-
jecten bij rechtstreekse partners, is IT-Planet constant op zoek naar zowel vaste 
bedienden als freelancers om hun team uit te breiden. 
 
  
In het kader van recruitment schreef het bureau vorige maand een wedstrijd uit 
voor de 2e masters Computerwetenschappen. Bij deze wensen we Sebastiaan 
Mindreau proficiat: hij won een FNAC bon van 500 €! 
 
Wil jij ook de IT-uitdaging aangaan? Dan wacht je bij IT-Planet misschien een 
carrière binnen Development, System Engineering, Project Management, Busi-
ness Analyse, Testing, e.a. (breed gamma aan functies!). Bij élk contract wordt 
er grote aandacht besteed aan carrière, leer- en groeimogelijkheden. 
 
  
Interessant om weten: IT-Planet is o.a. Microsoft .NET Certified Industrial Part-
ner, waardoor ze directe contacten onderhouden met Microsoft in de USA en 
zelfstandig tools kunnen ontwikkelen (intern .NET Competence team). 
 
Indien je geïnteresseerd bent in een job bij IT Planet, stuur dan je CV naar vaca-
ture@planet-group.be, met vermelding van WiNA. Of surf naar www.planet-
group.be. 
 
  
 
Voor meer vaca-
tures kan je altijd 
kijken op http://
wina.ugent.be/
recruitment/ 
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Op zoek naar de legende... 
Waar zullen wij beginnen. Nu het einde nabij is. De tune is uitgedoofd. De 
ontknoping is nakend. Jawel, u hebt het goed begrepen. We naderen de 

 

APOCALYPSSSSSSSSssss
sss… 

 
We voelen het aan ons water dat in kanalen langs ons trillend lijf loopt nu we het 

mysterie eindelijk kunnen onthullen. 

Wat verder in dit verhaal te lezen zal staan is overweldigend, shockerend, 

wereldschokkend zelfs! Zo wereldschokkend dat ze tot in Italië onze vibraties 

voelen. (Duracell batterijen is de tip, de bunny kan blijven gaan.) 
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 ...van de roze caravan 

 

 
Volgend feit zal misschien verrassend in de oren klinken, maar het is waar! 

Wortel en paprika hebben een waslijst aan stiekem behaalde diploma‟s. Tot 

deze was behoren naast stinkende sokken en spermaboxershorts ook diploma‟s 

in: artistieke schilderkunst niveau 2, omgekeerd pijpen, treinconducteur, 

briefopener, matras, protkundig ingenieur (maar we hebben niets met eventueel 

verwante studentenclubs te maken), en en en, last but NOT least: 

PRIVÉDETECTIVE.  

Inderdaad, dit had u niet verwacht, maar onder onze prachtige vacht, schuilt een 

ware Sherlock Holmes. Wij hebben dit talent en enkele andere diensten (zie 

diploma‟s) optimaal gebruikt en dat heeft ons tot de volgende conclusie geleid 

betreffende de alom geprezen prof. C. Thas. 

  WARNING  
Volgende berichten zijn niet geschikt voor: 

 

Mensen met hartkwalen 

Mensen die op togen dansen 

16minners 

Mensen die te goed met een wasmachine kunnen werken 

Homo’s die graag boterhammen met pindakaas, jam, 

druiven en cacaopoeder eten 



14  

 Op zoek naar de legende... 
 

”Rtenichie is  niet het codewoord. 
 

Nee jaa nee euhm ja wacht het alfabet!!!! Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
Mkumxgloig is wel het codewoord!!!!” 
Dit mysterieuze bericht werd ons toegezonden door een waarzegSTER, nl de 
ster D5387, door de telescoop. We begrepen er niet veel van, maar we 
vermelden dit wel in ons verslag aangezien het relevant is voor het onderzoek, 
maar dit hebben wij pas achteraf ontdekt. 
 
Ook nu weer, zoals in de lange geschiedenis van ons onderzoek, hadden we 
geen enkel aanknopingspunt meer. Op onze goede vriend D5387 na natuurlijk. 
Dus konden we niet anders dan dit geval te gaan onderzoeken. Raar maar waar, 
als wiskundige en fysicus konden we er geen oplossing voor vinden. Een reeks 
letters die iets met het alfabet te maken hadden. Een moeilijke opgave, waar we 
echt niet aan uit konden. Dus gingen we maar even genieten van het zonnetje 
buiten, die voor het eerst sinds een lange tijd volop zijn stralen kon laten zien… 
We waren aan het reflecteren over de sequenties van letters die ons door de 
waarzegster werden voorgeschoteld tot paprika plots de bedenking maakte dat 
ons codewoord een groep letters voorstelde die op dezelfde afstand gescheiden 
zijn en van het alfabet in minor ten opzichte van elkaar gerangschikt liggen als in 
ons alfabetisch geschikt codewoord. Een geniale catharsis, vond wortel. Nu 
moesten we alleen nog zoeken naar een magisch getal die de sleutel bood.  
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Daarvoor moesten we ons concentreren op het nummer van de ster: 

 

En als je nu weet dat je 7 gebouwen passeert als je van de hoofdingang naar de 
roze caravan gaat (S1, S2, S3, S4, S5, S8, S9) dan gebeurt er dit: 

 

Dit is een geldige bewerking want je mag altijd bij een vergelijking –0 toevoegen. 
Als we nu bij ons codewoord elke letter vervangen door de letter die zes 
plaatsen later komt komen we uit bij: “Geografica”. 
Verstandig als wij zijn hebben we ons emailverzendsysteem pasklaar gemaakt 
en hebben een e-mail (zoals dat vandaag de dag gebeurt) gestuurd naar 
geografica. We hebben vijftien dagen gewacht op een hopelijk bevredigend 
antwoord. De spanning was te snijden, in wel vijfentwintig stukjes, we hebben er 
nog een paar gespaard voor de examens. Dit was dan het uiteindelijke 
definitieve antwoord: 
 
 
 
 
 

 
 

5387 5.3.8.7 840

: : 2

840 / 2 420

paprika en wortel aantal

 



420 / 7 60

60 0 6



 

...van de roze caravan 
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Onze ontsteltenis was dan ook zeer groot bij het lezen van het antwoord. We 
weenden tranen met tuiten zonder spruiten. In deze verdrietige toestand 
begaven we onszelf en onze ledematen naar de bron van ons onderzoek, de 
caravan aan de S9. Uit totale wanhoop hebben we ons daar in het gras gelegd 
en beginnen roepen en zo van die dingen, op een paprika- en wortelmanier. 
Er kwam een informaticus op ons afgestapt en vroeg of wij een beetje van zijn 
antidepressiva mochten lenen, wij waren natuurlijk volledig gecharmeerd door 
zijn mannelijke avances. Wij besloten onszelf een pleziertje te gunnen en zijn 
perzikkontje stiekem te volgen… Perzik, paprika en wortel, het is namelijk 
allemaal een pot nat: soep! Dit was een van onze meest fantastische ingevingen 
want dit zorgde ervoor dat onze groente-oren een geheimzinnig gefluister 
waarnamen: 
 
 
 
 

Rozecaravan


S9caravanrozedinges


caravanrozecaravan


caravan 

 
 
 
 
 

Wij waren klaar. Gekomen en gezien. We hebben gehoord. Wij verstaan 

namelijk MS reference 2. We zijn de locatie binnengestormd, met handboeien 

en zweepje bij de hand. En daar stond hij dan, een rijzige gestalte, met 

baardgroei (hij was ouder dan achttien). Zijn naam was Erwin Plancke, met ck. 

Hij houdt van pintjes en Gent. En hij is de trotse eigenaar van de roze caravan! 

Heil aan Erwin Plancke! Hij heeft ons een heel jaar veel plezier, onderzoekswerk 

en jullie een fantastische ontknoping bezorgd! 

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. De strijd is gestreden en de winaars zijn bekend. 
Blader nog een laatste keer door onze glijbaantjes en ga vlug kijken of je bij de 
gelukkigen bent... 

Prof. Coolsaet 

Prof. Impens 

Prof. Matthys 

1) “Om een zeshoek te tekenen moet je 

natuurlijk wel wat meer wiskunde kennen. Maar 

als je die wiskunde niet zou kennen, waarom 

zou je dan een zeshoek willen tekenen?” 

2) “Wie is er verwonderd dat ik het al een 

halfuur over bomen heb en we niet in de les 

biologie zitten mag dit nu zeggen.” 

3) “Aan jullie verdwaasde blikken zie ik dat het te 

gemakkelijk is. Maar troost jullie het wordt direct 

moeilijker...(klikt iets aan)... blijkbaar ook voor mij 

want het wilt niet werken.” 

1) “Wie oppervlakte zegt, zegt parametervoorstelling.” 

2) “We halen onze poolstok boven en katapulteren onszelf 

naar pagina 48!” 

1) “Een ellips is een cirkel die geen chance heeft gehad.” 

2) “Een kus is zeer innig contact.” 

Prof. Buelens 

1) “Lernaut & Hauspie hadden wat ze noemen een 'creatieve 

boekhouding‟.” 
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En glijden maar... 

Prof. De Meyer 

  GlijbaantjesGlijbaantjes  
2) “Als er iemand zegt: 'Professor, ik vond het leuk om met 

uw voeten te spelen', ik apprecieer zo'n antwoord.” 

3) “Er zijn in deze zaal heel slimme mensen... Die worden 

dan assistent en prof.” 

4) “Efficiency, in het Nederlands is dat efficiëntie, en in 

het Engels efficiency.” 

5) “Een vrachtwagenchauffeur, kent u dat? Dat zijn zo van 

die mannen op Youtube die beginnen te dansen achter hun 

stuur.” (begint te dansen) 

6) “Ik zal jullie eens de parabel van het frietkot van 

Holsbeek vertellen: „Doe maar iets op die frieten, tis toch 

maar om te kotsen.‟” 

7) “Als je 1 keer iets vervalst, dan zal je dat ook een 

tweede keer doen, en een derde keer, en 3 jaar later zit je 

in Lernaut & Hauspie.” 

8) “Je moet niet bang zijn van de persoon van Jean-Luc 

Dehaene, maar die legt zoveel gewicht in de schaal...” 

9) “Van alcohol worden sommigen bozer, sommigen 

depressiever, maar we worden allemaal onnozel.” 

10) “Ik wil een Porsche Cayenne kopen. Mijn doel is het 

impressioneren van jongedames. Maar ik heb geen geld 

genoeg. En stel dat ik hem ooit zou kopen, dan zou mijn 

vrouw van mij scheiden. Dan kan ik natuurlijk nog naar die 

jongedames!” 

11) “We kunnen de 4 P's nog aanvullen met People, 

Positioning, Purple Cow,...”  

1) “We trekken een schoppenhaas.” (schrijft dit ook zo op 

het bord) 

Prof. Van De Walle 

1) “Als ge cyaan, magenta en geel mengt, dan krijgt ge een 

vuil bruin. Ik zou het met iets willen vergelijken, maar ik 

zou het beter niet doen...” 
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Glad Deschrijver 

Prof. Debosschere 

  GlijbaantjesGlijbaantjes  

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

1) Glad: “En is alles duidelijk?” 

 Leerling: (voor heel de klas) “nee” 

 Glad: “Ok, dat is dan duidelijk, dan gaan we verder 

 naar het volgende hoofdstuk.” 

2) “U kuist wellicht nooit de ruiten thuis?”, naar een 

student die op een vreemde manier het bord afveegde. 

1) “Bij het programmeren kreeg je hulp van bevallige 

assistentes. Of die dat leuk vonden weet ik niet, maar ze 

hadden geen keus, want ze werden bij het programma 

geleverd.” 

2) “We hebben inpoer en outvoer.” 

Tegen peulders over schachten kopen volgend jaar: 

“Ja volgend jaar ben ik van plan om 2 schachtjes te kopen, 

een jongentje en een meisje, en ze dan in mijn kelder te 

steken en te kweken.” 

Kidk (IT) 

Stijn (2e bach informatica) 

Stijn en Bram zitten over hun java project te praten. 

Bram: “Het probleem zit misschien in je windows events.” 

Stijn: “Ik gebruik wel mac.” 
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   Wedstrijd: glijbaantjesWedstrijd: glijbaantjes  
Uitslag 

Om welke glijbaantje werd er het hardst gelachen? 

 

1) Janos Braem 

Prof Matthys : “Een ellips is een cirkel die geen chance heeft gehad.” 

2) Nicolas Van Den Bossche 

Prof Beulens : “Ik ga 2 vrijwilligers aanduiden” 

3) Peulders 

Prof Storme : “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.” 

 

Hieronder het lijstje van deelnemers en hun bijdrage :  

 
1) Nicolas Van Den Bossche (35) 

2) Janos Braem (15) 

3) Felix Mattelaer (12) 

4) Tiziana Troukens (10) 

5) Jerrevds (Jeroen Van De Sande) (3) 

5) Peulders (3) 

6) Rebecca (2) 

6) Bert Vandenbroucke (2) 

6) Neri (2) 

6) Jorrit Barbry (2) 

7) Tom (1) 

7) Propolis (1) 

7) Sofie (1) 

7) Ivoos (1) 

7) Peter (1) 

7) Jasper Verplancken (1) 

7) Pieter De Baets (1) 

Winnaars ? 
 

Janos Braem en Nicolas Van Den Bossche ! 

Proficiat! Jullie mogen binnenkort elk een paar cinematickets verwachten. 
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Net zoals in de vorige Strakskes verwent de door 

jullie allen geliefde redactie jullie weer op een 

hoop onzinnige (let op: geen onzin) kennis. Enjoy! 

 

  Wist u datWist u dat  

De meest onnuttige weetjes... 
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  Wist u datWist u dat  

De meest onzinnige weetjes... 
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 Mopjes tussendoorMopjes tussendoor  
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 De grote WiNA poll : de uitslag!!De grote WiNA poll : de uitslag!!  

E erst en vooral bedankt om voor onze poll te stemmen, de 
resultaten zijn uiteindelijk verwerkt en we kunnen nu met de 

redactie de uitslag aan jullie onthullen. Hou je vast voor een 
interessante reis door de mening van heel wat winezen… 
 

Praesidiumkandidaten 

We gaan eerst en vooral eens op een rijtje zetten hoe onze 
praesidiumkandidaten het ervan af gebracht hebben. Als dit 
krantje uit is, is het namelijk al bekend wie onze nieuwe 
praeses wordt dus kunnen we hier geen campagne meer 
maken. 
 
Man van het jaar: Ivo is het volgens jullie meer waard om 
man van het jaar te zijn in vergelijking met Stef, maar het 

scheelt slechts 1 stem, je kan zelf bepalen hoe representatief dat is. 
 
Grappigste winees: Ook deze trofee gaat naar Ivo, alhoewel hij de winnende 
Bouvier ver voor zich moet laten, is Ivo grappiger dan Stef. 
 
Hoogste promillegehalte: Beide kandidaten zijn hier aan elkaar gewaagd en 
behalen dezelfde score. 
 
Actiefste winees: Ook hier laat Ivo zijn tegenkandidaat Stef ver achter zich. 
Als Stef onze praeses wordt, kan hij nu bewijzen wat hij waard is! Wint Ivo, 
dan kan hij zijn goede werk verderzetten… 
 

Beste studentenclub 

Beste studentenclub: WiNA 
Voor iemand die de WiNA een beetje kent weet sowieso wie 
hier op de tweede plaats zijn intrede mag doen: Bacchus. Maar 
de WiNA zelf heeft wel een zeer grote voorsprong. Zo goed als iedereen heeft 
wel voor de WiNA gestemd, daarom ook dat er twee keuzes gemaakt mochten 
worden. Op de derde plaats vinden we chemica, prime, VVN en geografica. 
Enkele opmerkelijke inzendingen onderaan de ranglijst zijn toch wel de ksj (?) 
en uiteraard ook nog onze collega‟s van de winak. 
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Winezen 

Man van het jaar: Peulders 
Peulders haalt het met een redelijke voorsprong op Ivo en 
TDN, die samen de tweede plaats delen. Verder vinden we ook 
nog dolfijn, nicolas en stef. 
 
Vrouw van het jaar: Sarah en Merel 
Er zijn dan nog zo weinig vrouwen in de WiNA en dan nog kunnen ze niet 
kiezen. Sarah en Merel delen de eerste plaats. Dan hebben we nog Neri die 
ook nog een aantal winezen kan bekoren. Enkele winezen konden echter 
geen enkele vrouw kiezen en stemden dan maar voor Peulders (1 stem) of 
Nicolas (1 stem). 

 
Schattigste winees: Merel 
Hier is Merel er wel in geslaagd Sarah te verslaan en krijgt 
ze met de glans de eerste plaats. Maar ze wordt op de voet 
gevolgd door CD (tweede plaats) en Tots (derde plaats). En 
als Merel iedereen wil overtuigen volgend jaar zal ze nog 
enkele mensen moeten vertellen dat zij veel schattiger is 
dan Neri, Sarah en Polipie (alledrie vierde plaats). 

Onderaan de lijst vinden we zelfs nog een net ontgroende 
schacht: Sophie. 
 
Grappigste winees: Bouvier 
Bouvier wordt hier op de voet gevolgd door de man van het 
jaar peulders, maar mag zichzelf toch nog de grappigste 
winees noemen. Rudolf, Tots en Polipie delen de derde 
plaats, net boven onze praeses, Nicolas. Ook hier hebben 
twee schachten hun weg naar de poll gevonden: Janos en 
Pietje. 

 
Beste partner van een winees: Kim 
Onze Kim stak boven alle andere kandidaten uit, want ze 
waren met veel. Er zijn namelijk heel veel verschillende 
kandidaten opgegeven. We vinden op de tweede plaats nog 
heel wat mensen: misspiggy, Peter, Polipie, Zabzab en Neri. 
Dit is trouwens samen met de man van het jaar de minst 
beantwoorde vraag van de poll. 

De grote WiNA poll : de uitslag!!De grote WiNA poll : de uitslag!!  
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Actiefste winees: Ivoos 
Hier haalt de praeseskandidaat de eerste plaats. Zoals Bouvier net Peulders 
had weten te kloppen heeft Ivo ook hier de man van het jaar achter hem kunnen 
laten. Op de derde plaats krijgen we dan nog Nicolas te zien en een andere 
actieve winees die bij Nicolas op de derde plaats mag staan is Ide, die op 
sommige gebieden blijkbaar al heel wat activiteit heeft laten blijken. 
 
Hoogste promillegehalte: Dolfijn 
De Wodka-cécémel heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen want 
Dolfijn heeft hier de eerste plaats gehaald. Op de tweede plaats 
vinden we Rudolf trots en zonder concurrentie. Onder hem zetelen 
Harald, Kette, Polipie, Lucas en Sjappie. Zij zullen volgend jaar 
toch wat meer mogen drinken om Dolfijn en Rudolf in te halen…  
 

Schachten en propraesidia 

Stomste schacht: insd34th 
Hoeveel velen hier de drang niet konden onderdrukken om elke schacht als 
stomste schacht te bestempelen is insd34th dan toch met de prijs gaan lopen. 
Hij had dan ook een ferme voorsprong op Kette die blijkbaar net dat ietsje 
minder stom is. 
 
Tofste schacht: pietje 
Meegaan als enige op WWW heeft sowieso een goede indruk nagelaten zo 
blijkt, Pietje is verkozen als beste schacht (in hoeverre dat volgens sommigen 
bestaat). Hij heeft drie achtervolgers die hij heeft kunnen verslaan: op de 
tweede plaats vinden we Sander, op de derde plaats Kidk en dit rijtje wordt 
afgesloten met Jeroen. 
 
Meest zagend pro-praesidiumlid: Sjappie 
Sjappie mag hier de trofee in de wacht slepen en wint van Polipie (2

de
 plaats), 

dobbie en zabzab (beide 3
de

 plaats). 
 
Meest geprezen pro-praesidiumlid: Lucas en Dobbie 
Hoewel de  verdeeldheid groot is en heel wat mensen een 
relatief goed aantal stemmen hebben binnengehaald 
mogen Lucas en Dobbie zichzelf de meest geprezen pro-
praesidiumleden noemen. Ze deelden deze medaille net 
niet met CD, Bouvier en Zabzab. 

De grote WiNA poll : de uitslag!!De grote WiNA poll : de uitslag!!  
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Hormonen 

Meest sexistische Winees: Rudolf 
Ook hier was de verdeeldheid groot, op twee kandidaten 

na. Rudolf is blijkbaar de meest sexistische Winees, maar 

om naadloos naar de volgende vraag over te gaan kan ik je 

meedelen dat Ide de tweede plaats bemachtigd heeft. 

 

Grootste player: Ide 
Na beste studentenclub en tofste café in de overpoort is deze 
vraag de derde vraag waar de winezen het het meest over 
eens zijn: Ide is de grootste player van de WiNA. Drie vierde 
van de winezen die stemden vinden Ide de grootste player. 
En nu mag hij zich dus met trots als grootste player van de 
WiNA door Gent begeven. 

 
Knapste winees: Sarah 
De knapste winees onder ons is Sarah, wat dit betekent of 
wat Sarah mag doen om dat te bewijzen ligt geheel in jullie 
kamp! Verder kan ik nog vermelden dat de vrouwen en de 
homo‟s Thomas op de tweede plaats gestemd hebben en 
daarmee staat hij net boven Merel (derde plaats). 
 

Café 

Tofste café in de overpoort: Canard Bizar 
Dit was natuurlijk wel te verwachten, maar toch een dikke duim voor Maxim en 

zijn team van de Canard Bizar, want zij werken volgens de WiNA in het tofste 

café van de overpoort. De Sax neemt plaats onder de Canard Bizar op het 

podium en worden achtervolgd door de Tequila (3
de

 plaats) en de Porter House 

(4
de

 plaats) 

De grote WiNA poll : de uitslag!!De grote WiNA poll : de uitslag!!  
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En ook nog 

Tofste WiNA-activiteit: Voordoop + pizza-avond 
Of de schachten hier hetzelfde over denken of niet, de voordoop (+ pizza-
avond) is/was de tofste activiteit van het jaar. Dus de schachtentemmer en de 
feestpraeses mogen al van een ding zeker zijn: volgend jaar opnieuw! Maar er 
zijn ook nog andere activiteiten die in het lijstje voorkomen: de 
bitterballenavond haalt de tweede plaats en bickyburgers mogen toch mooi de 
derde plaats bestijgen. 
 
Prof van het jaar: Professor Peter Dawyndt 
Hoe kan het ook anders met zoveel proffen, maar hier kwamen de winezen 
bijna niet tot een consensus. Toch kan Professor Peter Dawyndt zichzelf de 
prof van het jaar noemen. Andere proffen met dezelfde ambities zullen 
examens makkelijker moeten maken of grappiger uit de hoek komen… Of 
gewoon heel hard je best doen. En hiermee zijn Professor C. Impens en 
Professor K. Coolsaet al mee bezig, aangezien ze samen de tweede plaats 
bezetten. 
 
Slechtste lokaal: A3 
De A3 is dus blijkbaar het slechtste lokaal, ligt het aan de tafels of gewoon aan 
het feit dat A3 helemaal bovenaan ligt, dat is niet geweten. Wij weten wel dat 
A0 en Leszaal 1 in S1 ook goed op weg zijn om A3 van zijn troon te stoten. 
Verder heeft de hele A(0-3) familie allemaal een plaats gekregen in de lijst, S9 
heeft dus nog werk voor de boeg… 
 
Beste codexlied: Wild Rover 
Wie ook de volgende cantor moge zijn, een ding is zeker, de Wild Rover moet 
en zal gezongen worden volgend jaar op de WiNA-cantussen. Enkele andere 
aanraders voor de toekomstige cantor zijn: Loch Lomon‟ (tweede plaats) en 
enkele liederen op de derde plaats: Die Lore, De soldaat, Blauwvoet en 100 
semesters. 
 

 

Bedankt allemaal om te stemmen en proficiat aan de winnaars. Hopelijk 
volgend jaar opnieuw een poll en voorstellen voor nieuwe vragen of het  
weglaten van vragen zijn steeds welkom. 
 

De Redactie 

De grote WiNA poll : de uitslag!!De grote WiNA poll : de uitslag!!  
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E erst en vooral: een verslag 

schrijven over een activiteit die 

al lang gepasseerd is, is niet zo 

gemakkelijk. Na een tijdje vervagen 

de herinneringen (als die er in de 

eerste plaats al waren) tot er alleen 

nog de herinnering aan bier 

overblijft. En in dit geval ook 

bitterballen. 

Het was bitterballencontest: een wedstrijd 

waarbij men om ter meest van die 

gefrituurde balletjes moest eten. Enkel de 

sterksten onder ons deden mee; 

bitterballen aan de lopende band eten is 

nu eenmaal niet voor iedereen 

weggelegd. Je moet er een sterke en grote 

maag voor hebben en je moet ook 

bitterballen lusten. Degenen die niet mee 

wilden doen maar toch een beetje honger 

hadden, konden ook een paar bitterballen 

eten. Meer dan een paar zelfs want er 

waren er nog heel veel over. 

 

Zowel deelnemers als niet-deelnemers 

werden in de watten gelegd met twee 

gratis vaten. De eerste was van WiNA en 

de tweede van de negen schachten die er 

voor alles door waren in het eerste 

semester. Natuurlijk zorgde al dat bier 

weer voor foute momenten. Voor meer 

info daarover zie het “ik ben bezopen 

thuis gekomen en heb zin om te zeveren” 

topic op het WiNA-forum. Ik licht alvast 

een tipje van de sluier op: 

 

 “Fout zijn dat leert men niet! 

     Fout zijn dat is men of men is het 

niet!” Alexander Ide, PR-Extern 

 

Ten slotte de uitslag nog: John heeft 

gewonnen met 46 bitterballen. Nagasy 

werd tweede. Proficiat aan alle 

deelnemers. 

 

Merel Vanwymeersch, feest 

  Verslag bitterballencontestVerslag bitterballencontest  
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T ijdens de lange studie van het object “caravan” wilden we eens wat 

ontspanning en gingen we wat extra onderzoek verrichten i.v.m. het thema 

geboortedatum – karakter. Wij hebben wetenschappelijk bewezen
1
 dat je 

geboortedatum en je naam een toch wel verbluffende combinatie aan je 

persoonlijkheid geven die wordt gevormd door het verbinden van de 

geboortedag, geboortemaand en de eerste letter van je naam. 

Paprika en Wortel onthullen u het resultaat van een 

(ander) diepgaand onderzoek 

Je kan het heel simpel te weten 
komen. Je start met “Ik heb”, dan zoek 
je jouw geboortedag op, de zin die je 
daar vindt verbind je met de zin naast 
je geboortemaand en tenslotte kan je 
de persoonlijkheidsweergave afmaken 
door de eerste letter van je voornaam 
te zoeken. 

 

“Ik heb” 

 

Je geboortedag: 

1: een zigeuner 
2: Johnny Depp en Catherine Zeta-
Jones 
3: De nieuwe film van Steven Spielberg 
4: een GSM 
5: mijn haar 
6: mijn dildo 
7: een champagnefles 
8: Kris Coolsaet 
9: Wart de Bever 
10: een rode vis 
11: Spongebob Squarepants 
12: de praeses 
13: Mega Mindy 

14: een neergestort vliegtuig 
15: een condoom 
16: mijn beste vriend zijn zus 
17: de nieuwe cd van Britney Spears 
18: Harry Potter 
19: Gollem 
20: java.util.Random 
21: Mijn opa 
22: het spaarvarken van mijn vriend 
23: mijn eerste knuffel 
24: broodpudding 
25: de (e)rector 
26: Jommeke 
27: De roze caravan(a.k.a Vicky) 
28: een melkkoe 
29: mijn homoseksuele kapper 
30: Ravioli met kaas 
31: een pantoffeldiertje 

  Test: Nomen est omenTest: Nomen est omen  
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Je geboortemaand: 

Januari: innig gekust 
Februari: ingevroren 
Maart: gekookt met patatjes 
April:  uitbundig uitgelachen 
Mei: met een kussen geslagen 
Juni: verkocht op e-bay 
Juli: in brand gestoken 
Augustus: helemaal onthaard 
September: op bacteriën onderzocht 
Oktober: heel lieflijk geaaid 
November: nooit kunnen vinden 
December: langs achter gepakt 

 

De eerste letter van je voornaam: 

A: en ik heb me daarbij rot geamuseerd 
B: omdat ik van het leven hou. 
C: om de tijd door te brengen. 
D: omdat ik niet wou leren. 
E: omdat mijn moeder het gevraagd 
had. 
F: en de reacties waren lovend. 
G: maar de afwerking was niet goed. 
H: en dat maakt me blij. 
I: om een centje bij te verdienen. 
J: omdat ik er toevallig voorbij liep. 
K: want ik heb een mentale 
achterstand. 
L: dankzij mijn nieuwste uitvinding. 

M: toch voelt het raar aan. 
N: en ik wil het direct opnieuw doen! 
O: want het was dringend nodig. 
P: in naam van de wetenschap. 
Q: om punten bij te verdienen. 
R: omdat men het vriendelijk gevraagd 
had. 
S: en ik kreeg er maar niet genoeg van. 
T: en de gevolgen waren rampzalig. 
U: en ik heb alles gefilmd en op 
youtube gezet. 
V: niet voor mij, maar voor mijn 
eenzaamheid. 
W: en dat is goed, willen we dat 
afspreken? 
X: maar uiteindelijk komt het allemaal 
goed. 
Y: want ik laat niet met me sollen. 
Z: omdat het voor een weddenschap 

was. 

Schrijf hier uw oplossing hier: 
 
................................................................................................................................ 
 

  Test: Nomen est omenTest: Nomen est omen  

1: Je dacht toch niet dat zoiets wetenschappelijk bewezen kon worden? Dit zijn gewoon 
fundamentele waarheden die in de aura van een mens verborgen zitten… 



 



35  

   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!  

Pastasalades 

 

En de laatsten van dit jaar zie! Een special over pastasalades... 

Aangezien pasta nog steeds de (goedkope) basis is van een goeie 
kotmaaltijd, sluiten we af met enkele heel simpele pastaslaatjes. Ideaal tijdens 
de warme blokweken die eraan komen of om bij een lekker bbqtje als 
bijgerecht te geven! Wat je vooral moet onthouden, is dat je zowat alles in een 
pastasalade kunt gooien, alles is lekker met pasta. Je kunt echter niet om het 
even wat bij elkaar gooien. Zorg ervoor dat de extra ingrediënten van je 
salade goed bij elkaar passen, maar werk ook met tegenstellingen in smaak 
en textuur. Zoet en zuur, krokant en zacht, enz... 
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   De kotkookpotDe kotkookpot  

En pruttelen maar... 

De basis voor een goede pastasalade, is een al dente gekookte pasta in kleine 
vormpjes. Niet te lang laten koken, want dan valt de pasta uiteen. De vorm is 
ook belangrijk: als je een pastasalade eet, wil je geen slierten rond je vork zitten 
draaien, maar lekker prikken of scheppen. Daarom vind ik de "fusilli" (of 
spiraalpasta's) heel geschikt, maar ook de "farfalle" of strikjes zijn heel goed. 
Reken op 125 gram pasta per persoon en kook die in goed gezouten water. Giet 
af en zet opnieuw onder in ijskoud water gedurende 15 minuten.  
 
Enkele varianten: 
 

Pastasalade caprese: 

Ah, de moeder van alle zomerse salades!  
 
- 250 gram mozarella 
- 3 roma-tomaten 
- enkele blaadjes basilicum 
- olijfolie 
- peper en zout 
 

Snij de mozarella 
en tomaten in blokjes. Scheur de basilicum (niet 
snijden, want dan worden de randjes zwart) in fijne 
stukjes. Meng met de olijfolie en kruid met peper en 
zout. Meng met de afgekoelde pasta. 

Pastasalade met gegrilde kip: 
Een lekkere salade voor bij de picknick... 

- 200 gram kipfilet 
- 1/3 komkommer 

- 1/2 blikje maïskorrels 
- 1 eetlepel vloeibare honing 

- 1 koffielepel mosterd 
- 1 eetlepel mayonaise 
- een scheutje olijfolie 

- peper en zout 
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En pruttelen maar... 

Kruid de kipfilet met peper en zout, en bak in een klein beetje olie in de pan. 
Eerst goed aanschroeien in een hete pan, daarna op een lager vuurtje, 

eventueel zelfs met deksel. Laat de kipfilet afkoelen. Snij de komkommer 
overlangs in twee en haal de zaadjes eruit met een koffielepeltje. Heel veel 

mensen kunnen de komkommerzaadjes niet verteren en krijgen er zelfs 
oprispingen van. Snij de uitgeholde komkommer in blokjes. Laat de maïs 

uitlekken. Meng de mosterd met de honing, voeg een goeie scheut olijfolie toe in 
een straaltje, terwijl je blijft roeren. Werk af met een lepel mayonaise. Indien de 

saus niet vloeibaar genoeg is, kun je eventueel nog een scheutje room 
toevoegen. Meng de komkommer met de maïs en de pasta, kruid met peper en 

zout en voeg een beetje olijfolie toe. Meng goed. Snij de kipfilet in dunne  
sneetjes en overgiet met de saus. 

 

Maaltijdsalade: 
Een salade die perfect als avondeten kan 
dienen, maar ook een goeie begeleider is bij 
de bbq. 
 
- 100 gram spekblokjes 
- 2 tomaten 
- 1/2 blikje maïs 
- 1/3 komkommer 
- enkele augurken 
- 1/2 ui 
- 2 jonge worteltjes 
- 2 eieren 
- enkele eetlepels mayonnaise 
- een koffielepel mosterd 
- peper en zout 
 
Bak de spekblokjes op een laag vuurtje tot ze donkerrood zien (niet zwart!) en 
krokant aanvoelen. Laat ze uitlekken op wat keukenpapier. Kook 2 eieren hard 
(12 minuten in kokend water) en laat afkoelen in een grote pot koud water (of 
doe dit een dag op voorhand). Snij de komkommer in blokjes, zoals aangegeven 
bij de vorige salade. Laat de maïs uitlekken. snij de tomaten in blokjes. Snij de 
augurken in stukjes. Snipper de ui zeer fijn. Schraap de worteltjes en snij in 
schijfjes. 
Snij de eieren in twee, haal de dooiers eruit en meng met de mosterd en 
mayonaise. Kruid goed met peper en zout. Prak het eiwit fijn en meng met de 
pasta en alle andere ingrediënten.Roer alles goed dooreen en kruid eventueel 
nog bij met peper en zout.  

  De kotkookpotDe kotkookpot  
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 Verslag verbroederingscantusVerslag verbroederingscantus  

V erjaardagen zijn altijd leuk. 

Neem nu de verjaardag van 

onze Wina-collega's in Leuven: 

speciaal omdat ze 45 jaar werden, 

b e s l o t e n  o n z e  s y m p a t h i e k e 

studiegenoten van de concurrerende 

universiteit dat het nog eens tijd werd 

om te verbroederen.  
 

Gevolg: een spectaculaire verbroederings-

cantus waarop niet alleen wij uitgenodigd 

waren, maar ook andere collega's uit het 

Nederlandstalige deel van ons land: 

WINAK uit Antwerpen, en Filii Lamberti 

uit Diepenbeek (al dient opgemerkt te 

worden dat deze laatsten wel zwaar in de 

minderheid waren). 

 

Wat zich vooraf (althans in mijn hoofd) 

had aangekondigd als een gezellig avondje 

cantussen in het schone Leuven, bleek 

uiteindelijk een ware cultuurshock te zijn; 

ze cantussen daar namelijk anders dan hier! 

De cantus was opgedeeld in vier tempi, 

afwisselend geleid (en geleden) door de 

senior van één van de aanwezige kringen, 

wat uitnodigde tot de vergelijkende studie 

die ik in de volgende alineas ten toon zal 

spreiden. 

 

Het begon met de gastheer, Wina (Leuven 

dus), die een zeer traditionele, strikte 

cantus hielden, kort samen te vatten als: 

liedje zingen, drinken wat de senior zegt, 

liedje zingen, drinken... Originaliteit kwam 

enkel op het toneel waar het de aanhef van 

het liedje betrof, en van veel leutige 

excessen was er geen sprake. Voorts was er 

ook nog het opmerkelijke feit dat de Wina-

senior niet de Wina-praeses is, en dat enkel 

de senior, de schachtenmeester en de 

zedenmeester een kiel mogen dragen. Het 

kwam ons (en dan bedoel ik in de eerste 

plaats mijzelf) allemaal nogal bevreemdend 

voor, al moet wel gezegd worden dat het 

werkte; voor de trouwe Wina-winezen 

althans. 

 

Het tweede deel werd geleid (en hier echt 

wel geleden) door Filii Lamberti. Hier kan 

ik kort over gaan: de praeses was een 

zatlap en een watje, die na 5 minuten de 

hamer moest doorgeven aan zijn 

voorgangster. Maar zelfs die kon niet 

verdoezelen dat ze daar amper liedjes 

kennen, en dat er eigenlijk heel dit deel van 

een cantus geen sprake was. Tot zo ver de 

sympathie voor onze collega's uit Limburg. 
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 Verslag verbroederingscantusVerslag verbroederingscantus  
Het derde deel kon gelukkig wel bekoren, 

want dat werd geleid door de kundige hand 

van onze eigen senior, zeer professioneel 

bijgestaan door onze alomtegenwoordige 

cantor. Tijdens dit gedeelte werd ook een 

estafette gehouden tussen de vier kringen, 

die gewonnen moest zijn door ons, ware 

het niet dat door het overenthousiasme van 

een niet nader genoemd erelid de 

overwinning uiteindelijk uit handen 

gegeven werd aan WINAK. Gelukkig 

maar, want hun nek heeft dat nodig. 

 

Het slotgedeelte werd geleid door WINAK, 

die van alle kringen het meeste cantussen 

zoals wij, zij het dan met iets meer drank 

en uitbundigheid, en iets minder stijl. 

Daarbij konden onze Antwerpse collega's, 

zoals ze al eerder hadden laten blijken, 

wederom moeilijk stoppen met cantussen. 

 

Als kers op de verjaardagstaart kregen we 

onvoorzien ook nog een prachtig stil 

gedeelte geserveerd door Wina Leuven, dat 

ons uitermate gesmaakt heeft. Daarna 

konden we ons de resterende uurtjes van de 

nacht wijden aan het uitgebreid verkennen 

van het Leuvense uitgaansleven, om 

tenslotte de eerste trein naar huis te nemen. 

 

De slotbalans is dat een verbroederings-

cantus als deze een mooie geestelijke 

verrijking is, die, als het aan mij ligt, zeker 

voor herhaling vatbaar is. 

 

Gegroet! 

Burtburt 
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 Verslag WANVerslag WAN--party 2party 2  

E en PC met toebehoren, een zak (of drie) 

vol bevoorrading, een al dan niet 

gezonde wil om te gamen, een sh*tload aan 

cafeïne, eventueel een slaapzak, een locatie 

(in dit geval De Therminal), en een geest die 

het aankan om (bijna) 48 uur aan een stuk 

naar een scherm te gapen. Kortom, de ideale 

omstandigheden voor onze eigenste WiNA's 

Area Network. 

 

Het grote succes van de 

vorige versie zorgde voor 

een tweede WAN op 1 

jaar tijd, en ook deze keer 

was het weer de moeite! 

Zowel de occasionele als 

de fervente gamer waren 

weer van de partij en deze 

mix, zo merkte ik al voor 

de derde keer, zorgt 

g e g a r a n d e e r d  v o o r 

hilarische momenten. 

 

Ik hoor mensen al tot hier 

denken: "Zitten die nu 

echt het hele weekend achter hun pc?". Een 

groot deel van de tijd wel, maar dat is dan ook 

de bedoeling van een LAN-party. Volgens mij 

is het echter hersendodend om zo lang achter 

een scherm te zitten, en blijkbaar dachten er 

velen met mij. 

 

Je moet je eens kunnen uitleven, bijvoorbeeld 

door jezelf gewoon onsterfelijk belachelijk te 

maken. Geef toe, wat is er nu leuker dan dat? 

De combinatie met gamen geeft dan een potje 

Guitar Hero (uiteraard met spastische 

bewegingen) en Dragon Ball Z op de Wii 

(beeld je iemand in die heel luid 

"Kamehameha" roept) :D 

 

De compo's waren weer zoals altijd spannend 

en het (vriendschappelijke) gevloek klonk 

alom tijdens de meest cruciale momenten. 

Een potje InstaGib Unreal Tournament 2004, 

een zenuwslopende deathmatch in Call of 

Duty 4, een tactisch spelletje Command & 

Conquer 3: Tiberium Wars of een race tegen 

de klok op de tracks van Trackmania, welke 

gamer wil hier nu geen deel van uitmaken? 

 

Het ontbreken van Age of Empires II vond ik 

een spijtige zaak, maar de winnaars zouden al 

op voorhand bekend zijn, namelijk (en ik ben 

beschaamd om het toe te 

geven) 2 burgies die er 

ook op de WAN 2007  

bij waren. Maar dit 

bewijst misschien wel wie 

er echt de grootste nerds 

zijn... 

 

Natuurlijk waren er ook 

enkele funcompo's, zoals 

bijvoorbeeld Flatout. 

Auto's verbrijzelen is het 

doel. Op zich is dat al 

leuk, maar verander alle 

v o e r t u i g e n  i n 

"Flatmobiles" of "School 

Busses" en je heb een recept voor uren 

plezier! 

 

Aan eten was er deze editie zeker genoeg en 

goedkoper kon het niet echt. Pizza, lasagne, 

ravioli, margi- 

burgers (een marginale hamburger met bicky 

saus), ... Het was er allemaal, dus honger 

hebben we zeker niet geleden ;) 

 

Als laatste wil ik iedereen die er was 

bedanken voor de leuke tijd en de anderen 

nodig ik uit om volgend jaar 

eens te komen kijken naar of deel te nemen 

aan deze WiNA klassieker. 

 

See you next year! 

Uw reporter, 

Nicolas "Schaakbord" Vanden Bossche 
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  VerkiezingsuitslagVerkiezingsuitslag  
Praeses (1) 

Stef Trenson: 83 Voorstemmen – 10 Tegenstemmen 

Ivo Van der Veeken: 61 Voorstemmen – 4 Tegenstemmen 

Vice (1) 

Tom De Nies: 114 Voorstemmen – 3 Tegenstemmen 

Penning(1) 

Bert Vandenbroucke: 116 Voorstemmen – 7 Tegenstemmen 

Feest(2) 

Janos Braem: 92 Voorstemmen – 5 Tegenstemmen 

Sophie Schiettekatte: 100 Voorstemmen – 7 Tegenstemmen 

IT(1) 

Janpieter Sollie: 19 Voorstemmen – 12 Tegenstemmen 

Thomas Meire: 105 Voorstemmen – 3 Tegenstemmen 

Pr-intern(1) 

Felix Mattelaer: 125 Voorstemmen – 2 Tegenstemmen 

Pr-extern(2) 

Jeroen Van De Sande: 67 Voorstemmen – 4 Tegenstemmen 

Sander Willems: 81 Voorstemmen – 8 Tegenstemmen 

Michiel Hebben: 46 Voorstemmen – 12 Tegenstemmen 

Cursus(3) 

An Dedulle: 89 Voorstemmen – 6 Tegenstemmen 

Pieter-Jan Debever: 75 Voorstemmen – 6 Tegenstemmen 

Pirmin Van den Borre: 79 Voorstemmen – 3 Tegenstemmen 

Cultuur(1) 

Nicolas Vanden Bossche: 101 Voorstemmen – 10 Tegenstemmen 

Scriptor(1) 

Gauthier Renard: 92 Voorstemmen – 10 Tegenstemmen 

Sport(1) 

Harald Rombaut: 106 Voorstemmen – 11 Tegenstemmen 

Schachentemmer(1) 

Matthias Peulders: 116 Voorstemmen – 8 Tegenstemmen 

Er hebben in totaal 157 mensen hun stem uitgebracht, dit is net iets meer dan 50% 

van onze leden.  
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Dag beste wineesjes.  

De twee weken na de paasvakantie 

stonden volledig in het teken van de 

WiNA-verkiezingen. Het was alweer 

enige tijd geleden dat er een strijd was 

t u s s e n  2 

praeseskandidaten. En 

of er strijd geleverd is. 

Tijdens de campagne 

deelde Ivo allerlei 

snoepjes uit en ikzelf 

heb samen met men 

c a m p a g n e t e a m 

cuberdons uitgedeeld. 

De dag van de 

verkiezingen was dan 

ook een ongelooflijke 

spannende dag voor 

ons beide. Wie zou de 

meeste voorstemmen 

krijgen, wie wordt de 

nieuwe praeses van 

WiNA. Tijdens de 

telling werd al 

duidelijk dat het nipt 

zou worden. Om het 

in fietstermen te 

zeggen, we losten 

elkaar voor geen 

meter. Op de mexican 

verkiezingsfuif viel dan het verdict: Ivo, 

61 voor, mezelf, 83 voor. Bij deze wil ik 

dus iedereen bedanken die op mij gestemd 

heeft. Daarnaast wil ik ook mijn 

campagneteam niet vergeten te bedanken, 

jullie waren geweldig. De mexican 

verkiezingsfuif is uiteindelijk een beestig 

feestje geworden, zoals alle WiNA-

feestjes uiteraard. Geloof je me niet, kom 

dan zeker volgend jaar es af naar één van 

onze vele activiteiten. Volgend jaar wordt 

hopelijk een   fantastisch jaar. Het 

praesidium hoopt jullie terug te zien op 

onze activiteiten. Zo zullen er terug 

bicky's en hotdogs verkocht worden maar 

nog veel meer. Heb je nu zoiets van, 

bicky's en hotdogs 

zijn oké, maar ik 

weet nog iets 

beters, aarzel dan 

zeker niet om ons 

een mailtje te 

sturen. Ik kijk nu 

ook al uit naar de 

W i N A - d a g  e n 

openingsfuif. Ook 

de cantussen zijn 

niet weg te denken 

u i t  h e t 

s t u d e n t e n l e v e n . 

Kom gerust es af, 

ook als je niet 

gedoopt bent, ben je 

meer dan welkom. 

Voor de rest wens 

ik jullie goede 

examens en een 

f a n t a s t i s c h e 

vakantie toe. Zit je 

tijdens de examens 

met een probleem, 

twijfel dan niet om es te kijken naar de 

vakfora op wina.ugent.be. 

Dixit.  

uw bevallige pré-senior, Stef Trenson 

  Woordje praeses 09/1OWoordje praeses 09/1O  



Mexican nightMexican night  
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   Column ThomasColumn Thomas  

L ente lente lente 
De lente is in het land en dus 

gaan ramen open, broeken/rokjes/
mouwen korter, … Gotta love the 
season! Mooi weer betekent ook dat 
de lessen saaier worden om erin te 
zitten, want als je in België al eens 
kan genieten van het zonnetje, moet 
je dat doen. 
 
Lessen korter maken naar het einde 
van het 2

de
 semester toe. Een mens 

kan toch maar voor 20 minuten 
opletten, voor hij alle stomme details 
in de leszaal begint te zoeken. (Ow, 
de noodverlichting springt aan en 
weer uit!) Dit handig wetenschappelijk 
weetje heb ik ooit opgedaan in een 
les Communicatievaardigheden. Dus 
waarom geen lessen van 20 minuten 
of een halfuur? 
 
Waarom kunnen we geen halfuur les 
krijgen om dan 5 minuten te mogen 
uitblazen. Pak nu 20 minuten les+ 5 
minuten pauze. Doe dat 3 keer en je 
krijgt 75 minuten, het volledige lesuur 
van nu. Zouden de resultaten niet 
omhoog gaan? Leerlingen letten beter 
op in elk stukje van de cursus en niet 
alleen het begin van het hoofdstuk om 
dan te vergeten waar ze eigenlijk mee 
bezig zijn. Ik beschouw mezelf vaak 

als één van die mensen en ik ben er 
zeker van dat er onder jullie ook wel 
zo‟n mensen zitten. (Je kan het al niet 
ontkennen als je dit aan het lezen 
bent, terwijl je op de achtergrond 
ergens een prof hoort verder 
zoemen.) 
Ik denk dat al veel mensen met een 
verkorting naar 50 minuten zouden 
tevreden zijn, zoals op de middelbare 
school. Willen ze gewoon bewijzen 
dat studenten op het unief sterker 
moeten zijn en ze daarvoor zorgen 
door de lessen langer te laten duren? 
Tonen ze naar de buitenwereld: 
“Onze lessen duren een uur en een 
kwartier! Wat die van jullie maar een 
uur? LOSERS/MIETJES/………….(of 
vul zelf in)!”? 
 
Misschien kan de opleidings-
commissie eens een discussie starten 
of tenminste eens verklaren waarom 
wij een uur en een kwartier ons 
hersenen zitten te vermoeien? Het is 
toch maar zelden dat mensen even 
actief zijn voor de les, als achter de 
les. Ok, je kan ook slapen in de les, 
maar dan is het echt nutteloos dat je 
ooit je bed verlaten hebt. 
T.V. 
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   NadenkertjesNadenkertjes  

Train uw hersens... 

1 

2 
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Oplossingen zijn te vinden op één van de laatste pagina‟s. Niet piepen! 

3 

  NadenkertjesNadenkertjes  

Train uw hersens... 

En omdat wetenschappers ook wel af en toe wat taaloefe-
ningen kunnen gebruiken, enkele cryptokronkels:    

Horizontaal 
1. Want die geeft warmte. 
4. Inclusief gesnapt-  
Bevel om hierin het mondje op de huid 
te krijgen. 
7. Een Belgische gemeente: Stilte na 
de vis.-  
Maakt de beschaving tijdloos. 
10. Bloedverlies.  

Verticaal 
1. Soep, vlees, aardappelen, groente, 
nagerecht. 
4. Hoeveelheid voor die noot van 
hem.-  
Boom die een bokser aanzet om te 
oefenen. 
7. Dier met de ogen van edelen.-  
Europeaan om buiten te blijven. 
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   Verslag CocktailfuifVerslag Cocktailfuif  

 

S t u d e n t e n  w o r d e n  v a a k 
geassocieerd met bier, en hoewel 

dit volledig terecht is, is het een vrij 
eenzijdig beeld van de student. Zo 
bestaan er ook cocktailavondjes om te 
bewijzen dat studenten ook andere 
vloeistoffen kunnen binnengieten, 
zolang er maar genoeg ethanol in zit, 
nietwaar? 
 
Menig vrouwmens 
- al is menig in het 
geval van WiNA 
m o ge l i j k  e e n 
beetje misplaatst - 
kijkt jubelend uit 
naar deze dag, om 
vervolgens voor 
die ene keer ook 
zwaar door te 
zakken. Gevolg 
zijn de traditionele 
h i l a r i s c h e 
taferelen, die vaak gepaard gaan met 
h e t  n o d i g e  f o t o g r a f i s c h e 
bewijsmateriaal, en steevast kunnen 
bouwen op de ooggetuigenverslagen 
van veel bereidwillige omstaanders. 
Tijdens de editie van dit jaar hebben er 
een paar mensen op de toog staan 
strippen, en jawel, daar zijn foto's van. 
 
Het relaas van de avond is vrij 
eenvoudig: vijf cocktails, met ronkende 
namen als Electric Smurf, White 
Breeze, Fox Poison, Zou Zou en 
Tequila Sunrise, vloeiden rijkelijk, en 
voor de mensen die, zoals steeds, "met 
de auto waren" was er zelfs de 
ethanolvrije Bobtail. Hoewel er enkele 

klachten waren over te hoge 
concentraties citroen (en te lage 
concentraties alcohol, maar die laten 
we buiten beschouwing), waren deze 
versgemaakte drankjes een waar 
succes. 
 
Alsof de avond zo nog niet scheef 

genoeg kon 
l o p e n , 
kwam toen 
ook nog 
S j a p p i e 
( e e n 
persoon, en 
hij gaat altijd 
n a a k t ) 
binnen, en 
b e g o n 
s p o n t a a n 
b o n n e t j e s 
voor gratis 
pintjes uit te 

delen. Een ware student weet natuurlijk 
dat gratis niet mag blijven liggen, dus 
hebben we ons allemaal plichtsbewust 
een stuk in onze kraag gedronken. 
 
U zal het mij wel vergeven dat er 
verder bijzonder weinig details zijn die 
ik kan herhalen zonder een paar 
mensen in diskrediet te brengen, dus 
kan ik besluiten met de bemerking dat 
het wel een leuke avond was. Zoals 
steeds hadden de thuisblijvers ongelijk. 
En zo zal het immer zijn. 
 
Burtburt 
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Z ing het uit je systeem 

 
Een avondje zingen met WiNA, een 
zin die misschien veel protest kan 
uitlokken bij dokters die bezorgd zijn 
over gehoorproblemen van de 
jongeren van vandaag. Toch was 
soms wat slechthorendheid wel 
welkom op die avond, … … just 
kidding! 
 
Toegegeven als cultuur had ik niet 
verwacht dat er nog zoveel volk ging 
“toestuiken”, als ik het zo mag 
zeggen, op een activiteit die 
de woorden zingen en publiek 
bevatte. Maar bon, een halfuur 
na het afgesproken uur stond 
daar toch al menig man te 
trappelen om aan een 
zangavond te beginnen, of om 
te kunnen lachen met 
vrienden die gingen zingen. 
Meer respect natuurlijk voor 
de mensen die toch zich 
gewaagd hebben op het 
podium! PROFICIAT! 
 
De (ex)-schachten waren zeker goed 
vertegenwoordigd en hebben (tegen 
alle verwachting in?) de avond 
ingezet met ABBA. Buiten een ander 
groepje mensen die zich aan de bar 
hadden geïnstalleerd was de zaal 
vooral bezet door WiNA-leden, 
hurray! Eenmaal de eersten op gang 
kwamen, duurde het niet lang voor de 
rest ook maar eens een nootje 
waagde op een de toonladder. 
 

We kregen een hele revue van 
„CountryRoad‟ tot „Elephant Song 
Medley‟ (uit Moulin Rouge). Bij beide 
werd er luidkeels „meegekweeld‟ in de 
zaal zelf. Ambiance was er zeker! 
 
De avond verliep vlekkeloos op één 
iets na, dat bijna volledig misliep. Een 
te zatte „kerel‟ was met de jassen uit 
de hoek weggelopen naar buiten. 
Gelukkig is dat op tijd tegengehouden 
zodat niemand met een dubbel-
gevoel naar huis moest. 

 
Of die oren nog pijn deden de 
volgende dagen? Waarschijnlijk wel, 
maar misschien was dat gewoon door 
de luide muziek en niet door het 
muzikale „talent‟ van de gemiddelde 
Winees. Of de stem hees was de 
volgende dagen? Zeker weten, van al 
dat zingen, of het nu uit de zaal of 
vooraan op het podium was! 

Thomas 

  Verslag KaraokeVerslag Karaoke  
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 Verslag Galabal 
H et galabal is één van de 

mooiste avonden in het WiNA 

jaar. Dat mag gezegd zijn. Laat ik 

even de avond met jullie herbeleven. 

Daarvoor gaan we terug naar de 

vooravond van vrijdag 13 maart, de 

onheilspellende datum waarop het 

allemaal begon. 

 

Het galabal van 

WiNA verhuisde dit 

jaar naar een zeer 

plezierige locatie. 

Neen, geen boot, 

maar een waar schip! 

Want zoals elke Jack

-Sparrow-fan weet, is 

een boot een scheld-

naam voor een schip! 

Dus ik wil niemand 

horen spreken over 

„de Neboboot‟, die 

avond was het ons 

‟WiNA-schip‟ !  

 

De ganse dag had 

u w  p r a e s i d i u m 

gezwoegd om het 

interieur van het schip om te toveren 

tot een prachtig galadecor. Als kleine 

werkbijtjes werd er over en weer 

gelopen. Licht, geluid, doeken, bar, 

rode loper, ... . De grootste feestbij, 

Tom, zoefde met zijn camionette 

door gans Gent om al het materiaal 

aan te brengen. Nog nooit had ik 

hem zo gefocust gezien. (Ik tref hem 

dan ook meestal in andere 

omstandigheden aan.) 

 

De avond zelf begon. Elke vroege 

vogel kreeg een glaasje champagne 

cadeau van WiNA! En dat konden de 

meesten wel smaken. Daarbij konden 

de koppeltjes zich laten fotograferen 

van achter het roer! Romantisch niet? 

Het resultaat daarvan, kan iedereen 

bewonderen op de voorlaatste 

pagina. Dat niet alles 

altijd even vlot verliep, 

m o e t  w o r d e n 

toegegeven. Maar dat 

leek niemand te 

kunnen deren. Het 

was feest vanavond! 

Niemand was van 

plan moeilijk te doen. 

Iedereen was op zijn 

charmantst en liet zich 

leiden.  

 

En de eerste muzikale 

gast van de avond 

was niemand minder 

dan onze eigen 

cantor. Ondertussen is 

Bouvier zowat publiek 

bezit geworden op cantussen maar 

deze avond liet hij ons toch iets 

fijnzinnigere liedjes horen. Hij stelde 

zich zeer kwetsbaar op door volledig 

solo een akoustische gitaarsessie te 

berde te brengen met eigen songs en 

enkele covers! En dat liep meer dan 

goed af! WiNA moet volgend jaar 

helaas afscheid nemen van deze 

grote meneer als cantor... 
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  Verslag Galabal 
Voor het vervolg van de avond stond 

het ondertussen gekende duo 

„Discowned‟ klaar om ons verder te 

entertainen. Het volk was nog wat 

stroef zo vroeg op de avond. En de 

danspasjes bleven nog even uit. De 

bar was nog even de favoriete 

trekpleister. En wat een uitgebreide bar 

was er aanwezig! Iedereen kwam aan 

zijn trekken... Leffe blond (mijn favoriet) 

en bruin, Duvel, Cava, rode wijn, witte 

wijn, Hoegaarden, 

... 

Het duurde dan 

toch niet zo lang 

voor de beentjes 

loskwamen.  

 

Binnen de kortste 

keren stond de 

dansvloer vol en het 

schip gloeide! De 

bende werd goedlachs, zoals steeds 

uiteraard. Maar ik moet toch 

spijtiggenoeg toegeven dat het niet 

echt tot een feestje is losgebarsten. 

Iemand vergeleek het WiNA-galabal 

met een groot familiefeest (Ide werd er 

haast emotioneel van). En dat is een 

goeie vergelijking. Er komen te weinig 

mensen naar ons galabal en dat is een 

zonde! Want het is er toch altijd zo 

gezellig! Dus als je dit leest en je was 

er niet: foei! 

 

En als laatste moet mij toch nog het 

volgende van het hart. Mijn affiniteit 

met WiNA is langzaam maar zeker 

gegroeid. En ik kan ondertussen wel 

zeggen dat ik mij thuisvoel in de 

familie. Daarom kan ik onmogelijk 

begrijpen dat er mensen binnen die 

familie zijn die zich toch niet altijd 

eerlijk gedragen tegenover WiNA.  

 

Mij wordt soms een gebrek aan 

studentikoosheid verweten, iemand die 

de tradities van studentenclub niet 

hoog in het vaandel draagt, iemand die 

het hart voor WiNA misschien niet altijd 

op de juiste plaats 

heeft. Ik kan dat zeker 

begrijpen, maar ik zou 

nooi t  doen wat 

bepaalde mensen op 

het Galabal hebben 

gedaan! Ik heb het 

over het mysterieus 

verdwijnen van zeer 

veel drank...  

 

Dat we de kat voor de melk hebben 

gezet, door de frigo naast de trap te 

plaatsen, is misschien wel waar. Dat 

het alcoholgehalte in het bloed 

bepaalde gezonde maatschappelijke 

remmingen wegneemt, kan kloppen. 

Maar ik vind geen van beiden een 

geldig excuus. 

 

Ik had graag enthousiast geweest, en 

normaal doe ik dat steeds in verslagen, 

maar ik zou niet eerlijk zijn en dus laat 

ik dit verslag toch eindigen in mineur. 

Vanaf morgen geloof ik terug in de 

mensen! 

 

Sarah. 
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WATERMAN  (

 

RAM  (  

 

STIER   

 

TWEELINGEN 

VISSEN  (  

  Madame SoleilMadame Soleil  

Het staat in de sterren... 

Het is goed weer, de telescopen staan terug op het dak van S9 en the 

vibe is right! Uw nederige dienaar de horoscoopvoorspeller zet zich dus 
weer, met telescoop in de éne en een tequila die hem slecht zal bekomen 
in de andere hand, aan zijn schrijftafel, met een rustig deuntje [grace– 
lamb of god] op de achtergrond, om jullie toekomsten te voorspellen! 
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STEENBOK  

 

 

BOOGSCHUTTER  
 

 

KREEFT 

 

 

  Madame SoleilMadame Soleil  

The stars are the limit! 

LEEUW  

 

WEEGSCHAAL  
 

 

MAAGD  
 

 

SCHORPIOEN  
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1 

2 

Train uw hersens... 

  Nadenkertjes: oplossingen!Nadenkertjes: oplossingen!  

3 
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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), 
Thomas, pa-
prika en wor-
tel, ... 
 
Mezelf voor dit 
aardig stukje 
werk… 
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