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Overal complotten... 
 Mark Peeters legt ze bloot 
 
Ook in dit strakske: buispunten, 
Simpsons, noedels, en veel 
meer... 
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Editoriaal 

 Tot u spreekt uw scriptor... 

Het heeft ons veel zweet en tranen  
gekost, maar hier is het dan eindelijk.  
Strakske number two. Speciaal voor u, 
winezen, trokken de scriptor en zijn 
crew de pennen uit hun pennenzak en 
schreven ze weer eens een ongelofelijk 
interessant boekje vol. Het is een    
geslaagde mix geworden van serieuze 
shit en nutteloze bezigheden. Maar 
alles is goed om saaie lessen te      
overleven, dus ik twijfel niet dat u dit 
boekje helemaal zal uitlezen… en  
daarna zal opeten (kauwen schacht!) 
 
The road to success 
Deadlines, een woord dat door velen 
wordt gevreesd tot het punt dat het be-
staan ervan gewoon ontkent wordt. Het 
is toch weer eens grappig te zien hoe-
veel problemen mensen hebben (mij 
incluus) om eens iets niet uit te stellen. 
We vergeven natuurlijk meteen onze 
inspiratieloze praeses, die wel belang-
rijkere dingen te doen had.  
Tel daarbij op dat uw scriptor maar 
vruchteloos zat te zagen op mede 
praesidiumleden op een forum dat voor 
hen niet eens zichtbaar was en je weet 
wat voor een inferno ik weer heb     
moeten doorstaan. Natuurlijk overdrijf 
ik hier een beetje, maar ik doe dat 
graag, dus dat zal niet gauw verande-
ren. Staat het u niet aan? U had maar 
iemand anders moeten aanstellen. 
I like it here and I’m here to stay. 
 
Al zo laat? 
Iedereen die voorbije weken niet met 
zakman is gaan leven, heeft ongetwij-
feld een van onze activiteiten bijge-

woond, of ten minste die toffe gasten 
gezien die die ene dag een apenpakje 
hadden aangetrokken. Anderen heb-
ben het waarschijnlijk al gehoord van 
de eerst genoemde personen: de voor-
bije weken waren super, en het heeft 
ons deugd gedaan. (verslagen van 
voorbije activiteiten vind je verder). We 
zijn echter weer eens bijna over de 
helft van het semester, de tijd waar de 
proffen het tempo wat beginnen op te 
drijven, het plastiek van de nieuwe cur-
sussen de eerste tekenen beginnen te 
tonen van de strijd die ons te wachten 
staat en dat de moeder begint te zagen 
dat je weer een weekend geen kloten 
hebt gedaan. Tijd dus om diegene die 
wat achterstaan eens goed te doen 
panikeren. U weet wat u te doen staat! 
 
Twee tetten in een envulop 
Bij deze is mijn pagina weer eens vol, 
rest mij alleen jullie nog veel leesplezier 
te wensen met de rest van het     
strakske. Ik hoop dat ik het goed       
gedaan heb, en als dit niet het geval is, 
kan u me steeds komen helpen. Verder 
zal Ik hier geen reclame maken voor 
onze activiteiten (dat doet Stef wel), 
maar houd onze kalender in de gaten 
want er staan jullie nog vele leuke   
dingen te wachten! Ik hoop jullie dan 
ook eens tegen te komen op een van 
onze komende activiteiten! 
 
Groeten, dikke zoen en andere, 
 
Gauthier Renard 
Scriptor WiNA 2009-2010 
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Woordje van de praeses 

 
Stef... 
 
Ge kunt maar zien dat er geen  
taalfouten instaan…. 

De grote baas aan het woord... 
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Glijbaantjes 
Het 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 gênant zijn voor de verspreker. Als deze dan nog eens met 
professor wordt aangesproken dan kunnen wij dat niet zomaar laten passeren. 
Geniet hier van de klassiekers der klassiekers: 

Prof. Coolsaet:  
 
"Er zaten twee mensen samen aan één PC en toen men hen vroeg of ze niet 
apart zouden gaan zitten gaven ze het hoogstaande antwoord: 'Bwoaaaaa'." 
 
"Informatici tellen graag vanaf 0. Wiskundigen tellen graag vanaf 1, of vanaf pi 
ofzoiets." 
 
(nadat de micro al zeker 20 minuten aan het piepen is - de klas heeft er merk-
baar last van) 
"Jullie hebben er misschien geen last van, maar ik vind het lastig dat dat ding 
hier aan het piepen is." 
 
(in een uitleg over auto-onderdelen)  
"Als jij de programmeur bent die wielen programmeert..." 
 
"Het is natuurlijk niet erg om te gaan zitten naast iemand die je niet kent. Dat 
bevordert niet alleen de Mexicaanse griep, maar ook de sociale interactie." 
 
(tegen een student die vanachter in de aula zit) 
"Stopt is met spelen met uw dinge! Danku." 
 
Prof. Ryckbosch  
 
(na een lange uitleg over het ontstaan van supernova's) 
"Waar wil ik nu eigenlijk toe komen? Ik ben hier toch statistiek aan het geven 
hè?" 
 
"Er zijn weinig vrouwen die hun naam in de statistiek hebben nagelaten. Dat is 
blijkbaar een heel erg mannenwereldje. Vandaar dat het zo saai is." 
 
"Hierbij moet je zelfs niet nadenken, je moet alleen maar integreren. Zelfs wis-
kundigen zouden dit kunnen."  
 

The slip of the tongue...  
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Glijbaantjes 

Prof. Poelman:  
 
"Dan kunnen we aantonen dat dit loodrecht staat op het vlak..." (laat krijtje val-
len) "WOEPS!" (kijkt even naar het bord) "...op het vlak woeps." 
 
(in een uitleg over het energieverlies aan warmte bij een Röntgenbuis) 
"Uiteindelijk is dat bijna 2kW warmte dat geproduceerd wordt. Je kan er altijd 
nog een voetenbadje mee warm maken." 
 
(tijdens een uitleg over het synchrotron in Grenoble) 
"... je ziet dat is allemaal redelijk... euh... euh... op z'n Frans." 
 
"...bij ons sluit men een brief af met hoogachtend of met vriendelijke groet. In de 
tweede wereldoorlog was dat dus anders, je sloot dan een mailtje af met..." 
(wat erachter komt is gecensureerd) 
 
"Als je bijvoorbeeld twijfelt of iets plutoniumoxide of aluminiumoxide is, hoef je 
niet onmiddelijk X-stralendiffractie te doen. Je neemt dat gewoon vast en als je 
na een uur nog leeft mag je er zeker van zijn dat het aluminiumoxide is." 
 
"... je ziet, we zouden dus kunnen barbecuen met grafiet. Je kunt in principe ook 
barbecuen met diamant, maar dat is natuurlijk bijzonder decadent." 
 
Prof Jan Ryckebusch  
 
“Dat komt niet uit de lucht gegrepen.” 
 
“convex en convaag” 
 
“… een thermesfles ...” 
 
“Het mag dan wel crisis zijn, maar nu ga ik toch een nieuw krijtje pakken.” 
 
“Het is niet omdat het crisis is dat ze alle sponsen in 4 moeten snijden... “ 
 
“Dat is een efficiënte manier om een virus te zijn.” 
 
“We proberen zoveel mogelijk tijd te spetteren.” 
 
“We moeten niet naïef zijn, we moeten ingenieur doen. “ 

The slip of the tongue...  
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Prof Paul Matthys 
 
“ Een elektron apart is een singlet, twee elektronen zijn een doublet, dan een 
triplet, een kwartet, een kwintet. En zes elektronen vormen een... Ja, ik ga dat 
niet zeggen, dat zijn 2 gevaarlijke woorden bij elkaar, en dat op mijn leeftijd... “ 
 
Prof Bjorn De Sutter  
 
“Voor deze cursus moet je een beetje een autistje worden, een soort van  
ingenieur dus” 
 
“Dit is een koe (toont een slide met koeien op) Wie in mijn lessen iets kan linken 
met koeien, krijgt van mij 6 duvels ” 
 
Prof Gunnar Brinkmann  
 
“Ik hoop dat jullie niet zullen zeggen van “is het dat maar” nadat ik zoveel heb 
gezegd dat ik dit algoritme fantastisch vind” 
 
“Ik geef dit jaar het vak DAIII zonder mevr Fack. ...(heel de zaal vrolijkt op)… ik 
hoop dat jullie niet te ontgoocheld zijn. ” 

Multimedia Postorder Lijn 
Online Computer Shop 

Tel.: 03/326.11.11 Fax:03/326.22.22 
Zomerlei 50, 2650 Edegem 

info@mpl.be  

Glijbaantjes 

The slip of the tongue...  
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Column sarah 

Dixt pro-scriptor... 

Het jaar 1996… 
 
Ik was toen 9 jaar. Het tweede leerjaar in 
de meisjesschool van Veldegem.  Ik kon 
ondertussen de tafels van vermenigvuldi-
ging opzeggen en tot honderd rekenen. Ik 
kon het onderwerp in een zin aanduiden,  
maar ik mocht nog niet met een pen 
schrijven. Er zijn bepaalde details in een 
mens z’n leven die hem altijd zullen bij 
blijven. Mijn wereld bestond toen enkel uit 
de schoolmuren, de weg naar huis en de 
woonwijk waar ons huis instond. Mijn eni-
ge naamgenoot in de klas, Sara zonder h, 
zou dat jaar moeten dubbelen. Voortaan 
zou ik niet langer Sarah met h, maar ge-
woon Sarah zijn. Dat jaar kwam er ook 
voor het eerst een jongen in de klas. 
Andreas. De dag dat de juf hem voorstel-
de zat ik toevallig alleen aan een bank. 
We waren nog maar een poos geleden 
verplaatst. Nu ik eraan denk, verplaatsen 
was één van de geweldigste momenten in 
het jaar.  Geweldig en spannend tegelijk. 
Het enige wat niet mocht gebeuren was 
naast iemand terechtkomen met luizen of 
alleen zitten. Die keer had ik pech. Ik zat 
alleen. En pech kwam nooit alleen bij mij. 
‘Sarah, je krijgt gezelschap!’ De dag dat 
Andreas bij ons in klas kwam, was de 
eerste dag dat ik naast een jongen moest 
zitten. Een jongen! De hele dag zat de 
klas te giechelen. Ik zou het ook gedaan 
hebben in hun plaats, maar ik haatte het 
en schoof mijn stoel zo dicht mogelijk 
tegen de muur. En dan te bedenken dat ik 
in het tweede kleutertje tot over mijn oren 
verliefd was op Corneel, een roodharige 
loebas. 
 
Maar waarom denk ik terug aan 1996... 
het jaar dat Clinton opnieuw tot president 
werd verkozen en er van het Bush-

tijdperk nog geen sprake was. De torens 
stonden er nog. Niet dat dat mij toen op 
die leeftijd iets kon schelen. Waarschijnlijk 
heb ik het zelfs nooit geweten. Wat mij 
wel kon schelen was de opkomst van de 
Spice girls. Al was ik er zelf niet helemaal 
wild van, mijn vriendinnen waren dat wel, 
en dat was voldoende voor mij om het 
ook leuk te vinden. 
 
Er is wel degelijk een reden waarom ik 
het jaar 1996 vermeld. Ik heb een hele 
goeie aanleiding, maar ik hou jullie nog 
even in spanning. Misschien kunnen  
enkelen het wel al vermoeden. Want wat 
is er allemaal gebeurt in 1996. Marc 
Dutroux werd gevonden! Een belangrijk 
feit. Maar dat is het niet waar ik aan denk. 
Het gekloonde schaap Dolly werd gebo-
ren. Dat is zeker niet waar ik aan denk. 
 
1996: Het voorlaatste jaar dat Torhout 
Werchter in Torhout zou plaatsvinden! Ja, 
dat is waar ik aan denk. Toen indertijd liet 
ik de heisa aan mij voorbij gaan. De Spice 
girls stonden toch niet echt op de affiche. 
Het is pas in mijn puberjaren dat ik merk-
te wat ik miste. Voor wie het misschien 
niet weet, Torhout ligt naast Veldegem. 
De weide van Torhout lag tegen Velde-
gem! Het venster openen was voldoen-
de... en die tijd heb ik moeten missen. 
 
En dan komen we nu aan de climax: 
Rock Torhout komt terug! Inderdaad, in 
2010 mag ik op 4 en 5 september de ra-
men wijd openzetten in mijn ouderlijk huis 
en mijn verloren jeugd inhalen! 
 
Dit moest er toch even uit… 
 
Sarah 
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Nadenkertjes 

Train uw hersens... 

1. 

2. 

 

A 
B 
C 
D 
E 
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Nadenkertjes 

Train uw hersens... 

3. 

4. 

 

A 
B 
C 
D 
E 

A 
B 
C 
D 
E 
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Column Thomas 

Even iets anders... 

Vorige jaren schreef ik over vanalles en 
nog wat, maar dit jaar heb ik besloten 
om het anders aan te pakken: de      
actualiteit. Een 'fun' nieuwtje even   
uitvergroot! 

Onlangs vierden 'The Simpsons' hun 
20ste verjaardag en dat verdient wel 
eens een applausje! In 1997 werden ze 
al de langst-draaiende sitcom uit   
Amerika (Ze versloegen hierbij de The 
Flinstones, ook zo'n familie met 
zoon/dochter en huisdieren. Echt      
origineel kan je het misschien niet  
noemen, maar succes heeft het wel) en 
in mei 2005 vierden ze hun 350ste  
aflevering. 

Ondertussen zijn 'The Simpsons' bezig 
aan hun 21ste seizoen. Als we stellen 
dat er ongeveer 20 episodes per     
seizoen waren, dan komen we aan  
ongeveer al 400 afleveringen. Het lijkt 
alsof er geen einde komt aan de      
inspiratie van de bedenkers van de 
serie. 

Wie tegen dan nog niet met de gele 
vrienden in contact was gekomen, kon 
er niet meer onderuit in 2007. 'The 
Simpsons' The Movie kwam uit en trok 
volle zalen in de bioscopen. Iedereen 
kent 'Spider Pig' en herinnert zich de 
opening gezongen door een gele    
variant van 'Green Day'. Ook Arnold 
'Terminator' 'I'll be back' 'I am chosen 
to lead, not to read' Schwarzenegger 
en vele anderen maakten hun opwach-
ting in de film. Zelfs in de 'gewone'  

aflevering liepen we bekenden tegen 
het lijf. 

Dat de Springfield familie de wereld 
heeft veroverd is te zien en te horen. 
Overal ter wereld zijn er wel winkels 
waar je gadgets van de familie vindt en 
de serie is in 45 talen te bekijken. 

Hoe lang de serie nog verder gaat, dat 
kan ons geen 'Lange Wapper' schelen, 
want zelfs nog lang daarna zal 'D'oh' in 
de wereld blijven circuleren. 

Wie meer wil weten over 'The 
Simpsons', moet maar gewoon eens 
rondneuzen op het internet. Of je kan 
altijd een mailtje sturen naar: 

Homer: chunkylover53@aol.com 

Lisa: smartgirl63_\@yahoo.com 

Tot de volgende 

Thomas Vanhove 

Het eens over een nieuwe boeg gooien …  
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Een mopke tussendoor 
 

Lachspieren workout...  
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Verslag: WiNa-dag 

Let’s get this started... 

Zoals elk jaar bezet WiNA de S9 voor onze fantastische WiNA-dag. Een dag 
waarop de WiNA alle winezen eens in de watten legt met gratis eten, spelletjes, 
nuttige info en een toffe clubavond met een paar gratis vaten. De perfecte  
manier om het schooljaar in te zetten. 
 
Koffie, koffiekoeken en chocomelk 
‘s Ochtends, 8h15. Een goede dag begint met een goed ontbijt! En dat is precies 
wat WiNA klaar had staan. Met niet minder dan 150 koffiekoeken, vele liters 
chocomelk en koffie voedden we de hongerigen en laafden we de (altijd) dorsti-
ge winezen. Rap zijn was echter de boodschap, want na een kwartier waren alle 
koeken al weg. Geen ramp, want net dan kwam de tijd om naar de lessen te 
gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterrezoektocht 
Later op de dag was het tijd om de eerstejaartjes de Sterre te laten ontdekken 
aan de hand van een tof spel: de sterrezoektocht. Onze eerstejaartjes begonnen 
aan de S9, en door het oplossen van rebussen, konden zij de geheime code 
ontrafelen. De oplossing van deze code leidde hen dan naar hetvolgende  
gebouw, waar de volgende rebus hen opwachtte. De winnaars van het spel wa-
ren dinkske en zijn mama en zij wonnen daarmee een WiNA prijzenpakket met 
een gezamenlijke WiNA clubkaart. 
 
WiNA geeft tips 
Even serieuzer nu. De WiNA draait niet alleen om feesten en spelletjes, en dat 
bewijzen we met een heuse voorstelling van de vakken per richting. Een presen-
tatie waarin mensen van hogere jaren nog eens de belangrijkste aandachtspun-
ten aanduiden en tips geven (die ze niet in het infostrakske durfden geven). Het 
was misschien een beetje veel in een keer, maar je kan voor info en tips altijd 
nog terecht op de vakfora van de WiNA of (als je er een hebt) bij je studiepeter/
meter. 
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Verslag: WiNa-dag 
Gratis barbecue 
Dit alles werd gevolgd door een gratis barbecue. Het praesidium, dat al de hele 
dag in de weer was geweest om alles klaar te zetten, begon omstreeks 17h30 
de twee grote barbecues. Na een  
wedstrijdje ‘wie krijgt er het vlugst een 
barbecue warm’ (alle middelen  
toegestaan), lagen al gauw de eerste 
worstjes op het vuur. Deze vonden ook 
rap hun weg naar de magen van de als 
maar groeiende groep winezen. De 
opkomst was groot (er is voor +120 
man aan vlees gebakken), wat leidde 
tot lange wachtrijen, een perfect  
moment om eens kennis te maken met 
de persoon voor en achter je. Het eten 
was lekker, het weer was goed en rond 
een uur of 9 vertrok de menigte van een geslaagde barbecue richting ons stam-
café, de canard bizar onder begeleiding van enkele praesidiumleden. De rest 
van het praesidium kuiste samen met enkele vrijwilligers nog alles snel op (en 
stak S9 bijna in brand, maar dat is een detail) 
 
Afsluiter 
Eenmaal in de cb kon het feestje helemaal losbarsten. Het beloofde gratis vat 
werd aangesloten en leeggedronken, waarop de praeses onder luid applaus nog  
een tweede gratis vat zette om onze grote dorst te lessen. Sfeer à volonté en 
veel volk tot in de vroege uurtjes, een perfecte afsluiter van weer een fanstasti-
sche WiNA-dag. 

Let’s get this started... 
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Fotoverslag: Introdag 

Welkom eerstejaartjes... 
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Verslag: de oefencantus 

Io Vivat... 

Voor iemand die ondertussen al voor het derde jaar in Gent zit, is het moeilijk 
om de sfeer te herinneren van dat eerste jaar in onze mooie studentenstad. De 
zalige onwetendheid, de vreselijke naïviteit en vooral, dat geweldige gevoel van 
onbezonnen vrijheid… voor een derdejaars is het iets uit een lang vervlogen tijd. 
Ik kan me dan ook met moeite nog de tijd herinneren dat ik niet wist wat een 
cantus was. En toch waren er tot voor kort nog heel wat eerstejaars die in deze 
situatie verkeerden. 
 
 
Gelukkig was er, op die memorabele 5e oktober, 
WiNA’s traditionele oefencantus. Voor mij niet 
meer dan de eerste WiNA-cantus van het jaar; 
een gelegenheid om pot en kiel nog eens boven 
te halen, mijn codex bij elkaar te rapen, en te 
testen hoeveel liedjes de lange zomer overleefd 
hadden. En natuurlijk ook de gelegenheid bij 
uitstek om te zien of onze nieuwe senior opge-
wassen is tegen een echte cantus. Ja, zo bleek. 
 
Maar voor veel eerstejaars was deze cantus een 
nieuwe ervaring. Zoiets dat je toch minstens één 
keer moet geprobeerd hebben. Het was dan ook 
met enige aarzeling en enig ongemak dat  
ongeveer dertig van hen die avond plaatsnamen 
in de cantuszaal van de Frontline. Een codex hadden ze nog niet, ervaring  
evenmin. Gelukkig konden we hen voorzien van dat eerste (de light-versie  
weliswaar; de schachtencodex die voor het eerst in jaren volledig vernieuwd 
was, met dank aan onze schachtentemmer); dat laatste komt hopelijk in de loop 
van het jaar. 

 
Na een korte, maar duidelijke uitleg 
van onze meester, kon om 20u30 
de eigenlijke cantus beginnen. De 
zaal zat toen al aardig vol, al mist-
ten we nog een belangrijk stuk van 
de corona: de ereleden. Maar 
waarom zou je als erelid ook op tijd 
komen, als te laat komen zoveel 
meer indruk maakt, en zelfs  
resulteert in een Io Vivat?  
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Verslag: de oefencantus 
Het duurde dan ook niet lang voor we com-
pleet waren, afgezien dan van de vele bezoe-
kers die die avond de revue passeerden. 
 
Over de eigenlijke cantus kan ik niet veel ver-
tellen. Niet omdat ik het niet meer weet – als 
quaestor kan ik me helaas niet zo laten gaan 
–, maar omdat een cantus nu eenmaal niet 
verteld kan worden. Een cantus moet je mee-
maken, anders heb je er niks aan. Wat ik wel 
kan vertellen zijn de memorabele momenten. 
Een senior die gaat pissen, en de hamer ver-
liest aan een prosenior met veel goesting, en 
vervolgens een amoureux mag doen met de 
praeses van een bezoekende club, de eerste 
volledig vrouwelijke amoureux bij WiNA in 

jaren (met dank aan the wild rover en wixie)... Het zijn dingen die een mens  
vrolijk stemmen. Voor zij die het gemist hebben: er staan foto’s op de site. De 
veel besproken irma laplasse en de Pappenheimer zal je daar echter niet  
terugvinden. 
 
Rest mij enkel nog de senior te beoordelen, maar gelukkig is dat geen probleem. 
Waar ik vorig jaar na de oefencantus mijn best moest doen om toch maar niet 
hardop te zeggen dat Propolis er niks van bakte, kan ik nu met een gerust hart 
zeggen dat WiNA terug een senior die naam waardig heeft. Stef leidt met een 
korte ei, houdt de swung er in, en maakt van het cantussen terug een plezier. En 
ook de cantor mag er wezen, al heb je dat niet van mij gehoord. 
 
De conclusie is zoals altijd 
dat zij die er niet waren 
ongelijk hadden, en dat de 
volgende cantus zeker 
een aanrader is. Wordt 
vervolgd op 26 oktober, al 
wordt het dan voor de  
eerstejaars net iets minder 
cantus… 
 

Wixie 

Io Vivat... 
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Wudjes 
Deze pagina’s staan vol nuttige en nutteloze weetjes die u al of 
nog niet wist. Verbaas je omgeving met je fragmentarisch kennis 
van nutteloze dingen! 

- Zeesterren geen brein hebben  

 

- Dankzij de rotatie van de aarde kan je een ding verder 
weggooien als je het naar het westen gooit.  

 

- Dat wereldwijd 23% van alle schades aan fotokopier-
apparten veroorzaakt worden vanwege het kopieren van 
konten 

 

- Je in je gehele leven tijdens het slapen ca. 70 insecten en 10 spinnen eet  

 

- Als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, heb je genoeg gas geprodu-
ceerd om de energie van een atoombom te evenaren 

 

- Dat een oog van een struisvogel groter is dan zijn brein  
 

- Als je aan een postzegel likt, verbruik je 
een tiende van een calorie.  

 

- Het orgasme van een varken duurt 30   
minuten  

- Een op acht Amerikanen heeft ooit in een 
McDonald’s gewerkt.  

 

 

 

De meest nutteloze weetjes... 
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Verslag: openingsfuif 

Bonkers... 

Het was negen uur. De overpoort maakte zich klaar voor wat alweer een        
spetterende avond zou worden. De eerste gasten kwamen toe en ook de rector 
opende zijn deuren. Maar deze keer was de rector the place to be voor alle   
winezen en sympathisanten. Heel wat volk had het schitterende idee om al van 
bij het begin van de fuif even binnen te springen wat natuurlijk zorgde voor een 
aangename start van deze avond. Heel wat nieuwe studenten in onze WiNA 
richtingen kregen deze avond een studiepeter of meter toegewezen waarmee ze 
tussen pot en pint al een eerste gesprek konden voeren. Heel wat tips en tricks 
voor het studeren aan de universiteit van Gent passeerden de revue. Kortom, de 
avond ging goed van start. 

En dan was het zover. De klok sloeg tien 
uur en het happy hour begon, bij elk 
drankje die besteld werd kreeg de koper 
er hetzelfde nog eens gratis bij. Dat 
zorgde natuurlijk voor een prachtige 
sfeer en omgeving om als nieuweling de 
leden van de WiNA te leren kennen en 
omgekeerd. Menig sympathisanten    
vonden de weg naar onze openingsfuif, 
wat natuurlijk ook een goede keuze is, 
want vanaf 22h begonnen de DJ's Brake 
Failure aan hun optreden. Ze zorgden voor de goede sfeer die er hoort te zijn op 
een openingsfuif en amuseerden menig winezen. Hun look zorgde voor dat 
beetje extra, dat alles af maakt.  
                                                                                                                            
Als we de nacht ingetrokken waren zorgde Tom nog voor de laatste uurtjes   
muziek en amusement. De slimme studenten wisten dat ze de volgende dag fris 
en monter terug in de les moesten zitten en we sloten af om 3u30.                          
Wat begon als een zalige avond eindigde ook zo. Wil je nagenieten van deze 

avond en controleren hoe fotogeniek je wel 
bent vind je jezelf misschien terug in het foto-
verslag van de WiNA op wina.ugent.be. Was je 
er niet bij? Geenprobleem! Word lid van de 
facebook groep "WiNA gent" en blijf op de 
hoogte van alle WiNA-activiteiten, of controleer 
gewoon wina.ugent.be! 
 
Tot de volgende! 
Janos 
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Verslag: Schaaktoernooi 

Schaakmat... 

 
Donderdag 15 oktober was het weer zover: het jaarlijkse schaaktornooi van de 
WiNA was er weer. 
 
Schaakborden, -stukken en -klokken werden versleept naar de Outpost, alles 
werd opgezet, en het (schaak)feest kon beginnen. 
 
Er was een grote opkomst, want er waren 22 deelnemers die hun schaaktalen-
ten kwamen tentoon spreiden. Er waren zelfs enkele deelnemers uit de Belgi-
sche top, wat zorgde voor spannende matchen op de eerste borden. 
 
Er werden 7 rondes gespeeld, met 10 min per persoon, per partij, in een  
Zwitsers systeem. 
Na vele verschillende openingen, matdreigingen, vorken, penningen en  
röntgenaanvallen, waren er uiteindelijk 3 personen met elk 6 punten op 7, die 
dus een gedeelde eerste plaats hadden. Deze personen waren Siegiswald Bar-
bier, Hendrik Ponnet en Bram Verschoren. 
 
De eerste plaats werd uiteindelijk beslist op basis van scheidingspunten, en de 
winnaar van het WiNA schaaktornooi was bekend: Bram Verschoren. De tweede 
plaats ging naar Siegiswald Barbier, en de winnaar van vorig jaar, Hendrik  
Ponnet, werd uiteindelijk derde. Alle drie gingen met pizzabonnen naar huis. 
 
Alweer een geslaagd schaaktornooi dus! Aan alle deelnemers, bedankt om mee 
te doen, aan alle afwezigen, jullie hadden ongelijk. 
Tot volgend jaar! 
 
Uw cultuur, 
 
Nicolas Vanden Bossche  
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De kookpot 

Wat je zelf kookt,... 

 
In 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 superuitge-
ruste 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! 

 
 

Oosterse noedels met kip en groenten  
 
De laatste jaren heeft "wokken" ongelooflijk veel aan populariteit gewonnen. 
Voor sommige mensen is een wok het eerste ding dat ze aanschaffen als ze op 
kot gaan. Degenen die het zonder wok moeten stellen, kan ik alvast geruststel-
len, met een gewone pan gaat het ook! Wokken is eerder een manier van     
bakken, dan een gebruiksvoorwerp. Het belangrijkste is dat je de (wok)pan   
loeiheet laat worden. Ideaal is hiervoor een gasvuur. Heb je enkel een          
elektrisch, laat je (wok)pan dan minstens 10 minuten op het hoogste vuur staan 
opwarmen. Giet er wat olie in en schroei dan in beetjes je vlees en groenten 
dicht. Als je alles er tesamen ingooit, komt alle vocht uit vlees en groenten en ligt 
alles te koken ipv te bakken. En dan maak je een stoofpotje. 
 
Ingrediënten (2 pers): 
- 2 kippebillen, reeds gegaard (bv. van gebraden kip) 
- 1 pakje eiernoedels (van die dikke gele) 
- 1/2 courgette 
- enkele gedroogde shii-take (paddenstoelen) 
- wok-olie of arachide olie 
- 1 teentje look 
- oestersaus of ketjap manis 
- sojasaus 
- zoete chilisaus (loempiasaus) 



24 

 
Bereidingswijze (15 min + 1 u weken): 
- Laat de shii-take minstens een uur weken in lauw water. Knijp uit en snij ze in  
schijfjes. 
- Breng water met zout aan de kook en kook daarin de noedels zoals vermeld op 
het pakje (of NET iets minder), laat uitlekken. 
- Pluk het vlees van de kippenbouten, verwijder het vel of laat het eraan als je 
dat lekker vindt. Eventueel kun je de kippebouten vervangen door rauwe kipfilet 
die je in HEEL fijne reepjes snijdt. Maar kippenbout is lekkerder van smaak! 
- Snij de courgette in stukjes 
- Doe wat olie in de wok, bak de stukjes kip krokant aan (kort!) met wat  
oestersaus of ketjap manis. 
- Doe alles uit de (wok)pan, laat die opnieuw goed heet worden. Voeg opnieuw 
wat olie toe en bak de courgettes en shii-take, voeg de noedels toe en laat die 
even meebakken. 
- Giet een soeplepel sojasaus erbij, een goeie eetlepel chilisaus en een geperst 
teentje knoflook. Meng er de gebakken kippenstukjes onder. Laat alles nog even 
opwarmen en serveer.  

De kookpot 

Wat je zelf kookt,... 



25 Lachspieren workout...  

Mopke tussendoor: vakhumor 
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Mark Peeters vertelt... 

U wordt verlicht... 

Mark Peeters, een levende legende, de 
enige verlichte man op deze wereld of 
een zot? Met zijn pamfletten, borden, 
en sjofele uiterlijk, zet hij alles op het 
spel om complotten rond ons aan het 
licht te brengen. Mark Peeters is  
natuurlijk maar een pseudoniem 
(samensmelting van Mark Uytterhoe-
ven en Bart Peeters), die hij heeft  
moeten aannemen om zichzelf en  
familie te beschermen tegen vele 
moordpogingen van onder andere de 
CIA, FBI, maar vooral van de NASA. 
Moordpogingen zegt u? jawel,  
moordpogingen. Zijn eigen moeder 
werd onlangs vermoord: ze stierf aan 
een hartaanval de dag nadat ze van 
hartbewaking werd gehaald. Dit  
gebeurde op 9-6-9, op de 40ste verjaar-
dag van haar wandelclub, maar ook 40 
dagen na de 40ste verjaardag van de 
zogezegde maanlanding van 69  
(6-9?). Haar naam was trouwens Ger-
maine Moon’s! Toeval? Ik dacht van 
niet! 
Naast moordpogingen probeert de  
NASA hem ook mentaal te breken. 
Mark laat ons weten dat net de dag dat 
hij in diepe shit zat, Frank De Winne de 
wereld meldde dat het toilet van het 
ISS kapot was.  
Het is echter niet de man, maar de 
ideeën die wij hier naar voor willen 
brengen, en vandaag brengen we alle 
Belgische complotten aan het licht. 
 
Laat ons beginnen bij onze nationale 
feestdag. De datum 21/07 is niet zo 
heel toevallig gekozen. Het is een  
onderdeel van de propaganda machine 
van de Belgische staat voor de pil (je 

moet er nl 21 nemen - 7 dagen op 7 - 
en dan 7 dagen geen pil nemen) Kijken 
we terug naar 21/07/96 dan zien we 
dat de Belgen toen 2 gouden  
Medailles wonnen, een gouden toeval 
voor de Belgische propaganda! Verder 
kwam ook de Apollo13 (die vertrok om 
13h13…) in de problemen om 21h07 
(9:07PM), exact 9 maan-maanden  
nadat Armstrong zijn befaamde  
uitspraak maakte op 21/07/69, toen hij 
zogezegd op de maan stond. Diezelfde 
dag was er een ander hoogtepunt voor 
de Belgische propagandamachine: de 
Brusselaar Eddy Merckx won de gele 
trui en bracht die terug naar Brussel als 
eerbetoon aan Pvda-er Kris Merckx en 
Karl Mar(ck)x, die Das Kapital had  
geschreven in Brussel.  
 
21/07 was dus een perfecte dag voor 
de Belgische trots, maar ook voor de 
Belgische oorlogspolitiek. Dankzij het 
eerbetoon aan 21/07/69 vestigde de 
Navo zich ‘for ever’ in Evere. Deze 
laatste heeft daar nu wel spijt van,  
aangezien koning Albert II op 21/07/09 
in Brussel zei dat het kapitalisme aan 
banden moest gelegd worden, er was 
namenlijk al genoeg geld ‘naar de 
maan’. 
 
Dit brengt ons direct naar het volgende 
item: het koningshuis, want daar  
gebeuren ook rare dingen. Een zekere 
Laetitia uit BERTrix werd op 9/8/96  
ontvoerd, exact 3 jaar na de troonbe-
stijging van koning AlBERT, 40 jaar na 
de zwarte mijnramp in Marcinelle en 51 
jaar na de atoombom in Japan.  



27 

Mark Peeters vertelt... 

U wordt verlicht... 

Heel toevallig werd deze Laetitia terug-
gevonden in Marcinelle in de Rue de 
FILIP-ville,  in hetzelfde jaar dat Filip en 
Albert naar Japan gingen, tijdens de 
witte mars. En doet het Belgische ge-
recht daar iets aan? Pas Du T(r)ous.  
 
Niet zo lang geleden mocht Mark 
Dutroux nog eens zijn huis bezoeken in 
MARCINelle, wat doet denken aan de 
“breuk tot op het bot” bij MARCIN  
Wasilevki door Alex WITsel, die  
waarschijnlijk aanwezig was op de 
WITte mars, waar werd gezegd dat ze 
“tot op het bot” gingen gaan. Daarbij 
verloor België nog eens van ARMenië. 
Om terug te komen bij het subject: Het 
jaar van Mark Dutroux (96) is net het 
omgekeerde van (69) soixante-neuf, en 
toevallig werd heel zijn verhaal aan het 
licht gebracht in NEUF-chateau. Er  
waren 4 dode meisjes: Julie & Melissa 
en An & Eefje. Sinds dat jaar waren er 
ook 4 vrouwelijke toppers in België: 
Kim Geevaart, Tia Helle-bout, Kim 
Klijsters en Justine Henin. Deze laatste 
was zelfs zo bang van dit verband, dat 
ze trouwde en de naam Dardenne 
overnam. Zo heeft ze nu dezelfde 
naam als Sabine Dardenne, die wel 
levend van Dutroux wegkwam. Maar 
Justine is nog niet helemaal gerust, en 
daarom is ze ook de enigste van de 4 
meisjes die geen kinderen heeft. 
 
Ook de politiek kan men bepaalde pa-
tronen vinden: ex-premier DeHaane 
probeerde men bijvoorbeeld in  
diskrediet te brengen met de dioxine 
kippen crisis en het gekakel van Abu 

Jahjah (=kip). Deze krisis begon op 
pinksteren met minister Karel Pinsten 
en eindigde met minister van volksge-
zondheid Marcel Colla, die later te 
kampen had met de coca-cola crisis. 
DeHaane werd dan opgevolgd door 
VerHOFstad en zijn hoenderhof. Deze 
schandecampagne werd trouwens  
onlangs vervolgd met de onwettige  
benoeming van 2 domme kiekens door 
de heer KOEKELberg. Laat ons  
eindigen met een verdacht patroon bij 
het Belgische bedrijf InBev dat laatst 
probeerde het hele management van 
het in Amerika overgenomen bedrijf 
Bus(c)h weg te werken. Het lijkt wel 
een subtiele hint te zijn naar het beffen 
van een vrouw met bijna geen schaam-
haar (= bush). 
 
Bij deze werd uw naïeve geloof in de 
pure Belgische staat bijgeschaafd. Ik 
hoop dat je niet te bang bent geworden 
van al deze revelaties en je nog verder 
kunt lezen. Meer info kan je vinden op 
markpeeters.skynetblogs.be en in het 
volgende strakske, waar een ander 
onderwerp behandeld zal worden. 
 
Uw Scriptor 
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Madame Soleil  
In een poging het beste van zichzelf te geven, keek Madame Soleil deze keer 
diep in haar glaasje (glazen bol was kapot). Iets te diep, achteraf gezien, want 
tijdens onze consultatie moest ze worden afgevoerd. Maar geen paniek! Een 
Amerikaanse collega kwam haar meteen vervangen (hij had het zien aankomen) 
en wist ons toch te voorzien van een vluchtige blik in de toekomst. 

WATERMAN (21 januari - 18 februari) 
This week will be especially interesting because you will have the opportunity to 
sleep with three very different people and this is what will happen: you will sleep 
with person “C”, only you will learn a lot about ancient African history which might 
propel you in a completely new career direction despite whatever it is you alrea-
dy do. Also person “B” and person “A” will compete to kill person “C”. 
 
VISSEN (19 februari - 20 maart) 
This week you should search for an unsuspecting Cancer. Search hi and lo. Go 
to the library. Go to the mall. Look everywhere. Once you find the right person be 
extra mean. Take their driver’s license and commit identity theft to the max. Call 
their friends and tell them that they are a complete screw up. It’s in the stars that 
you should do this. The astrological alignment of the planets encourages that 
this take place. Be vigilante. Do your duty.  
 
RAM (21 maart - 20 april) 
Your pioneering and adventurous spirit will lead you in a new direction this week. 
Although not everyone will be as supportive as you might want them to be, stay 
confident and press on with what you believe in. You don’t need to be rude, but 
make it understood that you are going to do whatever the fuck you want to do 
and they can’t stop you. Call them bitches. Call them losers, but do it in a nice 
way (e.g. belittle their hairdos or something like that). Your ruling planet is Mars, 
dude. You are all powerful. You’re on fire! How dare they think they can change 
your direction? Who are they to fuck with your new direction! Ahhhh!  
 
STIER (21 april - 21 mei) 
You are not stubborn. You’re just persistent. There’s a difference. But when it 
comes to relationships (especially with that Gemini or Leo you’re mismatched 
with) you just might want to let it go. Venus ain’t feelin’ it no mo’. Give up this 
time. It’s over. It’s done. Bail out. You were never matched to start with. Remem-
ber that time they forgot something very special to you? Yeah.. Yeah… You 
know. You know exactly what I’m talking about. That was some fucked up shit, 
huh. You let it slide, right? Right? Well, these days shit is different. Venus is too 
hot for that shit, bitch!!! Do you know how close to the sun that mo’ fo is?  

Het staat in de sterren... 
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Madame Soleil  
TWEELINGEN (22 mei - 21 juni) 
Venus in Virgo is really interesting. Especially when Pluto is in your Sagittarius 
house of partners. Go figure. You are surrounded by a good group of people 
right now. Try to have sex with only a few of them. Not all of them. Maybe half. 
That way you can’t be considered a complete slut. Drink some Gen Sing before 
your sex sessions so that you have enough energy to perform noteworthily. 
Practice positions from the Kama Sutra while you’re alone.  
 
KREEFT (22 juni - 23 juli) 
Yo, crab. Look for that Virgo, Aries or Taurus. It could mean romance. Just watch 
out for a Pisces or Taurus trying to screw you over. The funny thing is if the ro-
mantic interest you meet is a Taurus then they could also be the one that ends 
up screwing you over as well. For example here’s how things might play out. 
At the beginning of the week you meet Taurus “A”. You fall in love and have cra-
zy, nasty sex. Oral and everything. Then by the end of the week said Taurus “A” 
tells you “You suck. I don’t really like you.” See? 
 
LEEUW (24 juli - 23 augustus) 
This is your week to shine. Everyone is feeling you this week. The cops may pull 
you over a few times, but that’s only because there will be a big robbery about 
midweek in which you’ll fit the description of several of the suspects. When you 
do get pulled over just laugh and joke with the coppers. They’ll see your shine 
like everyone else does this week. Slap them on the back. Be extra friendly and 
touchy. It’ll all work out for you. Watch out for pit bulls though.  

MAAGD (24 augustus - 22 september)                                                             
Mars and Saturn and Neptune, the Sun all got together and at first they were just 
talking about how the moon was always hanging out in the seventh house, and 
about, like what he was always doing over there, and Neptune was like: "You 
know who I hate more then the moon?  Virgos." "Oh my God! Me too!," blurted 
out Saturn. Then the Sun had a downright evil idea, he had to stifle a menacing 
laugh as he asked the planets " Why don't we arrange ourselves in such a way 
that this week will be really awful for them."  So this week will surely suck balls 
my sensitive Virgo friend. 

 
 

Het staat in de sterren... 
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WEEGSCHAAL (23 september - 22 oktober) 
This is important. This week you will have the strangest intuition that there is in 
fact an Al Quaeda sleeper cell within your very neighborhood or apartment buil-
ding. The reason you feel this way is that there in fact is an Al Quaeda sleeper 
cell within your neighborhood or apartment building. Call your friends and tell 
them what you think is going on, then hide within your residence whenever you 
can. If they leave the area at any point sneak into their residence and do some 
old fashioned sleuthing. Determine whether or not they have access to heavy 
water (an ingredient used in the creation of atomic weapons). If you discover 
they have sophisticated technology and ingredients call the cops immediately. If 
they have simple weapons like box cutters and knives wait it out.  
 

SCHORPIOEN (23 oktober - 22 november) 
I know. You think your lover’s cheating on you? Well, maybe you should reexa-
mine the situation. Yeah I know. I know. They called out someone else’s name 
while making love to you last time. And it was a name for someone of the same 
sex. Yes, I know. All I’m saying is according to the stars everything should be 
fine. You have nothing to worry about, baby. The stars say everything is all right. 
There may have been a little kissing, a little touching, but other than that every-
thing is okay. Yeah… there might have been some oral action going on, but hey. 
Clinton taught us that that doesn’t really mean anything.  

BOOGSCHUTTER (23 november - 21 december)                                               
Things are looking good in the work place. The boss is feelin’ you. Your co-
workers are lovin’ your shine. Keep it up. You’re on the right track towards    
wealth and world domination. Just make sure to keep your bike washed. About 
mid week into the week this week birds will give you a serious dumping on. I 
mean they’re gonna shit all over your bike. It’s important that you get it washed 
immediately so that the corrosive liquid shit doesn’t eat into your paint job. Make 
sure to clean your bedroom also. You will have visitors. Plural. 

STEENBOK (22 december - 20 januari) 
Mars in Taurus is gonna get shit poppin’ real nice. But in the mean time watch 
out for Cancers this month. They’re out to get you. Oh, I’m not talking about the 
Zodiac sign Cancer. I mean the disease. That’s right. Watch out for Cancer. 
Watch out for sun cancer, lung cancer, liver cancer, breast cancer (whether you 
have tits or not) and (if you have the balls for it) testicular cancer. Check yourself 
as best you can. Men: play with your balls searching for any irregular lumps or 
marble-hard chess pieces. Ladies: play with your tits. This is the only way to 
know if there are cancers there. Seriously. It’s not a funny subject. Be careful.  

Madame Soleil  

Het staat in de sterren... 





32 

Buispunten uitgelegd 

Voor als het noodlot toeslaat... 

Buispunten, een woord dat voor vorig jaar nog voor veel opspraak zorgde. De 
een had er recht op, de ander viel uit de boot. De een was erdoor met een ne-
gen, de ander moest toch nog eens zijn boeken van het stof halen. En alhoewel 
diegene die er kregen er vaak erg tevreden mee waren, bleek het achteraf een 
vergiftigd geschenk. Sinds vorig jaar heeft men de regelgeving omtrent deze 
punten herbekeken en gelijk gemaakt voor alle richtingen, om zo voor meer  
duidelijkheid te zorgen en het systeem wat rechtvaardiger te maken. 
 
Zo was het vroeger. 
De origine van de buispunten moet je in een ver verleden zoeken. Je hebt het 
waarschijnlijk al gehoord van je ouders, grootouders of andere oud-studenten, 
maar in den tijde moest je alle vakken waarvoor je geen 12 had opnieuw doen 
indien je een tekort had. Dit zorgde vaak voor zware herexamens met veel  
vakken, waarvoor je eigenlijk al geslaagd was. Velen vonden dit niet fair, en dus 
besloten vele examencommissies buispunten in te voeren. Op die manier  
werden studenten die eens een minder examen hadden,  niet nog extra gestraft. 
Dit leidde echter vaak tot ingewikkelde systemen waarbij elk geval apart moest 
beschouwd worden. Later is men dan van deze manier van werken afgestapt en 
heeft men het systeem ingevoerd dat men nu nog steeds kent. Als je een 10 
haalt voor een vak, ben je er door. Een van de dingen die echter nog behouden 
werden, waren de buispunten.  Niet iedereen was hier zo voor te vinden, en 
daarom werden regels per examencommissie erg verschillend. Zo hadden  
bijvoorbeeld de Wiskunde en de Natuurkunde één buispunt, en de informatici 
moesten voor ieder vak minstens een 10 halen. Nog erger was wanneer je als 
student van de ene faculteit lessen ging volgen met mensen van een andere 
faculteit, jij niet gedelibereerd werd met een negen, en je klasgenoten wel. Een 
verschil dat bij iedereen gekend was, maar dat velen weer niet erg fair vonden. 
 
Zo is het nu 
Vorig jaar werd alles dan gerectificeerd. Men besloot dezelfde wetten te laten 
gelden voor alle studenten: 2 buispunten in het eerste jaar. Het eerste jaar werd 
niet alleen uitgekozen omdat daar alle groentjes zitten die misschien wat moeite 
hebben om zich aan te passen, maar ook om de lage slaagcijfers in het eerste 
jaar wat op te krikken (want de universiteit krijgt alleen maar subsidies voor  
geslaagde studenten).  De deliberatieregels worden ook meer gereglementeerd. 
Zo kan je alleen gedelibereerd worden als je 1. voor alle vakken minstens 8/20 
haalt, 2. niet meer dan 2 tekorten hebt, 3. je voor het volledig deliberatiepakket 
minstens 50% haalt en 4. het tekort kan maximum 1% van het gewogen totaal 
bedragen (gewogen adhv studiepunten vb: op 60 studiepunten kan je maximaal 
2 keer een 9 of 1 maal een 8 hebben voor een 6 studiepunten vak of 1 keer  
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Buispunten uitgelegd 

Voor als het noodlot toeslaat... 

een 9 voor een 12 studiepunten vak of 2 keer een 8 of 9 voor een 4  
studiepunten vak  ). Zo kan je er niet doorgeraken met bv 3 negens, of een 7.  
Het vademecum van de ugent geeft volgend voorbeeld van een compensatie in 
eerste zit van het eerste jaar: 

 

 
In dit voorbeeld zal de eerstejaarsstudent met een 8/20 én een 9/20 toch ge-
slaagd worden verklaard voor het deliberatiepakket want hij heeft een totaal > 
50 %, maximaal 2 tekorten voor maximaal 1 % van het gewogen maximum, dit 
is: 12 punten en hij heeft voor alle vakken minstens 8/20. 
 
En de graden? 
Toch ook het melden waard is dat de graad van verdienste er ook nog steeds is. 
Wie geslaagd is, slaagt op voldoende wijze (vanaf 500/1000),  met onderschei-
ding (vanaf 675/1000), met grote onderscheiding (vanaf 750/1000) of met de 
grootste onderscheiding (vanaf 825/1000). 
 
Vergiftigd geschenk? 
Zoals eerder vermeld, waren deliberaties vroeger een vergiftigd geschenk.  
Hoewel de student geslaagd was voor zijn jaar, werd het vak niet vermeld op het 
diploma. Maar is het nu beter? Niet echt… Niet alleen wordt het vak in kwestie 
niet vermeld op je diploma, je verliest ook je de studiepunten voor je leercredit. 



34 
 

Buispunten uitgelegd 

Voor als het noodlot toeslaat... 

 
En hoewel het slagen van een jaar toch nog steeds als het belangrijkste wordt 
gezien, moeten we misschien eens nadenken of de buispunten dan wel een 
even mooi geschenk zijn als wordt voorgedaan. 
 
Dan doe ik dat vak toch gewoon opnieuw? 
Diegene die dan wel nog die credits willen halen, of betere punten willen,  
kunnen het vak altijd opnieuw doen. Let wel, als je de tweede keer opnieuw een 
tekort hebt, zal het verkregen buispunt niet opnieuw toegekend worden. Indien 
geslaagd, zal dat geen 
invloed hebben op je 
deliberatie (door te  
slagen voor een vak in 
tweede zittijd zal bv 
een ander tekort niet 
voor deliberatie  
overwogen worden) en 
dus ook niet op je 
graad van verdienste. 
 
Ik hoop dat deze uitleg 
wat licht in de duister-
nis brengt! 
 
Steeds tot uw dienst 
Uw Scriptor 
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Gezocht: 
(1) Mensen (m/v) die graag 
wat van hun vrije tijd willen 
opofferen om het strakske te 
voorzien van wat originele 
teksten, cartoons, columns, 
straffe verhalen ea.  
(2) Glijbaantjes. Let goed op 
in de les en betrap de prof op 
een grappige woordspraak of 
verspreking. Stuur deze door 
naar onderstaand adres en 
maak kans op gratis pizza!  

mail @  
scriptor@WiNA.ugent.be 

Redactie gezocht 

Wanted...for being awesome... 
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Kleurplaat 

U weet wat u moet doen... 
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Nadenkertjes: De oplossingen 

Niet spieken... 

1. 

2.  Antwoord : D 

3.  Antwoord : E 

4.  Antwoord : D 
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Ik heb dit strakske natuurlijk niet volledig alleen gemaakt, en ik zou 
graag alle mensen die hun tandje hebben bijgestoken willen  
bedanken. Dit zijn deze keer: 
 
Sarah ’Rock Torhout ’ Bourgeois  
Tim ‘Weedpecker’ De Roeck 
Thomas ‘Homer’ Vanhove 
Alle leden van het praesidium 
 
En mijn glijbaantjes leveranciers: 
Wietse, Wixie, Janos 
 
En dan tot slot nog een ode aan mezelf: ge hebt dat goed gedaan 
maat... 

Bedankjes 

You the man... 
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Sfeerbeelden 

Sta ik er tussen... 




