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Editoriaal 

 Tot u spreekt uw scriptor... 

Whaaaaa!! Het is weer bijna zover: de 
examens. Maar daar wil ik nu nog niet 
te veel aan denken. Ik zal hier dus dit 
onderwerp - dat we vanaf nu Jos zullen 
noemen-  vakkundig overslaan en over-
gaan op het verlof dat erop volgt. Een 
week van goed verdiende rust na de 
Jos, een weekje waar je al je frustraties 
en zorgen even kan vergeten en dat 
heerlijke gevoel van “I don’t give a fuck 
anymore” kan beleven. Aah, ik kijk er al 
naar uit.  
 
Maar intussen hebben we niet lang 
meer samen voor Jos het feestje ver-
stoort, en daarom kijken we in dit 
strakske samen even terug naar de 
vele toffe activiteiten van vorige weken. 
Een ervan schiet er natuurlijk uit: de 
doop. Iedereen heeft dit jaar weer eens  
die vuile schachten zien lopen in de 
overpoort, het ferm overdreven artikel 
in die flutkrant gelezen. Ik weet nu wel 
niet meer waar ik hiermee naar toe 
wou, dus ik schakel maar weer over 
naar het volgende onderwerp dat vaak 
aangehaald wordt door dementerende 
mensen: het weer. 
 
En niet heel toevallig het weer, de 
herfst is de kamer binnen gekomen 
(want hij stond voor de deur… oh my 
god, wat een niveau. Jos komt eraan 
en t’is eraan te merken!) en heeft me-
nig winees eens goed doorweekt. Radi-
atoren in de S9 worden door kousen en 
jassen bedekt en het hele gebouw 
stinkt. Ah nee, dat doet het altijd. En 
met bij slechte weer horen natuurlijk al 
die zieke mensen. Met hun verstopte 

neuzen, bergen papieren zakdoeken 
en flauw hoestje brengen ze die typi-
sche sfeer in het -ondertussen al half 
lege- auditorium. Ook de griep komt 
even hallo zeggen, dit jaar weer in een 
meest origineel kostuum: de Mexicaan.  
Los van het feit dat er minder mensen 
aan sterven dan aan gewone griep, lijkt  
deze vermomming dit jaar voor onge-
kende paniek te zorgen. Uw scriptor 
vindt het echter niets meer dan een 
modefenomeen, want zoals werd opge-
merkt tijdens een gesprek van uw 
scriptor met een aantal uiterst char-
mante meisjes: je hoort er dit jaar echt 
niet bij als je de Mexicaan niet hebt 
gehad (hoe fout dit ook klinkt). Ik hoop 
alleen maar dat de uiterst originele ver-
mommingen de schachtentemmer van 
volgend jaar zal inspireren voor de 
voordoop II. 
 
Dit allemaal is natuurlijk maar een hin-
dernisje dat je moet nemen voor een 
hopelijk witte winter. Dit zal ons een 
beetje afleiden tijdens de Jos en het 
intersemestrieel verlof wat plezanter 
maken voor de mensen die dit jaar niet 
gaan skiën.  
 
Bij deze zal ik nu stoppen met zeveren 
en jullie nog veel succes wensen met 
den Jos. Goed blokken mannen (en 
meisjes), alles geven, niet opgeven, 
enz enz 
 
Groeten, dikke zoen en andere… 
Gauthier Renard 
Scriptor WiNA 2009 - 2010 
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Woordje van de praeses 

Hey beste winezen!! De T-shirts en 
korte rokjes hebben ondertussen plaats 
gemaakt voor warme jassen en lange 
broeken. Het warme zomerweer is ver-
drongen door koude herfstbuien en dat 
betekent maar één ding voor de       
student: De examens komen eraan! 
Voor iedereen die net een paniekaan-
val heeft doorstaan heb ik een kleine 
troost. De massacantus is in zicht! De 
laatste activiteit voor de blok. Wie kan 
zich iets beter wensen dan Rodenbach 
à volonté op de grootste cantus ter   
wereld. Aan iedereen die zich al      
ingeschreven heeft voor de massacan-
tus, proficiat. Aan iedereen die zich nog 
niet ingeschreven heeft, je bent      
waarschijnlijk te laat om nog kaarten te 
kunnen kopen. Maar geen paniek,    
volgend jaar heb je weer een kans.  
Maar als de massacantus gedaan is 
wordt het bittere ernst: Examens. Voor 
alle studenten een stressvolle periode. 
Maar toch wil ik jullie niet ontmoedigen, 
integendeel. Je hebt 2 weken          
blokperiode, gebruik die goed en je zal 
er de vruchten van plukken. En mocht 
je bepaalde leerstof niet begrij-
pen, aarzel dan niet om je studie-
peter aan te spreken of gebruik 
het Minerva- of WiNAforum. Het 
WiNA forum is trouwens de 
plaats bij uitstek om wat stoom af 
te laten tijdens de examens.  
Tijdens de blok is het natuurlijk 
ook Music For Life. Dit jaar vindt 
het terug plaats in Gent en dat 
zullen ze geweten hebben. Het 
FK zamelt samen met alle krin-
gen geld in voor het goede doel.  
 

Ook WiNA wil zijn steentje bijdragen en 
daarom hebben we op onze cantus een 
praesidiumverkoop gedaan. Dit had 
een opbrengst van maar liefst €650! 
Met dank aan alle kopers en vooral 
Dobbie die een vat overhad voor onze 
IT-praeses.  
Het doet me als praeses deugd om 
t i jdens  onze  ac t i v i te i ten  ook              
niet-gedoopten te zien. We zijn dus 
geen kring die enkel zijn schachten wil 
bereiken, we zijn er voor elke student 
Wiskunde, Informatica en Natuurkunde. 
Wie nog niet is afgekomen moet dit 
zeker eens doen, dan zie je meteen 
hoe vet de WiNA-feestjes wel niet zijn.  
Rest me tot slot iedereen veel succes 
te wensen met zijn examens. Ik hoop 
jullie terug massaal aanwezig te zien 
op één van onze activiteiten volgend 
semester. De praeses heeft er alvast 
zin in, ik hoop van jullie hetzelfde!!! 
 
Groentjes, 
Stef Trenson 
Praeses WiNA 2009-2010 

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. Ryckbosch 
 
"Op gezondheid worden de mensen die tijdens de winterperiode op de Zuidpool 
zitten veel beter gescand dan astronauten. Die zitten maar 200 kilometer ver, 
terwijl mensen op de Zuidpool meer dan 1000en kilometers ver zitten." 
 
"Je zou met 1000 man in dat auditorium kunnen zitten. Het gerucht gaat dat de 
achterste rijen geleverd worden met een toneelkijker." 
 
"Graden Celcius, dat vind ik ook zoiets dom. Dan krijg je van die uitspraken als 
'Het is vandaag twee keer zo warm als gisteren.'. Ja, vandaag 20°C en gisteren 
10°C. Dat heeft natuurlijk niets te maken met twee keer zo warm zijn." 
 
"Je kan daar perfect 1/N-1 zetten in plaats van 1/N, dat is nog steeds een schat-
ting. Je kan zelfs 1 gedeeld door het IQ van Herman van Rompuy zetten, dat is 
nog steeds een schatting." 
 
"Ik zie dat jullie allemaal aan het opschrijven zijn. Of toch een deel van jullie. Of 
is dat een manier om niet in slaap te vallen? Ik ben ooit eens in slaap gevallen 
terwijl ik aan het schrijven was." 
 
"...dat is weer zo'n heilige koe die je wil overeind houden." (denkt even na) "Het 
zijn heilige huisjes zeker hè, die je wil overeind houden? Met heilige koeien doe 
je nog iets anders he?" 
 
“Eigenlijk raar dat een wiskundige een labojas aandoet om les te geven terwijl 
dat nooit aangedaan wordt door natuurkundigen.” (Over C.I.)  
 
Prof. Poelman 
 
(laat een slide met een opname van een optische microscoop zien) 
"Met een optische microscoop kan je met een hogere resolutie zien dan ons oog 
dat kan. Je ziet dat is hier een... euh dinges! Ik weet niet wat dat is hoor." 

The slip of the tongue...  
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Glijbaantjes 

The slip of the tongue...  

 
Prof. Coolsaet 
 
"Kijk, het staat ook in het boek, dus als je nu je draad kwijt bent is het niet zo 
erg. Over draad kwijt gesproken..." (haalt het snoer van de micro uit zijn kraag) 
 
"Wat kun je hiermee doen? Het antwoord heeft vijf letters, begint met een 'n' en 
eindigt op 'iets'. NIKS!" 
 
(zit te prutsen met zijn touchpad, tijdens het voorbeeld over FOX en RABBIT) 
"Soms zou een muis wel handig zijn. En dan bedoel ik niet de klasse Muis."  
 
Prof. Sarlet 
 
“Dat is het voordeel aan de klok hier, ook al ben ik te laat, toch ben ik op tijd. “ 
 
Prof. Ryckebusch  
 
“Scaling is de holy grail van de holy fysica” 
 
“Een witte werg staat op 10^7kwelvin” 
 
“38*10^(-4) jaar geleden” (iets meer dan 33 uur) 
 
“een maandmerrie” (nachtmerrie die een maand lang duurt) 
 
Voor de insiders: "bij wijze van steken"  
 
Prof. Praesidium 
 
Peulders is een schacht kwijt op de doop. “Ik wijt het aan kwantumtheorie” 
 
Ide vertelt Stef dat hij, naar analogie van National Treasure, een geheim boek 
zou moeten maken met tips voor volgende praesessen. Gauthier: “Ge weet toch 
dat dat gewoon een plakboekje vol blote wijven wordt.” 
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Column Sarah 

Dixt pro-scriptor... 

Najaarsdipjes 
 
Ik ontsnap er niet aan. Elk jaar         
hetzelfde liedje. Vlagen van melancho-
lie en weemoedigheid overvallen mij in 
deze periode van het jaar. Ditmaal heb 
ik het zwaar zitten. Een gigantische 
najaarsdip. Eentje van hier tot in China 
als dat zou kunnen. Vraag me niet 
waarom. Ik heb er geen verklaring 
voor. Enkel een paar vermoedens. Het 
uitzicht op een werkleven en daarmee 
het afscheid van het studentenleven. 
Hoewel nog veraf, toch te dichtbij. De 
ongure donkere dagen. Ik ben vrees ik, 
samen met de voltallige Noord-
Europese bevolking, niet gemaakt voor 
dit klimaat. Het gevoel van nutteloos-
heid in deze saaie dagen voor de   
feestdagen. Zou een midlifecrisis op je 
22ste bestaan? Volgens de dokter is het 
een gekend fenomeen. Zeker voor 
vrouwelijke laatstejaars studenten. Dus 
ik waarschuw nu al mijn vrouwelijke 
medestudenten. Allemaal goed en wel, 
maar wat doet een mens eraan? In je 
bed blijven liggen tot het klaar wordt is 
een zeer verleidelijke gedachte, maar 
het doet een mens niet beter voelen. 
Gaan slapen wanneer je nog maar 
denkt aan een bed, is ook zeer         
bevredigend op het moment zelf, maar 
bij elkaar opgeteld blijft er niet veel van 
de dag over. Buiten komen is een    
betere oplossing. Maar wie wil na tien 
uur ’s avonds nog zijn fiets opspringen 
als het koud en donker is? Iedereen 
behalve degene met een najaarsdip 
natuurlijk. Ach, wat zelfbeklag kan ook 
deugd doen. Kniezen. Mijn collectie 

blues-cd’s kapot draaien. Wat schreien 
met Leadbelly en een glas rode wijn. 
Ja, deugd doet het wel, maar wat   
daarna? Weemoed in de hand werken 
is niet echt een slimme manier om de 
zaken aan te pakken. En toch is het op 
dat moment het enige dat lijkt te      
werken. Schoolwerk vooruit schuiven 
geeft even een moment van rust. En 
dat moment van rust verlengen omdat 
het net niet voldoende was om volledig 
te ontspannen. Het zijn allemaal stuk 
voor stuk ontspannende gedachten, 
maar niet de juiste! Buiten komen is 
een betere oplossing. Maar wat als er 
daarbinnen zoveel andere dingen        
roepen om je aandacht. De televisie, 
het fleece dekentje,  de pantoffeltjes, 
het kussen, de warmte, dat vooral, die 
heerlijk contrasterende warmte waar je 
haren van geladen worden en een 
technopolis experiment op je hoofd 
worden. Geef mij één goeie reden om 
buiten te komen. Ah juist, tegen het 
najaarsdipje. Maar ach, een najaar 
duurt niet eeuwig. En dipjes verdwijnen 
toch samen met het najaar? 
 

Pour me coffee 
Baby it smells so fine 

It brings me back from crying time 
I got brandy 
I got candy 

I'm a superstar 
Yeah I'm a stumbling right out of my 
whiskey bar 

With my Ragdoll Blues 
 

Zita Swoon 
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Nadenkertjes 

Train uw hersens... 

1. 

2. 
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Nadenkertjes 

Train uw hersens... 

3. 

4. 



3€ korting 



12 WiNA sportief... 

Verslag: IFK voetbal & volleybal 
 
Vol goede moed, stonden we maandagavond aan het GUSB om er ons beste 
voetbalbeentje voor te zetten tegen VLK. Naast de voetballers zelf, stond er ook 
een hele bende supporters klaar om hun favoriete kring toe te juichen. Na een 
heel spannende eerste 5 minuten viel het eerste doelpunt, spijtig genoeg aan de 
verkeerde kant. Wat later was het opnieuw prijs, en stapelden de fouten zich 
alsmaar op. Sommige winezen (we noemen geen namen, wixie) waren duidelijk 
nog niet gewend aan de sfeer op en rond het veld en liepen er daarom wat ver-
baasd bij. Na de eerste helft stond het 5-0 voor VLK. In de tweede helft werd de 
druk van WiNA groter, maar tevergeefs, want ook nu slaagden we er niet in te 
scoren. De uiteindelijke stand was 8-0, maar desalniettemin hebben we ons toch 
goed geamuseerd (met dank aan spelers EN supporters). 
 
Een week later was het tijd voor de volleyballers om zich te bewijzen. Aangezien 
Chemica forfait gaf, moesten we maar 1 wedstrijd van de 2 winnen om ons te 
kwalificeren voor de volgende ronde. De eerste match tegen het VEK (tweede 
vorig jaar), zou zeker geen makkelijke klus worden. De eerste set verloren we 
nipt, en dan was de veer een beetje gebroken. De tweede set was vrij snel voor-
bij, maar niet getreurd, want als we de volgende match wonnen, waren we nog 
steeds door naar de volgende ronde. Onder luide aanmoedigingen van de 2 
supporters gingen we er helemaal voor, en speelden we Politeia helemaal weg, 
met als resultaat: WiNA is door naar de tweede ronde IFK volleybal. In het twee-
de semester zullen we dus nog eens de eer van WiNA mogen verdedigen, met 
dan liefst wat meer supporters. 
 
Veni, vidi, vici 
 
Harald 



13 

Een mopke tussendoor 
 

Lachspieren workout...  
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Verslag: Bierkoning 

Voor wie goed kan slikken... 

Beste geïnteresseerden, 
 
binnen WiNA wordt er ieder jaar gestreden om de titel van bierkoning. De     
bierkoning mag dan WiNA vertegenwoordigen op de bierkoningverkiezingen van 
Gent. Daar dit een activiteit is waar de Meester teveel drinkt zal dit verslag    
eerder aan de korte kant zijn. Gelukkigen liggen er hier enkele zatte krabbels, 
geurend naar de resten bier die de kandidaten op slinkse wijze probeerden 
naast hun mond te gieten. Voor al deze mensen: foei! Bier hoort in de mond niet 
op de Meester zijn officiële documenten. Dit jaar waren er weer 52 Winezen die 
zich aan de start presenteerden. Waaronder 8 Winezen van het vrouwelijk    
geslacht. Een eerste eervolle vermelding voor alle diegene die doorgingen naar 
de 2de ronde: Stef (onze illustere praeses), Felix Vanhoutte, Jeppe Knockaert, 
Rudolf, Stijn Bertrand, Dave de..., Anton Martens, Bert (de man met het geld), 
Harald (de onverslagen bierkoning), Elia..., Thibaut ..., Pieter Boon, Pieter    
Bonte, Akke, Koen, Wouter, Ide en extra aandacht voor de vrouwelijke winezen 
die beter kunnen slikken dan zowat 75% van WiNA: Tine, Eva Lewyllie en An 
Dedulle. Proficiat. In de 3de ronden wisten zich te plaatsen: Dave, Harald Koen 
en Pieter Boon. Enkel Dave en Harald wisten zich te plaatsen voor de finale (en 
kregen dus als beloning een halve liter voor hun neus). En u raadt het al de 
bierkeizer van WiNA is niemand minder dan Harald. Een dikke proficiat.         
Alvorens af te sluiten geef ik u nog de 3de: Koen en 4de: Pieter Boon plaats 
mee. Aan allen die denken beter te doen 
dan Harald, volgend jaar is er weer een 
verkiezing; wees erbij. 
 
Dixit 
de Meester. 
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Verslag: Doop 
Beste sympathisanten, gedoopten, niet gedoopten en andere, 
tot u spreekt de Meester. En dit dan nog over de doop, de edelste traditie in ons 
rijkgevuld studentenleven. Dat er de laatste tijd nogal wat commotie is rond 
dopen hebben jullie waarschijnlijk al meermaals gezien in kranten en fora. Maar 
niet elke doop moet uitdraaien tot een ware nachtmerrie (voor de Meester toch). 
Voor de Meester is dit het hoogtepunt van het eerste semester. Al vroeg in de 
morgen kwamen uit de Meester zijn kot de walmen van schachtenpap, look en 
andere lekkernijen. Die geurden zodanig lekker dat er in geen tijd 100den vlie-
gen en katten zich rond het venster schaarden. Zelf enkele verdwaalde aldi 
shoppers kwamen aanbellen om een hapje te verkrijgen , daar de aldi slechts op 
een schacht lag van de Meester zijn kot. (Een schacht is de afstand die de 
Meester kan overbruggen als hij bowlinggewijs een schacht lopen stuurt.) Zelfs 
de Meester kan de tijd niet stopzetten, dus was er maar weer een zwaar gebrek 
aan tijd. Met een auto volgeladen vertrok de Meester dan maar Thasgewijs rich-
ting overpoort. ( Wie de illustere Prof, Thas niet meer kent; deze man slaagde 
erin om in enkele minuten zich aan te kleden en aan 150 per uur door zone 30's 
te scheuren om zo meermaals het academisch kwartier voor te zijn.) Met dank 
aan een zwart gat en onze teerbeminde vice raakte de cantuszaal toch nog vol-
ledig schachtproof en kon de Meester met meer dan een halfuur op overschot 
zich opwarmen om de schachten te ontvangen. (Alhoewel het nu nog geen 
schachten zijn, wordt deze terminologie gebruikt om niet teveel verwarring te 
zaaien, daar een gewone sterveling de Meester moeilijk kan vatten.) Over de 
rest van de doop kan ik maar moeilijk vertellen omdat je zoiets moet hebben 
meegemaakt om te kunnen vatten. Wel waren er natuurlijk weer schachten die 
meer dan opvielen. Zo was er Felix die zich wou laten dopen ondanks de mexi-
caanse griep, Ulrike en Emilie die een niet zo milde omgang hebben met kippen 
en elkaar. Filip die het commando “broek af” veel te letterlijk nam en Wietse die 
ofwel een stalen zelfbeheersing had of een sterke nood aan blauwe pilletjes 
(niettegenstaande An zeer zeker haar best heeft gedaan). Het was duidelijk 
weer amusant want zelfs onze marathon ging na de doop nog een pintje pakken 
in de CB. Ja zelfs de Meester heeft zich kostelijk geamuseerd ondanks die on-
draaglijke schachtengeur die nu al weken zijn 
kot teistert. Meer en meer denkt de Meester 
aan dode schacht, maar dan kan die zich     
verdomd goed verstoppen. Dus bij deze gaat 
de Meester verder op zoek naar dode schacht 
en laat hij jullie verder genieten van wat zeker 
een boeiende les is. 
Dixit, 
 

De Meester. 

De Meester zijn gloriemoment... 
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Verslag: Voordoop2 + pizza-avond 

Pizza!!... 

Beste studenten en niet studenten, 
 
voordoop 2 is voor de Meester alweer een tijdje geleden. En al was het gisteren, 
als Meester moet je altijd verslagen maken van activiteiten waar je je weinig van 
herinnert of waar je weinig van het gebeuren kan meemaken. Dus zullen we 
maar weer eens het beste beentje voorzetten. Alles begon om 8u aan S9. Daar 
stonden al snel 40 schachtjes verkleed en wel klaar om de lessen bij te wonen. 
Gaande van Wonder Woman tot een verdwaalde wortel, een bont allegaartje 
was het zeker. In de les van Professor Impens bewezen de schachtjes dat ze 
een fantastische aanleg hebben om te dansen op praktisch onhoorbare muziek 
en ook prof. Impens wist met enkele goedgeplaatste grappen het geheel meer 
dan op te vrolijken. Volgende les op het schema was die van professor Dawyndt 
waar er zelfs geplande WiNA onderbrekingen geprojecteerd werden . Ondertus-
sen zaten er ook een playboybunny en een wortel in de les van prof. Poelman.  
Gelukkigen lusten de meeste bunnies uit de playboy mansion geen wortels en 
hadden we ook op het einde van de dag nog steeds 40 schachten. (Alhoewel 
het te zeggen valt dat bunny's wel slagroom lusten, vooral wortels met slag-
room. Maar dat is eerder een vooruitzichtje naar de doop.) 's Avonds was er dan 
de pizza-avond. All you can eat pizza voor een klein prijsje. En ook daar zaten 
onze schachtjes alhoewel ik er weinig heb zien zitten. Php olifanten volledig in 
verband, een SM Meesteres die de Meester aanviel in de rug met een dildo. En 
niet zomaar een dildo, maar eentje met Swarovski kristallen. Ja zoals je ziet, de 
Meester heeft smaak. Het was ook de eerste maal dat ik een eend, een ver-
pleegster, een playboy-bunny, 
Heidi aus Tiroll en roodkapje op 
de toog van de cb zag dansen. 
Maar met het motto “een beeld 
zegt meer dan duizend woor-
den” wil ik jullie  allemaal verwij-
zen naar wina.ugent.be en klik 
eens door naar foto's. Slaapwel, 
Mega mindy waakt. 
 
Dixit. 
 
De Meester 





WiNA75 zoekt 
m/v  

met tekentalent 

Ter ere van het 75 jarig bestaan 
van WNK/WiNA worden er      
T-shirts en potten bedrukt met 
een originele tekening.  

Ben je een uitzonderlijk 
tekentalent (met potlood of PC)? 
   
Doe dan mee met deze wedstrijd 
en win een gratis zuipkaart voor  
de WiNA-clubavond, een gratis 
bierpot en een gratis T-shirt met 
je eigen ontwerp! 

Meer info en reglement op:  
http://wina75.be/wedstrijd 

Stuur je tekening door voor 28 /02/2010! 

DOE 

MEE! 

EN WIN! 
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Chuck Norris vs Meester 
Zoals elk jaar laat Chuck Norris zich dopen bij de WiNA. Deze goede man wil 
zich namelijk volwaardig WiNA lid noemen, maar aangezien je Chuck Norris niet 
kan kraken, kan de meester hem gewoon niet dopen. Deze twee personages 
hebben een lang verleden, en dat merk je. Overal op het internet lees je de 
chuck norris facts, wij hebben wat gezocht en brengen jullie deze die te maken 
hebben met de meester. 

♦ De Meester wordt niet verkozen, hij wordt aangeduid door Chuck Norris 
♦ Bij pro forma krijgt de Meester altijd 20. Chuck Norris 30. 
♦ De Meester was in een ver verleden marathonschacht. Chuck Norris in 

een ver verleden marathonbaby. 
♦ De Meester houdt van metal. Chuck Norris is made of metal. 
♦ De Meester draagt twee lintjes. Chuck Norris vijf, één rond elke teelbal. 
♦ Wat de Meester op zijn schachten smijt, eet Chuck Norris als ontbijt. 
♦ De Meester leert de schachten drinken. Chuck Norris leert de schachten 

bloeden. 
♦ De Meester heeft altijd gelijk. Chuck Norris krijgt altijd gelijk. 
♦ De Meester bepaalt de regels. De schachten breken de regels. Chuck 

Norris regelt breuken. 
♦ De stok van de Meester is een miniatuur van de penis van Chuck Norris. 
♦ De Meester drinkt Rodenbach omdat Chuck Norris alle andere bieren  
 opgedronken heeft. 

Roundhouse kick ... 
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♦ Als de Meester Chuck Norris laat kruipen, slijt hij niet zijn knieën, maar de  
 straat. 
♦ Einstein wist het al: E=MC² heeft één deel Meester en twee delen Chuck 

Norris. 
♦ De Meester won vorig jaar unaniem de praesesverkiezing. Chuck Norris 

was tegen. 
♦ Als de Meester n schachten heeft 

getemd, zal Chuck Norris er minstens 
n + 1 getemd hebben. 

♦ De Meester heeft 800 pornofilms 
meer dan Chuck Norris. Chuck Norris 
speelt in alle 800. 

♦ Chuck Norris heeft alle bieren       
uitgevonden. Behalve Cara. Dat was 
de meester. 

♦ De Meester heeft even grote ballen 
als Chuck Norris, maar Chuck Norris 
heeft er drie meer. 

♦ De Meester wou vorige week naar de 
kapper, maar Chuck Norris was hem 
voor, en alle scharen waren bot. 

♦ De reet van de Meester is even harig 
als Chuck Norris’ baard, en helaas 
evenveel zichtbaar. 

♦ Op een cantus krijgt de Meester zijn 
eigen bierschacht. Chuck Norris krijgt 
een vodkaschacht. 

♦ De Meester spreekt alleen West-
Vlaams. Chuck Norris spreekt wél 
een taal. 

♦ Chuck Norris slaapt twee uur per jaar. Dan neemt Meester de wacht over. 
♦ De Meester slaat niet zonder te zalven. Chuck Norris slaat niet zonder te 

doden. 
♦ Het doopdecreet is opgesteld om de Meester te beschermen tegen Chuck 

Norris. 
♦ De scheidingswand van het Ufo is ontworpen om Chuck Norris en de 

Meester van elkaar weg te houden. Ze werkt niet. 
♦ De Meester draagt een Superman onderbroek. Superman draagt een 

Chuck Norris onderbroek. 
 

Chuck Norris vs Meester 

Roundhouse kick ... 
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♦ Een schacht bestaat voor 70% uit water. De Meester voor 70% uit bier. 
Chuck Norris voor 70% uit testosteron. 

♦ De laatste stijging van de bierprijs werd veroorzaakt door een drankwed-
strijd tussen Chuck Norris en de Meester. 

♦ Enkel Chuck Norris en de Meester kunnen meer Chuck-Norris-en-
Meester-memes verzinnen dan Michiel Van den Berghe. 

♦ Chuck Norris en de Meester zijn geslaagd voor Analyse XI 
♦ Chuck Norris wou niet nuchter blijven tijdens de doop. Daarom heeft hij de 

Meester aangesteld. 
♦ MTV en CNN staan voor Meester TV en Chuck Norris Network. 
♦ De bankencrisis is een inside joke van de Meester en Chuck Norris. 
♦ De Meester wordt gedragen door zijn schachten. Chuck Norris moet niet 

gedragen worden, hij verslaat gewoon de zwaartekracht. Met zijn vuisten. 
♦ Er is maar één scheiding der machten: die tussen de Meester en Chuck 

Norris. 
 

Chuck Norris vs Meester 

Roundhouse kick ... 
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Verslag: Voordoop1&2 

Op zijn schachts... 

Na vier weken van (braaf??) studeren was het eindelijk zover: de toekomstige 
schachten kregen de kans zich voor te bereiden 
op de doop. Afspraak aan S9 voor voordoop I, 
waar we vol spanning stonden te wachten op wat 
komen zou… 
 
Algauw verschenen de meester en zijn doopcomi-
té. Ze namen ons mee naar de donkere kelders 
van S9. Na het invullen van een vragenlijst over 
onze algemene gezondheid en gewoonten kon de 
echte voordoop van start gaan. Helaas is ons 
zwijgplicht opgelegd en daarom moeten we jullie 
de pittige details jammer genoeg onthouden. Wel 
willen we jullie enkele kernbegrippen meegeven: 
zwanworstjes, kruipen en piepschuim. (Wanneer 
dit jouw nieuwsgierigheid wekt, voel je vrij volgend 
jaar zelf mee te doen.) 
 
Er werd vooral eens kennis gemaakt aan de hand 
van verschillende spelletjes. Het was een leuke 
manier om onze medestudenten en de leden van de WiNA beter te leren ken-
nen. Nadat het doopcomité zich eens goed uitgeleefd had, lieten ze ons gaan, 
maar natuurlijk niet zomaar… We kregen een opwindende schachtenopdracht 
mee: iedereen moest de volgende week verkleed naar de les gaan en daarbo-
venop kregen we nog een opdracht die wat te maken had met ons kostuum. 
Een week later, met nog wat pijn aan de knietjes, trokken we als schachten in 
spe verkleed naar de les. Dit tot groot jolijt van het doopcomité, de medestuden-
ten en zelfs van de professoren. Iedereen had dan natuurlijk ook zijn best      
gedaan om aan de verkleedopdracht van de meester te voldoen. In de gangen  
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Verslag: Voordoop1&2 
van S9 kon je die dag celebrities, dieren en zelfs groenten tegen het lijf lopen. In 
de lessen van professor Dawyndt en van professor Impens demonstreerden de 
toekomstige schachten ook nog eens hun danstalenten (ondanks de gebrekkige 
muziekvoorziening). Zowel de vogeltjesdans als de macarena moesten eraan 
geloven. 
 
Alsof we ons dan nog niet belachelijk genoeg   
gemaakt hadden, werden we die avond nog eens 
in ons kostuum op de pizza-avond verwacht. Daar 
konden dan ook sommige van de schachten    
opdrachten uitgevoerd worden. Zo plaatste het 
playboykonijntje een mooie dans op de toog en 
was het voor de mannelijke aanwezigen    
oppassen voor de dildo van de sm-meesteres 
en de lasso van de cowgirl. Maar zelfs in 
soms wat ongemakkelijke kostuums en ge-
plaagd door de Winezen (vraag maar aan de 
Hawaï-schacht) was de sfeer nog optimaal. 
 
Voor ons waren het geslaagde voorbereidin-
gen op de eigenlijke doop de week nadien. 
 
Lisa B. & Jarn V. 

Op zijn schachts... 
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Schachtenverhalen 

Zat gezever... 

De schachten… zo dom, zo lelijk, maar soms ook wel grappig. Dit bewijst deze 
schacht die in een van zijn zatte buien zich even liet gaan en voor ons de     
avonturen van Jannes de lintjesdrager neerpende.  Aandachtig lezen, want   
achter dit verhaal schuilen universele waarheden en belangrijke levenslessen! 
 

Jannes de lintjesdrager: EPISODE I: De toren 
 
Er was eens, lang, lang lang geleden, een eenvoudige jongen. Deze eenvoudige 
jongen had een naam, maar we zullen hem voor het gemak Jannes noemen. 
 
Jannes was een fijne jongen, geliefd bij zijn vrienden, behulpzaam wanneer dat 
nodig was, en men kon steeds op hem rekenen. Het verhaal over Jannes zou 
een perfect verhaal lijken, indien alles er aan toe ging zoals het er aan toe zou 
moeten gaan. Toch had Jannes, en niet alleen Jannes maar ook al zijn          
lotgenoten, een zware schaduw over hem hangen. 
 
Nee, Jannes' probleem was niet te wijten aan allerhande klassieke zaken.    
Jannes' probleem lag in het feit dat hij een lintje te dragen had. Nu kun je jezelf 
misschien afvragen wat er zo problematisch is aan het dragen van een lintje. 
Wel, Jannes had een lintje te dragen, OVER ZIJN LINKER SCHOUDER. 
 
Alhoewel Jannes dit niet echt als een handicap beschouwde, merkte hij wel dat 
hij voor steeds hetere vuren kwam te staan. 
 
Dit doet me denken aan die keer dat Jannes een sublieme constructie moest 
bouwen, geheel volgens de architecturale regels. je kunt jezelf misschien      
afvragen waarom Jannes nu in hemelsnaam een sublieme constructie wou   
bouwen. Wel, dat is heel simpel, Jannes was niet zomaar een jongen met een 
lintje over zijn linker schouder, nee, Jannes wou opkomen voor zijn rechten. 
 
Met deze mentaliteit wou Jannes een constructie bouwen die door iedereen   
geacht werd onmogelijk te zijn. Jannes was echter zeker van zijn gelijk, dus 
bleef hij koppig voortzetten.. 
 
Al snel kwam hij aan zijn eerste probleem, hetgeen ik nu zal uitleggen: Jannes 
zag in de verte een prachtig gebouw, een paleis gemaakt van doorzichtige   
edelstenen, oneindig veel hoeken per baksteen, af en toe een rode glinstering, 
vloeibaar goud dat de illusie versterkte, kortom, een pracht van een meester-
werk.  
 
Ondertussen weten we allemaal wat voor persoon Jannes is, en koppig als hij  
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Schachtenverhalen 

Zat gezever... 

was, dacht hij dit meesterwerk te kunnen verbeteren. Hij dacht dat het met wat  
kleine aanpassingen goddelijk zou zijn. Niets bleek minder waar, want toen   
Jannes zich aan de verbeteringen waagde, bleek al snel dat hij het gehele 
bouwwerk in de vernieling storte. 
 
Wat was er gebeurt? Dit was toch nooit zijn bedoeling geweest? Wat had hij 
aangericht? 
 
Jannes voelde zich moreel verplicht het bouwwerk terug op te bouwen, in een 
betere staan dan mogelijk was. Hij begon, met inzet en doorzettingsvermogen 
aan zijn eigen versie van het bouwwerk. 
 
Al snel doken de eerste problemen op. De goden waren hem duidelijk niet goed 
gezind. Ze beslisten Jannes te sarren door op zijn bouwwerk een enorm soort 
steen te leggen. Deze steen kon niet verplaatst worden, noch kon deze steen 
geïntegreerd worden in het bouwwerk.   
 
Jannes dacht lang na, hij begreep waarom de goden hem deze moeilijkheid  
gegeven hadden, ze wilden testen of hij het waard was te leven. Hij wist dat dat 
zo was, dus bedacht hij een oplossing om het probleem van deze 'steen' te   
omzeilen, en ging hij aan de slag. 
 
Het lukte hem aardig, te aardig naar de zin van de goden, dus bedachten ze een 
tweede opstakel. ze besloten een allesomgevende wind te laten blazen. Jannes 
was danwel slim genoeg om met wind uit een bepaalde richting rekening te  
houden, maar de goden speelden het spel duivels, en lieten de wind uit alle  
richtingen tegelijk komen. Keer op keer werd Jannes' constructie omver         
gewaaid. Jannes probeerde steeds zijn bouwgerief terug te recuperen, het kon 
hem allemaal niet schelen, zolang de heilige steen maar overeind blief. 
 
Tien jaar lang bleef Jannes aan de grillen van de goden voldoen. Tot Jannes 
zichzelf realiseerde dat de goden hem slechts als leedvermaak gebruikte. Hij 
probeerde nog een laatste keer een prachtig bouwwerk te maken om te goden 
gerust te stellen, maar toen sloeg het noodlot toe: de heilige steen werd kapot 
geblazen! 
 
Jannes verkeerde helemaal in shock. Hij besloot niet meer toe te geven aan de 
grillen van de goden, en zijn eigen leven te leiden. Jannes ging op een nieuwe 
queeste, één die hij zichzelf had opgelegd: het zoeken van een bereidwillig  
vroumensch waarmee hij zijn leven kon delen. En zo eindigt het trieste verhaal 
van Jannes de lintjesdrager. 
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Zat gezever... 

Multimedia Postorder Lijn 
Online Computer Shop 

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

info@mpl.be  

Jannes de lintjesdrager: wEEdpEckEr verduidelijkt 
De historische feiten achter dit avontuur... 
 
Een schacht, laten we hem Jannes noemen, was eens peirde onozel op de bier-
koning verkiezing van zijn studentenclub. Daar stootte hij uit zattigheid de pira-
mide lege bekertjes omver, die door enkele ereleden was opgezet (idd, die heb-
ben niets beter te doen). Uiteraard werd hij door de ereleden verplicht om hun 
mooie piramide opnieuw op te bouwen. De zatte schacht besloot in al zijn dom-
heid echter dat het beter zou zijn om de bekertjes met de opening naar boven 
ipv naar beneden te zetten. Dit ondanks luid protest van de ereleden. Volhar-
dend in zijn boosheid slaagde hij bijna in zijn opzet, dus besloten de ereleden op 
verschillende manieren om aan te tonen dat zijn constructie niet zo stevig was 
als die van de ereleden zelf. Een Duvelglas was één van de objecten die daar 
een rol in speelde en uiteindelijk gesneuveld is. Nu wachten de ereleden vol 
spanning op het "vrouwmensch" dat de zatte schacht heeft beloofd te zullen vin-
den.  
 

Schachtenverhalen 
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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! 

- Een auto op cola kan rijden? 

 

- Het gemiddeld inkomen van een Afrikaans 
gezin nu lager is dan in 1970?  

 

- Bier niet de oorzaak is van een bierbuik? 

  

- Een gemiddelde Amerikaan op 20 jarige  
leeftijd al meer dan een miljoen commercials heeft gezien? 

 

- Je van je 20ste tot je 25ste op je hoogtepunt 
bent wat betreft je intelligentie? 

 

- De schaduw van de zon op de vierde tafel in V1, 
S9 met een snelheid van 1,08 centimeter per   
minuut verschoof op 29 oktober 2009?  

 

- Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit 
ie wit wordt? 

 

- Charlie Chaplin mee deed aan een look-a-like 
wedstrijd van zichzelf? Hij werd derde. 

Wist U Dat?... 
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Wudjes 
 

- Je na 2 liter koffie drinken je een koffievergifti-
ging krijgt? 

 

- Een derde van de begrafenissen in Taiwan een 
stripper bevat?  

 

- Als een schaap op zijn rug ligt hij niet op kan 
staan? 

 

- Er dagelijks ongeveer 100 miljoen vrijpartijen plaatsvinden? Dat zijn er bijna 
1200 per seconde!  

 

- Van alle 65-plussers 90 procent een muntje van 20 cent van straat opraapt? 
Van de mensen tussen 18 en 34 doet slechts 67 procent dat.  

 

- Neuspeuteren als obsessie rhinotillexomania genoemd wordt? 

 

- Bananen, watermeloenen en appels 
blijven drijven?  

 

- In de gemiddelde chocoladereep 8 
insectenbenen zitten? 

 

- In 1681 de laatste dodo stierf? 

Wist U Dat?... 
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Verslag: Cocktailavond 

WiNA delivers... 

 
Sex on the beach, Cosmopoliton, Zou zou, BOBtail, 
Tequila Sunrise en Fox poison... Waar denk je aan? 
De WiNA cocktailavond natuurlijk! Ook dit jaar staan we 
weer klaar in de Canard Bizar om alle aanwezigen de 
beste cocktails voor te schotelen! Een keuze uit 6    
cocktails, voor ieder wat wils dus, zelfs voor de          
niet-drinkers is er onze BOBtail zonder alcohol. 
Dit was het tekstje op de WiNAsite en op facebook dat 
heel wat mensen aanspoorde om zich die bewuste   
dinsdag naar de Canard Bizar te begeven. Anders dan 
vorig jaar was deze avond in de koude herstmaand   
gevallen om iedereen wat te verwarmen en dit jaar    
waren er ook een aantal nieuwe cocktails, zoals de   
befaamde cosmopolitan (bekend geworden door de 
serie 'Sex and the City', was een must voor een van de twee feestpraesides op 
een cocktailavond!) en dan nog sex on the beach (de perziklikeur die daarvoor 
nodig was is zelfs al te spotten in het fotoverslag van de gratis soep). De oude 
WiNA-klassiekers waren ook van de partij zoals onze BOBtail (de minst gedron-
ken drank die avond), Fox poison (zeer populair drankje dat ook vorig jaar heel 
wat succes kende), zou zou (passoa kon natuurlijk niet ontbreken op onze  

cocktailavond) en tequila sunrise. 
 
Al snel begon het volk toe te stromen en naar goede 
gewoonte had de WiNA ook 
dit jaar vooraf geen flessen 
gemengd, maar werden de 
hoeveelheden zo goed en zo 
kwaad mogelijk die avond 
zelf ingeschonken. Wat    
natuurlijk voor chaotische 
momenten zorgde, maar   
eigenlijk ook niet eens zo erg 
was, want past chaos niet 
ook een beetje bij de WiNA? 

Natuurlijk! Wij hebben namelijk  wiskundigen en 
(sommige) fysici die orde in al die chaos kunnen      
scheppen. En zeg nu zelf, iemand die voor jou            
persoonlijk een cocktail voor je neus maakt , smaakt toch 
sowieso 1000 keer beter dan een cocktail die net uit de 
petfles komt! 
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WiNA delivers... 

De sfeer zat er vrij rap in, de cocktails vlogen de deur uit en er waren ook heel 
wat nieuwe gezichten te zien, wat wij bij de WiNA alleen maar kunnen bewonde-
ren. Ik heb al veel mensen gesproken die ondanks onze (ik geef het toe) slechte 
naam naar een WiNA-avond waren gekomen, maar hun verbazing werd des te 
groter als men zag dat de WiNA in de CB een bloeiende studentenclub is en 
wordt! 
 
Naarmate de avond vorderde werden de gesprekken mondiger, de massa groter 
en de cocktails lekkerder (want in al die aangename warmte zorgde een cocktail 
voor de nodige verkoeling/verfrissing). Ik kan hier eigenlijk alle bijvoeglijke 
naamwoorden opsommen om deze avond te beschrijven, maar hoe positiever ik 
word, hoe minder geloofwaardig dit lijkt, dus sta mij toe een ironisch overzicht te 
geven van de gemiddelde WiNA cocktaildrinker:  
 
1. Je komt toe in de CB en na de verwelkoming door enkele (praesidium)leden 
zoek je je kennissen en WiNA-vrienden op. Je Je doet je jas uit en daar blinkt je 
lint in het licht van de CB. Je begeeft je naar achter in het café, want daar staat 
tenslotte de tafel waar de cocktails geserveerd worden. Ondertussen zoek je 
koortsachtig achter de bar naar de mooie verschijning van onze peter en tevens 
ook barman Maxim en je zegt hem vriendelijk goeiedag (enkel als je vrouw bent; 
ga nu naar puntje 3). (Voor de mannen, zie volgende puntje.) 
 
2. Aangezien je net gefietst hebt naar de overpoort ligt je haar wat in de war, dus 
strijk je je haar wat plat in terug in de juiste vorm, je maakt je lippen nat en met 
een geile blik werp je een knipoog naar de barman. Kijkt hij geamuseerd, kom 
dan dichter, buig je over de bar (het liefst terwijl je in zijn ogen kijkt) en geef hem 
een zachte kus op de wang. Als je alles goed gedaan hebt en je stemt onze pe-
ter zeer gelukkig dan zou je wel eens een gratis drankje kunnen krijgen. (Wat 
eigenlijk zeer zelden gebeurt, maar je weet nooit hé!). 
 
3. Eenmaal aan de tafel koop je een kaart van slechts 12 euro (voor 6 cocktails!) 
en bestelt direct een cosmopolitan, het is namelijk de drank die het meest alco-
hol bevat en eigenlijk ook wel nog lekker is. Je kan direct aan een avondje soci-
alisen beginnen. 
 
4. Je ontmoet een nieuwe winees (die zelfs nog knap is ook) en trakteert die met 
een cocktail, het wordt een sex on the beach (kwestie van een gespreksonder-
werp te hebben) en zij/hij is blij met jouw aanwezigheid. Maar net nu je zo goed 
bezig was met de 'kennismaking' van deze persoonlijkheid is je naaste plots ver-
schrikt door het beeld van een bloot gat! Jij kijkt om en ziet dat het Peulders is, 
dat gat ben je toch al zo gewend dat het je niet meer deert. 

Verslag: Cocktailavond 



31 WiNA delivers... 

 
5. Nu moet je je partner wel troosten en hoe kan dat beter door haar een cosmo-
politan te geven? Intussen  bestel jij een vodka-redbull (WiNA was die avond 
proudly sponsored by Petermann en Red Bull!) om goed wakker te zijn en de 
rest van de avond goed te kunnen protesteren. 
 
6. Je maakt even een wandeling in de omgeving met je nieuwe vlam (dat kan 
citadelpark, kot, WC in overpoort of dergelijke zijn) en als je terugkomt in de CB 
merk je dat de (door KBC gesponsorde) WiNA geen cocktails meer te bieden 
heeft. Ze zijn namelijk helemaal uitverkocht! Maar wat maakt het uit? Het is 1u, 
je hebt een zalige avond gehad en zal die nog afsluiten met een paar nieuwe 
dans-moves die je moeiteloos de nacht in zwieren! 
 
Nu ben je waarschijnlijk met verstomming geslagen, maar het is waar: 1u en we 
waren uitverkocht, dat belooft voor volgend jaar meer cocktails! 
Hopelijk heb je alweer zin in een volgend feestje, wel, we verwachten je op 
maandag 30 november in de twieoo voor onze FLOWER POWER fuif! 
 
Tot dan! 
Janos Braem 
Uw feestpraeses 

Verslag: Cocktailavond 
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Net als de vorige keer, wilden we onze avond activiteit promoten met een super 
ochtend activiteit. Met de gulle medewerking van de CM werd het deze keer niet 
iets dat heel S9 vult met zijn heerlijke geuren (wat DICT ook zegt), maar iets dat 
gewoon te gezond was voor woorden: verse soep.  
 
Wat voorafging 
Maandag 2 oktober, een vrije dag? Ik dacht het niet. Niet voor het praesidium 
toch. Om 16u waren we al druk in de weer met inkopen doen. Een weer veel te 
volle macro zorgde weer voor heel wat frustraties, maar na een tijdje hadden we 
alles wat we nodig hadden: verse soepgroentjes, boter, ajuin, kip, broodkorstjes, 
bouillon, en nog zo van die dingen die je in soep draait. Een uurtje later zaten 
we dan met z'n allen in de kelder te koken. Onder het toeziend oog van Tom en 
Gauthier werden de soepjes klaargemaakt. We kozen voor 2 soorten soep: een 
gemengde groentesoep en een kippensoepje. Het koken voor zoveel mensen  
zorgde voor wat kleine probleempjes: zo te zien duurt het aan de kook brengen 
van 30 liter soep nogal lang. Maar na een paar uurtjes gezellig samenzijn en 
oude strakskes gooien, waren de eerste 50 liter soep een feit. 
 
Carpe diem 
Dinsdag 3 oktober. Lekker vroeg 
stond het praesidium terug achter 
het fornuis, wel, 2 kookplaten, om 
de soep van de vorige dag terug op 
te warmen voor de eerste golf     
winezen. Eerst was men wat       
terughoudend, iets dat gratis en   
gezond is blijkt redelijk angstaanja-
gend te zijn, maar algauw ontstond 
een heuse toeloop voor de warme 
lekkernij. Na een twintig minuutjes 
waren de eerste 40 liter verdwenen, en zaten onze winezen met een gevulde 
maag en vol energie in hun les. Mission accomplished? Neen hoor, wij hadden 
nog heel wat groentjes over, en besloten nog meer soep te maken.  
 
Ready, set, go… 
1uur en 15 min, meer heb je niet nodig om 3 grote potten soep te maken. Net 
genoeg dus. En alhoewel ze nog redelijk warm was bij het uitgieten, waren    
winezen en andere toeristen weer massaal aanwezig voor een volgende kopje. 
Tot 3 maal toe werd het ritueel herhaald, en in totaal werd zo’n 80 tot 90 liter 
soep gemaakt en uitgedronken. Great success en zeker voor herhaling vatbaar!  

Nomnomnom... 

Verslag: Soep 
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Mopke tussendoor: vakhumor 
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Regels zijn regels  
 
Tijdens een tentamen op de universiteit 
van Cambridge vond enige jaren gele-
den de volgende conversatie plaats 
nadat een student aan de examinator 
vroeg om gebak en een glas bier: 
 
Examinator: "WAT zeg je?" 
 
Student: "Meneer, ik verzoek u om mij 
gebak en een glas bier te geven." 
 
Examinator: "Het spijt me. Nee." 
 
Student: "Meneer, ik verzoek u met 
klem om mij gebak en een glas bier te 
geven." 
 
Hierop haalt de student een exemplaar 
van de vier honderd jaar oude "Laws of 
Cambridge" tevoorschijn. Hoewel de 
tekst geheel in het Latijn is, zijn de  
reglementen nog steeds van kracht. De 
student wijst de examinator op de   
passage waar staat: "Gedurende     
tentramens is het de heren toegestaan 
te verzoeken om gebak en een glas 
bier." 
 
De student accepteert cola en        
hamburgers als moderne vorm van 
deze versnaperingen en luid slurpend 
voltooit hij de rest van zijn tentamen. 
Drie weken later ontvangt de student 
van de universiteit een boete van vijf 
pond wegens het niet dragen van een 
zwaard tijdens de tentamens. 
 
 

Alleen in het donker  
 
Jane en Melissa deelden samen een 
studentenflat op de campus van een 
Amerikaanse universiteit. Rond 9 uur 's 
avonds herinnerde Jane zich dat ze 
haar bibliotheekboek nog terug moest 
brengen. Ze vertelde haar huisgenote 
dat ze naar de bibliotheek ging en 
waarschijnlijk nog even de kroeg in zou 
duiken. Ze vroeg Melissa of ze       
meeging, maar die vertelde dat ze 
vroeg ging slapen. Ze vroeg Jane of 
die de lichten uit wilde doen als ze naar 
buiten ging. 
Jane deed dit en ging op weg naar de 
bibliotheek. Onderweg kwam ze een 
vriendin tegen, met wie ze even bleef 
praten. Opeens realiseerde ze zich dat 
ze het boek was vergeten. Ze ging  
terug naar huis om het op te halen. Om 
haar huisgenote niet wakker te maken, 
zocht Jane in het donker naar het 
boek. Met het boek onder haar arm 
ging ze vervolgens opnieuw naar de 
bibliotheek, waarna ze met een paar 
vrienden de kroeg inging. 
Toen Jane midden in de nacht terug-
ging naar huis, stonden voor haar deur 
een ambulance en een politie-auto. 
Een agent nam haar mee naar haar 
studentenflat. Daar zag Jane twee din-
gen die ze haar hele leven niet meer 
zou vergeten: de matras van haar   
huisgenote zat onder het bloed, en  
iemand had met lipstick op de muur 
geschreven: 
 
"Ben je niet blij dat je het licht niet hebt 
aangedaan?" 

Waar of niet waar?... 

Broodje aap 
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Verslag: Nadoop/cantus 
 
Succes hebben heeft zo zijn nadelen en het succes van WiNA dit jaar is hierop geen uit-
zondering. Waar we vroeger gemakkelijk met z'n allen in het zaaltje achterin de CB ge-
zellig konden cantussen, stelt de grote interesse van onze verse schachtjes in het can-
tusgebeuren ons heden ten dage voor heel wat problemen. Van praktische aard wel te 
verstaan. 
 
Ten eerste is het ondertussen duidelijk dat het zaaltje in de CB echt wel de uitgang -tje 
waard is, want erg groot is het er niet. Net zo min trouwens als de opening van het dak-
raampje in de cantuszaal, want het was er - we zijn het na de vele succesvolle clubavon-
den al een beetje gewoon - weer om te stikken van de warmte. 
Normaalgezien maakt een goede student en winees daar geen problemen van, gegeven 
een toereikende hoeveelheid gekoeld bier, die je op een cantus wel kan verwachten. En 
toch was het op de cantus die 23e november, in de annalen geboekstaafd als de 
'nadoopcantus' (straks zal duidelijk worden waarom), ongewoon moeilijk om de warmte te 
trotseren. In de komende alinea's zal ik deze schijnbare paradox proberen te verhelde-
ren. 
 
Ten tweede dient te worden opgemerkt dat er niks mis was met de biervoorziening. Aan-
gezien het nadoopcantus was, beschikten we over twee zeer bereidwillige bier(bijna-)
schachtjes, die hun uiterste best deden om ons van het levensnoodzakelijke, vochtont-
drijvende vocht te voorzien. Een blik op het met dit vocht besmeurde blad dat op dit mo-
ment vlak naast me ligt, leert dat het hier een zekere Bram en José betreft. Bij deze wil ik 
ze nog eventjes feliciteren met hun doop. 
Maar als het niet aan de biervoorziening lag, lag het dan misschien aan het bier zelf? Ja 
en nee. Ja, aan het begin van de cantus werd er een drank getapt die meer leek op gere-
cycleerde Bockor, dan op het op zich al niet zo denderende gewone Bockor. En ja, de 
aanwezige ereleden hebben ons daar meermaals op gewezen. En nee, ik vond het niet 
lekker. Maar vocht is vocht, en als je kwantiteit boven kwaliteit stelt (en mijns inziens is 
dat een redelijk veilige houding op een cantus), dan kan je van smaak moeilijk een pro-
bleem maken. Ik blik hierbij maar al even vooruit op de massacantus. 
Het probleem met de smaak loste trouwens redelijk onverwacht zichzelf op. Want na het 
eerste vat bleek de CB plotseling zonder bier te zitten (een liedje dat net in mijn hoofd 
opduikt stelt dat dat het ergst denkbare is - zelfs een cantus zonder cantor valt beter te 
verdragen, ook al slaat de stem van de cantor ad interim soms wat over). Gevolg: we 
werden gedwongen om over te schakelen op Stella, een bier dat niet alleen beter 
smaakt, maar ook beter te drinken is. Gedaan met zagende ereleden, en nog steeds we-
ten we niet waarom het zo uitzonderlijk warm was. 
Voor ik de kwestie ophelder, moet ik nog iets bekennen. Ik heb namelijk valselijk de in-
druk gewekt dat dit verhaal ergens naartoe zou gaan. De conclusie van alles is namelijk 
het vertrekpunt: er was veel volk. Dat, en het feit dat dit weer een zeer geslaagde en leu-
ke cantus was, heeft de temperatuur in het kleine zaaltje de hoogte in gejaagd. En dan 
kan een Pappenheimer al eens deugd doen. Op naar de massacantus! 
 
Wixie 
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De welbekende Guido gids staat algemeen bekend als de ultieme bron van le-
vensreddende tips en nuttige adressen voor de Gentse student. Of dat heb ik in 
ieder geval horen zeggen. De meeste studenten hebben alleen aandacht voor 
de massa’s kortingsbons achteraan. Goedkoop eten en drinken trekken ui-
teraard ook de aandacht van de Meester, en dus nam hij zijn schachten mee op 
Guidorolling. 

 
Op elf november verzamelden de WiNA-
schachten dus voor de Canard Bizar met 
hun Guido gids, om vervolgens onder lei-
ding van het doopcomité een epische en 
spotgoedkope kroegentocht door Over-
poort en omstreken in te zetten. De eerste 
halte was Delirium Tremens, waar ons 
twee Ricards voor de prijs van één wacht-
ten. Dorstig goten we het smerige anijswa-
ter binnen, waarna we snel richting Artevel-

de Café trokken om het goedje door te spoelen met een gratis Gento mojito mix 
van Peterman. Daarna zetten we onze tocht verder langs ’t Kraaienest en Café 
Amber voor gratis pintjes, en nog een Gento in de Pi-nuts. 
 
Volgende halte was Overpoort Bowl, waar deze reporter gezellig is blijven plak-
ken met zijn peter en enkele halve liters. Ondertussen maakten de andere Wine-
zen Cuba Libre, de Coulissen en ’t Genoegen onveilig voor gratis Flügels, 
Stella’s en de zoveelste Gento’s, om uiteraard te 
eindigen in de Canard Bizar. Toen ik daar aardig 
in de wind aankwam, was er al een heerlijk fout 
feestje op gang.  
 
Verdere herinneringen worden helaas vaag, maar 
het was in ieder geval een gezellige avond, en de 
ideale gelegenheid om onze medeschachten te 
leren kennen in dalende graden van nuchterheid. 
Qua prijs-promilleverhouding was de avond ook al 
helemaal geslaagd. Die kater tijdens het practicum 
’s anderendaags nemen we er dan graag bij. 

Verslag: Guidorolling 

Van kroeg tot kroeg... 
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Column Thomas 

Even iets anders... 

Leterme II begint, de Hadj is weer van 
start gegaan, Frank Dewinne komt  
bijna terug met de voetjes op de grond, 
maar daarover gaan wij het deze keer 
zeker niet hebben ... 
 
Tom Dice gaat naar het Eurovisie 
Songfestival in Oslo, Noorwegen om 
België te vertegenwoordigen. Nu denkt 
u waarschijnlijk: “Hé, ik heb gelijk de 
kans niet gehad om bakken geld te 
besteden aan sms'en of telefoontjes (of 
om op de rode knop te 'bashen' voor 
de digitale tv-kijkers onder u)?!”       
Inderdaad, blijkbaar doet België het 
niet goed in de Europese zangwereld 
(alleuh!). Daarom besliste te VRT om 
het eens anders aan te pakken: we 
laten de Vlaming/Waal niet beslissen, 
want de gemiddelde mens die naar de 
preselecties kijkt heeft precies niet  
genoeg gevoel voor muziek. 
 
Wie is die Tom Dice dan? Mensen die 
naar X-factor gekeken hebben, zullen 
deze 20-jarige (waarom zit ik hier nog 
op het unief, vraag ik me dan af)      
jongen kennen, want blijkbaar is hij 
daar 2de geworden met een cover van 
“Bleeding Love” (Leona Lewis). Per-
soonlijk ken ik hem totaal niet, maar ik 
zag hem verschijnen in het nieuws. Er 
wordt vol lof over deze jongen         
gesproken en ik wil dat nog wel       
allemaal geloven, want hij kan         
inderdaad zingen. Dat is al één punt 
waarop we vooruit gaan sinds vorig 
jaar (of jaren, hoe u het ook wilt ...). 
 
We hebben nu dus een artiest, maar 
geen nummer, want daaraan moeten 

ze nu nog beginnen. Hopelijk loopt dat 
niet fout af, want niet alle nummers zijn 
voor alle zangers gemaakt. 
 
Daarnaast moeten we het ook nog 
eens kunnen opnemen tegen de 
vr iendjespol i t iek van bepaalde         
landengroepen. Eerlijk gezegd draait 
het Eurosong al lang niet meer om 
zangtalenten, maar eerder om wie de 
beste vriendjes zijn met wie. Hoe meer 
vriendjes, hoe meer puntjes ... Een 
beetje zielig, zo lijkt het ... Een mens 
zou liever naar Eurosong for Kids    
ki jken, dan naar dat van de              
volwassenen. En daarbij hebben we 
meer kans bij de Kids om nog eens 
gastland te zijn, want je hoeft er zelfs 
niet voor te winnen. In het algemeen 
zijn we beter bij de kinderen, dan bij 
het officiële grotere 'event'. 
 
Ik ben al gestopt met het kijken naar 
Eurovisie Songfestivals, maar wie weet 
is het nummer van Tom Dice dan toch 
zo leuk, dat ik misschien in 2010 eens 
van gedacht verander. In elk geval ziet 
u dit jaar geen Bart Peeters elke week 
op uw scherm verschijnen en moet u 
wachten tot eind mei volgend jaar om 
te sms'en, telefoneren of uw rode knop 
te molesteren. (En natuurlijk mag je 
niet voor België stemmen dan, maar 
wie heeft daar al veel zin in gehad?) 
 
Thomas Vanhove 
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Madame Soleil  

Ram 
21 Maart - 20 April 
Waarom gunt u zich niet gewoon wat vrije tijd? U hebt zich momenteel een 
beetje vastgereden en vele zorgen daar over brengen uw gezondheid in gevaar. 
Hou u een beetje in en u zal klaarder zien. 
 
Stier 
21 April - 20 Mei 
Het is op lange termijn geen goede oplossing om financiële moeilijkheden te 
verdringen. Vat uw problemen eindelijk moedig bij de hoorns en schuif ze niet op 
de lange baan, dan komt alles vanzelf weer goed. 
 
Tweelingen 
21 Mei - 21 Juni 
Wees niet zo agressief in discussies met collega’s. Niet ruzie maar een slim 
compromis helpt u hier verder. Als men een veldslag verliest kan men toch nog 
steeds de oorlog winnen. 
 
Kreeft 
22 Juni - 22 Juli 
Vandaag zweeft u waarschijnlijk in 
Amors zevende hemel en heeft u hele-
maal niet door wat er nog rondom u ge-
beurt. Dat is helemaal niet erg. Vandaag 
is er niets belangrijker dan de liefde. 
 
Leeuw 
23 Juli - 23 Augustus 
Het is vaak erg belangrijk uzelf te belo-
nen, het is het zout in de soep en het 
geeft ook kracht om verder te vechten. 
Niet bang zijn een gezonde mate van 
egoïsme is absoluut niet verwerpelijk. 
 

Zoals jullie allen wel weten (want jullie zijn allemaal natuurlijk fervente amateur-
sterrekundigen) staat in de sterrenhemel boven jullie hoofden Mars in een on-
gunstige hoek ten opzichte van de manen van Saturnus, wat voor velen van jul-
lie slechte voortekens zijn doordat deze inwerken op de semiverticale lijnen in 
jullie handpalm. Toch is dit geen reden tot extreme paniek: aangezien we een 
gunstige maancyclus hebben wordt deze slechte invloed deels gecompenseerd. 

Het staat in de sterren... 
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Het staat in de sterren... 

 
Maagd 
24 Augustus - 23 September 
Vandaag is niet de dag om u zorgen te maken. Geniet met volle teugen van de 
mooie dingen des levens. Geniet met volle teugen van de dag. 
 
Weegschaal 
24 September - 23 Oktober 
Uw dag start goed en u denk onoverwinnelijk te zijn! Maar wees toch voorzich-
tig. Ook al lijkt alles vlotjes te verlopen: overdrijf niet. 
 
Schorpioen 
24 Oktober - 22 November 
Men moet snel reageren wanneer een schijnbaar goed idee toch een flop blijkt 
te zijn. Men kan niet alles altijd voorzien, maar dan moet men toch snel kunnen 
reageren. Plan op korte termijn. 
 
Boogschutter 
23 November - 21 December 
Opgekropte stress kan u nu door veel sport en beweging in openlucht makkelijk 
van u afgooien. Als u zich dan ook nog een daarnaar kleedt, kan ook het weer u 
geen kwaad doen. Dus, naar buiten! 
 
Steenbok 
22 December - 20 Januari 
Niet mopperen, probeer uw drang naar avontuur op een ietwat constructievere 
manier in te vullen. Een goede vriend zal u daarbij helpen. 
 
Waterman 
21 Januari - 19 Februari 
Een goede inval kan de afgunst van collega’s wekken, denk eerst rustig na over 
het idee en wees gerust wat voorzichtiger als u het aan iemand vertelt. Iemand 
tracht u te bedotten. 
 
Vissen 
20 Februari - 20 Maart 
De laatste tijd verloopt alles niet zo vlotjes. Niet opgeven, de plooien worden 
weldra weer gladgestreken en harmonischere tijden zijn in aantocht. Veel dingen 
kan men niet veranderen, gewoon rustig verder doen. 

Madame Soleil  
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Jannes de lintjesdrager: EPISODE II: The Attack Of The Clones 
 
Jannes was, zoals de meeste al weten, een eenvoudige jongen. Toch maakte hij 
heel wat mee. Jannes was, voor een eenvoudige jongen, behoorlijk avontuurlijk. 
Hij was zo avontuurlijk dat hij eigenlijk geen eenvoudige jongen meer was. Nee, 
Jannes was het type eenvoudige jongen uit allerlei klassieke en moderne 
sprookjes, die door tal van onverwachte plotwendingen in zijn bestaan eigenlijk 
geen eenvoudige jongen meer was. 
 
Aangezien Jannes dus klaarblijkelijk geen eenvoudige jongen meer was, maakte 
hij tal van avonturen mee, zoals eenvoudige jongens die niet mee maken. 
 
Er valt veel te vertellen over Jannes' avonturen, Jannes maakte immer altijd heel 
wat mee. Dit doet me trouwens denken aan die bepaalde avond, waarop Jannes 
was uitgenodigd op het diner van de koning. 
 
Je kunt jezelf nu misschien afvragen hoe het komt dat een in principe eenvoudi-
ge maar eigenlijk toch niet zo eenvoudige jongen op het diner van de koning 
uitgenodigd wordt. Wel, dat is heel simpel. De koning had dankzij al zijn mine-
strelen gehoord over de legende van Jannes de niet zo eenvoudige lintjesdra-
gende jongen. De koning wou natuurlijk deze jongen wel eens in levende lijve 
ontmoeten. daarom nodigde hij Jannes uit op zijn diner. 
 
Maar goed, we dwalen af. Jannes was dus aanwezig op het diner van de ko-
ning. Op de tafel verscheen alles waar Jannes ooit had van kunnen dromen. 
Iedereen krijg een eigen, gepersonaliseerde menukaart met leuke tekstjes en 
geinige weetjes, aangepast op ieders wensen. Jannes wist natuurlijk dat het Oz 
de tovenaar, met zijn magische toverschrijfgerei was die hiervoor zorgde. 
 
Verder werden de bekers wijn, waarvan iedereen er één had, steeds automa-
tisch bijgevuld met wijn. Ze geraakten met andere woorden nooit leeg. Het viel 
Jannes op dat de mensen die meer verwant waren met de koning aten en dron-
ken uit duurder, properder, mooier servies. Jannes kon zijn ogen niet geloven. 
Lakeien die alles brachten wat maar nodig was, prachtig servies, gouden kroon-
luchters massief eiken tafels... kortom, alles wat rijkdom uitstraalt. 

In het begin was er wel één probleem. Het voedsel dat de gasten en de hofhou-
ding (inclusief de koning) kregen bleek niet van hoge kwaliteit. Tevens was het 
niet zo veel. Maar toen geschiede het, Jannes was even droevig, maar daarna 
maakte zijn hart een sprongetje van vreugde. Het 'niet zo lekker voedsel' was  

Schachtenverhalen: vervolg 

Weeral zat... 
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blijkbaar op. De hofleveranciers hadden blijkbaar, zonder medeweten van de 
koning en zijn hofhouding, te weinig voedsel gegeven. Al snel werden er een 
aantal lakeien aangeduid die moesten instaan voor de voorziening van nieuw 
voedsel. 

Deze lakeien deden hun taak uitmuntend! Het voedsel welkgeen er kwam was 
lekkerder dan Jannes ooit had geproefd. Jannes at smakelijk van alles, tot het 
hem allemaal een beetje te veel werd, en hij even tijd nodig had om op adem te 
komen. 
 
Jannes genoot daarna nog met volle teugen van het diner, tot de koning liet af-
roepen dat de maaltijd gedaan was. 
 
Jannes ging nog even naar de balzaal van het koninklijk paleis, alwaar hij zich 
nog kostelijk amuseerde. Voor een niet zo eenvoudige jongen was zelfs dit alles 
niet zo eenvoudig, en dat wil wat zeggen. 
 
Na lang gefeest en plezier gemaakt te hebben besloot Jannes dat het tijd was 
het koninklijk paleis achter zich te laten, hij begon stilletjes aan moe te worden. 
Hij moest echter nog door het donkere woud vooraleer hij thuis was. Op zich 
vormde dat niet zo'n probleem, hij kende het donkere woud immer op zijn duim-
pje, ware het niet dat hij zich niet zo heel lekker voelde na zulk een uitgebreid 
diner. 
 
Tijdens het donkere woud ging hij te rade bij een magische tovenaar. Deze man 
liet hem weten dat, als hij zich terug beter wou voelen, hij moest zorgen dat hij 
genoeg krachtvoer binnenkreeg. Jannes kocht wat krachtvoer van de tovenaar. 
Hij at er van, en voelde zich onmid-
dellijk een stuk beter. Al snel kwam 
hij aan in zijn huisje, waar hij be-
sloot dat het tijd was om te gaan 
slapen, en na te denken over wat 
hij die dag allemaal had meege-
maakt. Het gebeurt immers niet zo 
vaak dat je op diner mag bij de ko-
ning... 

Schachtenverhalen: vervolg 

Weeral zat... 



42 

 

 

 

Kleurplaat 

U weet wat u moet doen... 
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Wat je zelf kookt,... 

 

De kookpot 
 
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! 

 

 
Niets is zo dankbaar als een lekkere kom soep onder het blokken. Even in de 
microgolf en je hebt een perfecte pauze. Helaas is soep in pakjes of blik onge-
looflijk ongezond, zit het vol additieven en is de voedingswaarde zo goed als nul.  
 
Beter is om zelf soep te maken. Op een half uurtje, een uurtje maximum maak je 
lekkere verse soep, die je perfect kunt invriezen in kleine porties om afwisseling 
te hebben. Het enige wat je nodig hebt, is een staafmixer. Voor 16 euro koop je 
al zo'n kleinood in de elektrozaak.  
 
Hieronder volgt eerst het "basisrecept" voor soep. Daarna volgen enkele specia-
le combinaties die je perfect als maaltijdsoep kunt eten. 
 
Basisrecept voor 1.5 liter soep 
- boter of olie 
- 1 ui 
- 1 preiwit 
- 1 stengel selder 
- 500 gr groente (voor witloofsoep: witloof, voor wortelsoep: wortel, enz...) 
- 1 liter water + 3 blokjes kippenbouillon of groentebouillon 
- peper en zout 
 

Soep in de poep! 
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De kookpot 

Wat je zelf kookt,... 

 

Pel en versnipper de ui, laat glazig worden in wat boter of olie. Snij het preiwit in 
rondjes, afhankelijk van de soort soep kun je wat meer of minder groen erbij snij-
den. (bv voor witte bloemkoolsoep zo weinig mogelijk groen) Stoof mee met de 
ui. Haal de bladeren van de stengel selder. Snij de stengel in stukjes en laat 
meestoven met de rest. Voeg nu de fijngesneden groente naar keuze toe, laat 
eventueel nog wat meestoven en zet alles onder met water en bouillon blokjes. 
Na een half uurtje koken de mixer erin en afkruiden met peper en zout. 
 
Pompoensoep met kokosmelk 
Gebruik het basisrecept met als groente ongeschilde pompoen, die je goed af-
wast en in stukjes snijdt. De schil zal kapotkoken of makkelijk meegemixt wor-
den na het koken. Gebruik 750 ml water en 250 ml kokosmelk. Kruid af met cur-
rypasta of currypoeder.  
Lekker met scampi's gebakken in rode currypasta en een sneetje geroosterde 
ciabatta. 
Dranktip: een blonde Westmalle 
 
Witloofsoep met Hoegaarden Grand Cru 
Gebruik het basisrecept met als groente gesneden witloof. Vervang 33cl water 
door het flesje Hoegaarden Grand Cru. Voeg op het einde nog een 15 cl room 
toe.  
Lekker met snippers gerookte zalm of enkele sneetjes Frans brood die je grati-
neert met gemalen kaas. 
Dranktip: een Hoegaarden Grand Cru uiteraard! 
 
Mosselsoepje met curry 
Voeg nog 250 gram ui en 250 gram selder toe en wat fijngehakte peterselie (met 
de schaar in een hoog glas gaat dit heel rap en makkelijk). De prei kun je ver-
vangen door een venkelknol die je in stukken snijdt. Voeg slechts een halve liter 
water toe en gebruik één blokje visbouillon. Het vocht uit de mosselen zal dit 
verder aanvullen. Voeg pas op het einde 1kg gewassen mosselen toe en zet het 
vuur op maximum. Haal de mosselen na 5 minuten uit de soep, mix de groentjes 
of zeef de soep, voeg een doosje room en flink wat currypoeder toe. Haal de 
mosselen uit hun schelp en hou nog enkele apart als versiering. Dien de mos-
selsoep op met een 3-tal mosselen nog in de schelp die je bovenop legt.  
Lekker met volkoren brood en echte boter. 
Dranktip: een Brugs Tarwebier of Dentergems witbier 
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Wat je zelf kookt,... 

 
Tsjechische knoflooksoep 
Gebruik 1 ui, 3 stengels selder, en groentebouillon. Voeg ook 2 à 3 teentjes ge-
perste knoflook toe. Schil 2 grote aardappels en snij die in blokjes van 1cm³. 
Voeg de aardappelblokjes pas op het einde toe en laat ze een paar minuten 
meekoken tot ze gaar zijn. Proeven is de boodschap. Deze soep wordt NIET 
gemixt!  
Lekker met krokant gebakken spekjes door (langzaam op een laag vuur bak-
ken). 
Dranktip: een echte Tsjechische pils: Pilsner Urquell 

Heb je zelf iets geprobeerd en vond je het lekker, of net niet? Zit je met vragen 
over bepaalde gerechten die niet lukken? Heb je zelf een leuk recept of ideetje? 
Alle reacties zijn welkom op kotkookpot@WiNA.ugent.be  

De kookpot 
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Redactie 

 

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 naar  
scriptor@WiNA.ugent.be 

Redactie gezocht 

Wanted...for being awesome... 
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Nadenkertjes: De oplossingen 

Niet spieken... 

1. 

2. 
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Nadenkertjes: De oplossingen 

Niet spieken... 

3. 

4. 
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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 ’Winterblues’ Bourgeois  
Tim ‘Weedpecker’ De Roeck 
Thomas ‘Eurosong fan’ Vanhove 
Lisa B. en Jarn V. 
Michiel ‘Chuckie’ Van den Berghe 
Een anonieme zatte schacht 
Alle leden van het praesidium 
 
Mijn glijbaantjes leveranciers: 
Janos, Wixie, en Wietse 
 
En ook een beetje mezelf 

Bedankjes 

Thx mates... 
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Sfeerbeelden 

Sta ik er tussen... 




