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Editoriaal
Op het moment van schrijven, lig ik hier
in het zonnetje, zorgeloos te genieten
van de eerste dagen warmte en de
laatste weken voor de examens. Na
een hectisch tweede semester doet dit
echt eens deugd! Je hoort mij natuurlijk
niet klagen, het is erg plezant geweest,
en ik denk dat iedere Winees daar
akkoord mee zal zijn. Maar misschien is
het praesidium dit semester iets te
enthousiast geweest na een
fenomenaal eerste semester. Gelukkig
leidde dit niet tot een lage opkomst.,
iets wat we dit jaar bijna alleen bij
cultuur activiteiten hadden (natuurlijk
volledig onterecht), wat alle moeite,
zweet en tranen de uitputting die ik nu
voel volledig waard maakten.
En dan volgend jaar….
Volgend jaar nog beter! Ondertussen
zijn ook de verkiezingen achter de rug
en hebben we een volledig nieuw
praesidium, die net als vorig jaar de
intentie heeft het nog beter te doen dan
vorig jaar. Of dat kan is natuurlijk een
eerste vraag, maar hun motivatie en
vooral de vele ervaring die het
praesidium volgend jaar zal hebben,
laten er geen twijfel over dat het
volgend jaar ook weer dik in orde komt.
Alles zal nu nog afhangen van het
nieuwe bloed dat volgend jaar in onze
richtingen en vooral in onze kring zal
binnenkomen. Het laatste gaat dan niet
alleen over eerstejaartjes, maar ook
over mensen van andere richtingen,
zoals we er dit jaar toch een aantal
hadden. Ik kan alle leden alleen maar
aanmannen vooral veel meisjes te
overtuigen, maar toffe gasten zijn
natuurlijk ook welkom! Zoals dit jaar het
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bewijs is: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Ik verwacht vooral een extra
inspanning van de richting informatica,
die
dit
jaar
toch
enorm
ondervertegenwoordigd was (als ik dat
mag
vergelijken met mijn
schachtenjaar).
Maar
dat
is
allemaal
nog
toekomstnieuws. Vooreerst komen nog
de
examens en hopelijk 3 maand
vakantie, met eventueel wat werken om
het
uitgaansleven in gent, dat
volgend jaar waarschijnlijk weer zal
opslaan, te
betalen. Gelukkig is er
nog WiNA met zijn goedkopen eten en
drank!
Nu, mijn job voor dit jaar zit er weer op.
In uw handen houdt u het laatste
strakske van dit academiejaar. De
laatste keer dit jaar dat u kan lachen
met versprekingen van de proffen, je je
kan bezighouden herinneringen boven
te te halen adhv de vele verslagen, je
kan constateren dat het woordje van
praeses in een groter lettertype staat
dan de rest van het strakske en je met
het laatste ‘TDN zijn mama’ mopje kan
lachen(want volgend jaar wordt het
Felix zijn mama). Want niet alleen laat
ik mijn scriptor post over aan Michiel
(en alhoewel Harald competenter is, zal
hij dit zonder twijfel ook goed doen), het
is ook het einde van het semester. Tijd
dus om de boeken eens open te slaan
en het zonnetje te laten voor wat het is,
na het lezen van dit strakske natuurlijk!
Groeten, dikke kus en andere…
Gauthier Renard
WiNA scriptor 2009-2010
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Een pagina met inhoud...

Woordje van de praeses
Beste winezen,

FIFA blijkbaar iets tegen studenten.
Ze slagen er telkens in om het WK
bij deze begin ik aan mijn laatste
voetbal tijdens de examens te
woordje van de praeses. Ik heb dit leggen. Uw geliefde praeses vind
jaar met heel veel plezier de beste dit allesbehalve tof, en ik weet dat
kring van Gent mogen leiden. Maar ik niet de enige ben. Dus als je
nu is de tijd gekomen om de fakkel buist kan je het voetbal als excuus.
door te geven aan Matthias
Het is natuurlijk niet zo'n geweldig
Peulders, voor sommigen u beter
excuus, maar het is beter dan niks.
bekend als de meester. Het was in Rest me enkel nog het praesidium
het begin van het jaar mijn
van dit jaar te bedanken, voor hun
doelstelling om van WiNA een
geweldige inzet waardoor dit een
bloeiende en vooral meer bekende fantastisch jaar is geworden met
kring te maken. Ik denk dat ik
veel leden, schachten en epische
redelijk in mijn opzet geslaagd ben. feestjes. Volgend jaar wordt dit
Zo hebben we samen met VPPK,
hopelijk nog beter, ik hoop jullie dan
Slavia en Geologica een casinoook weer allemaal te zien.
avond georganiseerd. Ook op alle
grote organisaties werden vele
Vivat, florat, crescat WiNA
shiften ingevuld door het WiNAStef Trenson
praesidium. Zo bestond het
Praeses WiNA 2009-2010
grootste deel van het 12urenloopcomité uit WiNA of exWiNA leden, waaronder
ook ikzelf. Maar genoeg
gezeverd over voorbije
activiteiten, laat ons es
kijken wat de toekomst
brengt. Voor dit jaar zitten
zowat alle activiteiten
erop. Er volgt enkel nog
jenevervoetbal en
uiteraard de zwanenzang.
Het wordt ook stilaan tijd
om aan de examens te
beginnen denken. Maar
jammer genoeg heeft de
De grote baas aan het woord...
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Nadenkertjes
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Train uw hersens...

Nadenkertjes

Train uw hersens...
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Glijbaantjes

H

et gebeurt met de grootsten der aarde. Een ‘slip of the tongue’ is eruit
voor je het weet en daar is niemand vrij van. Zinnen krijgen een ongewilde betekenis die vaak genant zijn voor de verspreker. Als deze dan nog eens
met professor wordt aangesproken dan kunnen wij dat niet zomaar laten passeren.
Prof. Marnix Van Daele
- En dat is een ... 4lettergrepen (doet rare bewegingen in de lucht) rijmt op
banaan.... (nog meer rare bewegingen) ... Een Jacobiaan natuurlijk!
- Ik noem het h-hoedje... Ah, ik heb dat als West-Vlaming weer eens goed
gekozen. Je neemt dus ga-goedje
- Da is dus super gemakkelijk he... Ah, nee wacht, ik ben fout
- We nemen een vierkante matrix die rechthoekig is.
- De ene nul is de andere niet, maar ik ga ze wel met elkaar vermenigvuldigen.
Prof. Rik Van de Walle
- Leer dat niet van buiten he. Want ze gelijken allemaal op elkaar, maar ze
verschillen allemaal van elkaar. Alez ja, want anders waren ze allemaal dezelfde
he.
- Wiskunde is een super gemakkelijke wetenschap. Ik ga mij daar niet mee
bezig houden.
- Derde orde moment, wat zegt u dat? (Student zegt: Scheeftoppigheid) Nee,
nee, scheefheid. Dat is niet hetzelfde he, het begint wel beide met een ‘sch’,
maar dan kan je even goed schoen zeggen.
- Ge hebt K1,K2 en K3. In theorie kiest ge die verschillend van elkaar, maar in
de praktijk doen we dat niet. Tis gelijk in de kinderprogramma’s: op een gegeven
moment was K3 ook gelijk aan K2.
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En glijden maar...

Glijbaantjes
Prof. P. Matthys:
"Een tramwiel maakt geen sprongen he! Stel u voor dat ge een tramwiel ziet, en
een fractie van een seconde is dat 10° gedraaid, zo nder dat dat daartussen is
geweest. Als ge dat ziet hebt ge ofwel te veel drugs genomen, ofwel is de
kwantummechanica aan het werk.'
"Een egel, als ge daar boe tegen zegt, dan wordt dat een perfect sferische bol,
en die naalden wijzen homogeen in alle richtingen. Dat is zoals een lading met
een constante snelheid. Hier zien we een versnellende lading, en dat is een
anisotrope egel.
Prof. H. De Jonghe:
(Tijdens een uitleg over een gat in een aula waar de zon op een bepaald punt
door binnen schijnt, dat was toegemaakt.)
"Dat gat in de aula is dus terug opengemaakt, maar nu met een glas ervoor. Dat
daar niet teveel brol doorkomt. Duiven enzo he."
"Aan de hand van de stralen die iets uitzenden kunnen we de temperatuur ervan
berekenen, maar verder niets. Zo kunnen we door de zonnestralen te
analyseren zien dat de zon 5500K is, maar of dat nu een gasbol is of een
kaasbol, dat weten we niet."
"Als een planeet van de grootte-orde van de Aarde met de Aarde zou botsen,
kunt ge u voorstellen dat de Aarde daar een beetje pijn van heeft he."
"Het corioliseffect ontstaat doordat die lucht zegt van: 'Ja, ik wil rechtdoor blijven
gaan, en als gij onder mij wilt doordraaien awel ja dan is dat uw probleem!'."
Prof. P. Van de Voort:
"Dit is paarvormingsenergie. U weet allen hoeveel energie het kost om paren te
vormen. Wat dat betreft zijn elektronen veel slimmer dan mensen, die blijven
tenminste rustig in hun hokje zitten."
"Ik kreeg de vraag om overal in mijn cursus atmosfeer te vervangen door Bar, en
doen heb ik geantwoord: *scheetgeluid*."

En glijden maar...
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Verslag: Galabal
en wat anderen over WiNA denken…
Omdat het praesidium niet alles zelf kan doen zorgden we voor een reporter die
speciaal voor ons galabal het voor eenmaal waagde zich in het bruisende
Gentse studentenleven te wentelen. Sonja Barme wou deze taak op zich
nemen. Wij danken haar hiervoor in menigvoud en publiceren dan ook haar
verslag in dit strakske. - Janos
12 maart 2009 - Gent. Als je door Gent loopt kan je de student niet uit het
straatbeeld verwijderen. Dan gebeurt het wel eens dat je heimwee hebt naar de
tijd dat je zelf nog de boeken kon openslaan om te leren, maar vooral ook naar
de vele cafébezoeken van toen. Ik heb echter nooit kunnen proeven van het
echte studentenleven als in cantussen, overpoort en dergelijke. Daarom was ik
dan ook zeer enthousiast toen een studentenkring mij vroeg om eens langs te
komen op hun galabal om een bescheiden schriftelijk verslag neer te pennen...
De voorbereiding
Ik besliste om mij grondig voor te bereiden en extra informatie op te zoeken rond
die studentenkring. Als je WiNA intikt op google is
de eerste afbeelding die je krijgt de volgende:
Enkele seconden ging het idee door mijn hoofd dat
ik in een nudistenparty zou terechtkomen wat dan
zou leiden tot een orgie van jewelste. Dit was
gelukkig niet het geval (alhoewel sommigen daar
anders over dachten), want tussen de andere
afbeeldingen die google mij gaf zag ik een schild
staan. Een zwart-geel schild met de wortel van het
geluk links en kalligrafische krul (monogram - vivat,
crescat, floreat met de letter W en een uitroepteken
red.) rechts. Ik kwam uiteindelijk op hun website terecht en vond de volgende
interessante weetjes:
• Een studentenkring is niet hetzelfde als een studentenclub.
• De WiNA is een kring (!) die bestaat uit studenten Wiskunde, Informatica
en Fysica & Sterrenkunde.
• Ze organiseren veel activiteiten voor hun leden met de constanten: eten
en drinken (en soms zingen, dat wordt dan cantus genoemd).
• Ze willen ook voor hun studenten zorgen en geven hen een studiepeter
of -meter en cursussen.
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Openingsact: Stef...

Verslag: Galabal
Nog info over WiNA
•
•

wina is ook een dialect dat in Kameroen wordt gesproken.
Ik vond op weljongniethetero.be het volgende: "In Gent is de Wina een

homoclub. Dat is algemeen geweten. Ikzelf zit in Acantha, holebistudentenclub, en
wij scanderen het zelf constant! Zo was in een estafette tegen een andere club
(Vlaams Biomedische Kring) aan de orde van 'ze wonnen van een homoclub, maar
niet van een holebiclub'). Niks discriminerend, de wina is het gewoon."
• Over verkoop van de cursussen: "Quasi onmogelijk, ze wachten u op na de

eerste les met een hele rij bankskes waar ge ni anders kunt dan passeren
(*kuch*, wina)" en reactie daarop: "Ola, wat doet gij? Ik zit ook bij W!NA voor
informatica 1ste bach (ga nu naar 2de bach) Pizzahut buffet voor € 4,95.
Record staat op 18 stukken pizza!" (9lives.be)
Het galabal waar ik die avond naar toe zou gaan is een galabal van een
studentenclub die blijkbaar veel eet- en drankactiviteiten houdt (bitterballen,
pizza, bickyburgers, ... zo'n activiteiten vind je niet zo rap in de overpoort toen ik
studeerde). Maar naast die activiteiten ook cursussen verkoopt, vol zit met
homo's en misschien ook wel nerdy kan overkomen. Dit maakte mij zeer
benieuwd naar deze wel zeer speciale aangelegenheid.
Het galabal
De locatie van het galabal was zeer speciaal. In de stadskern, tussen de
concertzaal 'de vooruit' en 'het zuid' ligt een boot aangemeerd die voor 1 avond
studenten uit de exacte wetenschappen ontving. Het was een zeer mooie
locatie, met stijl en goed verzorgd. Op het dek was er voor de rokers een tent en
wat verwarmers geplaatst (want binnen mocht er niet gerookt worden). Eenmaal
binnen zag je een prachtige baar met een aangename dansruimte voorzien van
verscheidene statafels waar de nodige hapjes te verkrijgen waren. Ik kreeg waar
voor mijn geld: inkom en toegang tot deze locatie, een glaasje champagne, een
boekje - het strakske genaamd - en veel lekkere hapjes (tonijnsteak,
zalmmousse, ...). Rond halfelf - elf uur sprak de feestpraeses ons toe en
kondigde hij het groepje sans limite aan. Een groepje met voeling voor de
muziek, die voor de perfecte sfeer zorgde. Ze speelden nummers waar je van
denkt: "Hé, dit is een mega cool nummer en heb ik al lang niet meer gehoord!".
Ze brachten mij een uur lang in vervoering. Ik was dan ook zeer aangenaam
verrast. Maar die verrassing werd nog groter toen er aangekondigd werd dat DJ
Zaki de rest van de avond voor muziek zou zorgen. Ik was stomverbaasd en
superblij tegelijk.
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Openingsact: Stef...

Verslag: Galabal
Hij speelde een zeer toffe set met een grote variatie aan muziek. Er was voor elk
wat wils en dat zag je ook op de dansvloer. Iedereen ging volledig uit de bol! Ik
ging tegen 3u naar huis om de volgende dag mijn verslag te schrijven, maar
naar ik later heb vernomen was er zelfs nog een gratis ontbijt (gesponsord door
en in de Canard Bizar, met champagne, koffiekoeken en koffie red.).
De evaluatie
Vooraf had ik totaal andere verwachtingen dan hetgeen ik op 12 maart in le
bateau heb gezien. Met een galabal kan je twee dingen doen. Je kan al je geld
er tegenaan smijten en ervoor zorgen dat het "poepchic" wordt, zoals ze bij ons
zeggen. Maar je kan ook van een galabal, zoals WiNA het deed, een
aangenaam feestje maken, zonder veel remmingen, waar niemand zich
ongemakkelijk voelt bij het dragen van een goedkoper kostuum. Waar iedereen
joviaal is en elkaar kent. De organisatie zorgde voor een chic galabal, maar het
ging niet over de schreef en bleef binnen de perken. Dit galabal was voor mij
een eye-opener. Het bewijs dat studenten van de exacte wetenschappen er ook
wat van kennen en zeker niet mogen onderdoen. Het leek mij dan ook allerminst
een homokring. Ik heb geen enkele heteroseksuele jongen met een bord in zijn
broek zien rondlopen, uit angst voor een aanval.
Dus de WiNA is voor mij een aangename vriendenclub. Waar iedereen elkaar
goed kent, waar de organisatie zich niet beter voelt dan de rest van de leden en
waar zelfs de nieuwelingen (schachten red.) volgens mij niet beledigd worden.
Wat wel moet bevestigd worden is het feit dat WiNA-leden (winezen) graag
drinken en eten. De hapjes gingen er vlot door, de kring kan eetactiviteiten
organiseren om 8u30 's ochtends en er nog mee weg geraken, de kring kan
eetactiviteiten organiseren om 22u 's avonds en nog uitverkocht geraken, maar
ach, wat zou een student nu zijn zonder drank en goedkoop eten? Niets toch!
Voor mij is het duidelijk. De WiNA heeft een mooi galabal afgeleverd, ik heb een
goede indruk van het studentenleven, alhoewel ik ook nog veel kan leren (want
waarom dragen die mensen in godsnaam linten en hoedjes?). De
studentenkring hangt vast aan sommige clichés, soms waar, soms niet. Maar ik
kan perfect begrijpen waarom deze kring volgend jaar 75 jaar zal bestaan.

Misschien tot de volgende
voor verslag
Sonja Barme

Openingsact: Stef...
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Column Thomas
gebeurt.

New Left Media

De antwoorden die ze terug krijgen
zijn vaak lachwekkend en tegelijk
meelijwekkend. Het grappige is
Een politieke crisis in België terwijl
vaak dat de mensen overtuigd zijn
andere landen van Europa verder in
dat ze een zeer geleerd antwoord
de economische crisis vallen, maar
aan het geven zijn, terwijl ze
wij vliegen even de Atlantische
eigenlijk gewoon niets zeggen.
Oceaan over naar de Verenigde
Nochtans zijn de vragen open
Staten van Amerika!
gesteld en nemen de studenten de
In Amerika kregen we onlangs de
interviews serieus.
Tea Party Revival in Washington.
De woorden 'communisten' en
De Boston Tea Party was het
'socialisten' rollen over de tong alsof
moment waarop de kolonisten
ze hetzelfde betekenen. Spandoeken
weigerde 3 schepen met belaste thee
met 'Stop the Change', waarbij de
terug naar Groot-Brittannië te
'C' van 'Change' Vervangen is door
sturen. Ze besloten het dan maar in
hamer en sikkel. Het zijn maar een
de haven te gooien. Tegenwoordig
paar elementen die aan bod komen.
gebruikt men het voorval voor vele
De 'rasechte' Amerikaan voelt zich
politieke protesten. Zoals nu in
bedreigd in eigen land? Zijn vrijheid
Washington dus tegen President
wordt afgepakt door de 'Health Care
Obama, ministers, …
Reform'? De communisten hebben
het Witte Huis overgenomen? Aan u
Een groep studenten uit Ohio waren om te oordelen.
op dat moment al een tijdje bezig
met hun 'bedrijfje' New Left Media T.V.
(http://newleftmedia.com). Ze
interviewen mensen die voor de
Republikeinen stemmen en brengen
die filmpjes dan uit op YouTube.
Dit om duidelijk te maken dat
sommige mensen gewoon niet
weten wat er in hun eigen land
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Thomas spreekt...

Verslag: Verbroederingscantus
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren alle Wiskunde-, Informatica- en
Natuurkundegerichte kringen van Vlaanderen één keer per jaar samen een
cantus. Verbroedering heet dat dan. Een jaarlijkse gewoonte zou geen jaarlijkse
gewoonte zijn, als ze niet elk jaar zou georganiseerd worden, en dus kwamen
ook dit jaar Wina, WINAK, WiNA en... Fillii Lamberti samen om liedjes te zingen
en gezellig samen straalbezopen te worden.
Het enige probleem dit jaar was de locatie. Omdat Leuven vorig jaar aan de
beurt was, Antwerpen geen zaal kon vinden die groot genoeg was, en de zonen
van Lambertus in Diepenbeek resideren, had de cantus dit jaar plaats in
Hasselt. U leest het goed: Hasselt... Weinig verwonderlijk dan ook dat er veel te
weinig winezen aanwezig waren voor deze editie (tenzij je Leuvense Wina'ers
ook winezen wilt noemen; ik ben daar persoonlijk tegen). Hoe het ons met zijn
vijven dan toch gelukt is om de andere kringen te leren cantussen op zijn Gents,
is mij een klein raadsel.
Cantussen op zijn Gents?, hoor ik u al denken. Jazeker, want net zoals
intelligentie, omvang van de nek en verstaanbaarheid van het taalgebruik, is ook
cantussen aan streken gebonden. Elke kring heeft zijn eigen manier (behalve
Fillii Lamberti, die kopiëren schaamteloos de Leuvense wijze, met dat verschil
dat de Leuvenaren het wel kunnen) en uiteraard vindt elke kring zijn manier de
beste. Maar voor wie een beetje openstaat voor zo'n dingen, kunnen de andere
manieren ook wel eens leuk zijn. Ik zou hier in detail kunnen treden over de
verschillen tussen de cantuswijzen, maar dat zou valselijk de indruk wekken dat
je er niet moet bij geweest zijn om het te leren kennen, en dat is wel het geval.
Qua liedjes waren er geen grote verrassingen; de Leuvense codex is groen,
maar op het gedeelte voor de blauwe blaadjes na ook identiek aan onze blauwe
cantusbijbel (voor wie consistent 'Bibel' door 'codex' vervangt in de laatste strofe
van Trink, Trink, Brüderlein, Trink; als trotse bezitter van een tweetalig, in bier
gedoopt Nieuw Testament, is een cantusbijbel voor mij iets anders). Er zijn die
avond misschien twee liedjes gezongen die we in Gent niet zingen, en geen
daarvan was speciaal mooi of leuk (dit om te verdoezelen dat mijn geheugen mij
wat in de steek laat).
De meeste van ons moesten na de cantus wachten op de eerste trein, dus
duurde de cantus tot in de vroege uurtjes. Zoals facebook ondertussen aantoont
was dat voor sommigen wat te lang. Slapen op een cantus, je moet het maar
doen, denk ik dan.
Voor volgend jaar is er wel al goed nieuws. Want dan is het onze 75e
verjaardag, en voor die gelegenheid mogen de andere kringen eens naar hier
komen. Dan kunnen we hen eens echt leren cantussen op zijn Gents.
Tot dan!
WiNA is da best...
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Verslag: Jobbeurs
Je zit in het zesde middelbaar, je staat voor een grote beslissing: wat ga ik
studeren? Deze keuze bepaalt voor een groot deel het verdere verloop van je
leven. Eens je de knoop doorgehakt hebt en er een keuze gevallen is, staan je
er vele jaren studieplezier en ettelijke hectoliters bier te wachten. Sneller dan je
denkt, enkele 1000den katers later, nadert het einde van dit plezierleventje waar
je als student met volle teugen van geniet, jouw opleiding loopt ten einde. Om
een beeld te krijgen waar je nu precies allemaal terecht kan met je bijna
behaalde diploma, organiseerde WiNA op 23 februari 2010 een jobbeurs.
Het principe van een jobbeurs is eenvoudig: een tiental vooraanstaande
bedrijven steken de handen uit de mouwen om een stand op te bouwen, waar
dan bijna afgestudeerde studenten terecht
kunnen om informatie te vergaren over hoe zij
met hun diploma geïntegreerd worden in het
d e s b e t r e f f e n d e
b e d r i j f .
Wij van WiNA wisten volgende bedrijven te
strikken: IBM, Arcelor Mittal, OM Partners,
Van Asbrouck Recruitment, MediaGeniX,
Barco, Ministerie van Defensie, AG
Insurance, KBC, Deloitte, Bull, Ministerie van
J
u
s
t
i
t
i
e
Desondanks dat het de eerste keer was dat
we een jobbeurs organiseerden, kende onze
beurs een groot succes onder de studenten:
meer dan 100 personen zijn een bezoekje
komen brengen bij de aanwezige standen.

Multimedia Postorder Lijn
Online Computer Shop
Tel.: 03/326.11.11 Fax:03/326.22.22
Zomerlei 50, 2650 Edegem
info@mpl.be
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In the pocket...

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!
- Warm water zwaarder is dan koud
water?

- Er meer blauwe tandenborstels dan
rode worden gebruikt?

- Spam voor Shoulder Pork and hAM staat?

- Leonardo Da Vinci de schaar heeft uitgevonden.

- De giraf zijn oren kuist met zijn tong?

- Je een koe op de trap kan leiden, maar niet van de trap?

- De elektrische stoel door een tandarts
werd uitgevonden?

- Ijsberen linkshandig zijn?

Wist U Dat?...
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Wudjes
- In 1830 werd ketchup verkocht als een
medicijn?

- Een slak 3 jaar lang kan slapen?

- Je beter een appel kan eten om wakker te
worden dan een kop koffie te drinken?

- TDN het jammer vindt dat niemand op zijn mama heeft gestemd?

- Hij toch blij was dat iemand zijn mama als ‘uw favoriet’ had aangeduid.

- Uw rubber banden het langer zullen
uithouden als je ze in de diepvriezer
bewaart?

- Wanneer de vrouw menstrueert, voelt ze
minder in haar middelvinger.

- Vleermuizen altijd een grot langs de
linkerkant verlaten?
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Verslag: Culturele Kroegentocht
Op een zwoele bijna-lente avond midden maart was het weer tijd voor
de culturele kroegentocht. Een gezellig onderonsje waarbij we met zijn
allen genieten van de de bieren die België ons schenkt.
We vertrokken aan de McDonalds van de Korenmarkt en gingen van
daaruit naar de Dambert, een gezellig cafétje op de Korenmarkt zelf.
De bieren werden besteld en de glazen klonken. De sfeer van de
avond was gezet.
Het volgende café dat we aandeden was de ‘Hot Club de Gand’. Ik zie
jullie al denken van “Wat voor een café is dat?”. Wees gerust, dat dacht
ik ook toen ik die naam voor het eerst hoorde. Gelukkig paste de sfeer
van dat café niet bij de associaties die ik erbij maakte. En dus baanden
we ons een weg door het kleine steegje aan de Groentenmarkt.
Elke avond speelt er een bandje, en ook deze avond was dat niet
anders. Spijtig genoeg was er zoveel volk binnen dat we ons aan een
tafeltje buiten hebben gezet. Gelukkig liet het weer dit toe. En de
Delirium Tremens van het vat zorgde voor een geslaagd bezoek.
Onze onweerstaanbare drang om nieuwe bieren te proeven bracht ons
naar de Dulle Griet aan de Vrijdagsmarkt, met een indrukwekkende
bierenlijst van maar liefst 250 bieren (als het er niet meer zijn). Keuze
genoeg, maar kiezen is een andere zaak.
De laatste stop van de avond was in de Trollenkelder bij Sint-Jacobs.
Een bruine kroeg zoals ze moet zijn: kaarsen als verlichting, houten
tafels die niet langs een schrijnwerker gepasseerd zijn, en een mooie
lijst van bieren.
Kortom, het was gezellig! Mocht u deze editie gemist hebben, dan krijgt
u ongetwijfeld volgend jaar nog een kans
Uw Cultuur,
Nicolas Vanden Bossche

Cultuur op café...
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Verslag: Karaoke
Op 8 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse karaoke. In het Stalhof vinden we
een verdoken karaokebar.
We wandelen er allemaal wel een aantal keer voorbij als er iets te doen is in de
Porters of de Rector, maar eigenlijk letten we er nooit op… Dat kan komen door
het uithangbord dat al sinds jaar en dag kapot is, of gewoon omdat we nooit
zingen en plain public.
Maar deze avond was dat anders. We verzamelden namelijk met zijn allen voor
een gezamenlijke zangsessie, de ene al valser dan de andere.
Het begin was een beetje moeilijk, zoals altijd, maar eens de eerste Winezen op
het podium waren geklommen, volgde de rest snel.
Al vlug was de hele karaokebar gevuld met zwart en geel, en het ene duet
volgde het andere op. Vele valse noten weerklonken, maar met een pintje in de
hand is dat allemaal vlug vergeten.
Zo ging de hele avond snel voorbij. De liedjes die de revue passeerden gingen
van “Er zit meer in een liedje dan je denkt” tot “What I’ve Done” en al wat daar
tussenin zit.
Het was dus zeker een geslaagde karaoke-activiteit, het was er eentje om te
herhalen!
Uw Cultuur,
Nicolas Vanden Bossche
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Verslag: Bordspelenavond
Donderdag 18 maart verzamelden een groepje Winezen voor een gezellige
bordspelenavond in de Outpost.
Veel volk was er niet, maar dat maakte het des te gezelliger. De verschillende
gezelschapsspelen van de Outpost stonden ter onzer beschikking en dat
betekende zoeken in een gigantische hoop bord– en kaartspelen.
Uiteindelijk besloten enkele mensen om Machiavelli te spelen en yours truly
besloot om een onbekend Keltisch spel met stenen te spelen. Gelukkig was de
handleiding niet al te lang, en het bleek nog een aangenaam spel te zijn.
Vervolgens besloten we om JungleSpeed te spelen, jullie allen waarschijnlijk
bekend.
Dat spel heeft de bijnaam om reeds vele gewonden te hebben veroorzaakt, en
dat was dit keer niet anders. Ik zeg het u, zo’n totem kan hard aankomen ^^ Het
resultaat ziet u in de onderstaande foto.
Naast een gezellige avond werd het dus ook een grappige avond, wel iets
minder voor de gevelde Cultuur, maar de Dies Natalisfuif erna maakte veel
goed.
Uw cultuur,
Nicolas

Schaakmat...

Vanden
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Verslag: 24 uur van de CB
De Canard Bizar is al jaren onze thuishaven in de Overpoort. Is er een betere
plaats om gezellige clubavonden en spetterende activiteiten te organiseren?
Blijkbaar niet, want niet minder dan zeven studentenverenigingen hebben er hun
uitvalsbasis. Gek genoeg hebben wij vrij weinig banden met die andere clubs. Een
ware schande! Daarom besloten WiNA, Abnormalia, ’t Stropke, Zandloper,
Gavergild, Ledebergse, Hortecta en het CB-team een vol etmaal samen door te
brengen in ons geliefd clubcafé. De eerste editie van de 24 uren van de Canard
Bizar was geboren!
U leest het goed, vierentwintig uur, te beginnen op de middag van dinsdag 16
maart. Onderschat dit niet. Niet iedereen heeft de nodige capaciteiten om de klok
rond in de Canard Bizar te feesten. Gelukkig waren Sander, Samuel en Robbert
vastberaden om de eer van WiNA te verdedigen. Onze helden demonstreerden
hun uithoudingsvermogen door aanwezig te zijn van begin tot einde, en verdienen
daarvoor gerust ons eeuwig respect.
De CB-clubs deden de grootste moeite om dag en nacht in te vullen. Wijzelf
serveerden – hoe kan het ook anders – massa’s voedzame fastfood. Ledebergse
en Zandloper organiseerden een pisquiz, waarin yours truly met zijn stalen WiNAblaas een nipte tweede plaats wist te halen, en Maxim en co schakelden DJ Fre in
voor een aardig feestje. Rond vier uur kwam de tijd om het wat rustiger aan te
doen. Abnormalia trakteerde de doorzetters op een selectie van Woestijnvisklassiekers op groot scherm. Gezellig, maar nefast voor de vermoeidheid bij
Robbert, Samuel en Sander. Enkele uren later zorgde Gavergilde gelukkig voor
een ontbijt met koffiekoeken en heerlijke, heerlijke cafeïne.
Vierentwintig uur is natuurlijk erg lang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er af
en toe weinig te beleven viel. Om de onvermijdelijke verveling te bestrijden had
Hortecta een heuse retro gamekast en twee flipperkasten voorzien, waaronder
één erg uitdagende. Flipperen is namelijk behoorlijke moeilijk met maar één
werkende flipper. De stillere momenten waren trouwens de ideale gelegenheid om
een babbeltje te slaan met leden van de andere clubs, hoewel dit meestal beperkt
bleef tot oppervlakkige toogpraat. Om meer volk naar binnen te lokken, hadden
onze WiNA-helden trouwens een listig plan. Wie kan er weerstaan aan hand- of
blowjobs van Sander en Robbert aan spotprijzen? Het was het proberen waard…
Om af te sluiten leidde ‘t Stropke een lichtjes chaotische ochtendcantus, die nog
verrassend goed doorstaan is door de uitgeputte bende CB-fanaten. Uiteraard viel
deze cantus niet te vergelijken met één van onze superieure WiNA-cantussen,
maar dat is geen schande. Een laatste klop van de cantushamer luidde het einde
van de 24 uren van de Canard Bizar in. De voldoening bij de doorzetters was
groter dan hun vermoeidheid. Wie geen 24 uur aanwezig was, was fout!
Wegens daverend succes komt er waarschijnlijk volgend jaar een tweede editie,
maar eerst rest ons nog een tweede tour de force: op naar de 12-urencantus!
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Verslag: Verkiezingen
Het is weer zover: het jaar loopt op zen einde, en terwijl de vogeltjes fluiten en
een nestje maken, is de tijd aangekomen voor het praesidium om zijn kastje
leeg te maken en alles klaar te maken voor het volgende praesidium. Gelijktijdig
met deze periode vullen de gangen zich met zwart-wit posters en galmt “Stem
Ivo voor cursus” weer eens door de gangen, en dan weet iedereen dat ze weldra
weer verwacht worden willekeurige bolletjes in te vullen. Zoals vaak het geval is,
waren de meeste posten al ingevuld nog voor de verkiezingen (deze mensen
kunnen natuurlijk nog altijd weggestemd worden). Dit was dit jaar niet het geval
voor de post van scriptor (waarschijnlijk de eerste keer ooit) en
schachtentemmer. Maar dit alles wist elke oplettende Winees waarschijnlijk al,
dus gaan we nu over naar het belangrijkste: de uitslagen. Je vindt ze hieronder:
Naam

Functie

voor

tegen

Praeses

102

5

Vice-praeses

97

4

Penningmeester

99

4

Feest

85
102

5
4

An Dedulle

Pr-intern

91

11

Tim De Backer
Gauthier Renard

Pr-extern

85
81

8
6

Pirmin Van den Borre

Scriptor

26

/

Michiel Van den Berghe

Scriptor

90

/

Felix Vanhoutte

Sport

94

10

Sander Willems

Cultuur

89

7

IT

81

25

Harald Rombaut

Schachtentemmer

35

/

Stef Trenson

Schachtentemmer

85

/

Cursus

80
80
94

8
7
6

Matthias Peulders
Felix Mattelaer
Bert Vandenbroucke
Robbert Verbeke
Janos Braem

Dave De Bruycker

Jarn Vermote
Niels Van Santen
Lisa Bouckaert
Ivo voor Cursus!...
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Een mopje tussendoor
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You so funny...

Verslag: Casino avond
WiNA is populair dit jaar. Niet alleen konden wij dit jaar rekenen op een hoge
aanwezigheid van onze leden en bezoekers, ook andere clubs werden zich plots
gewaar van ons bestaan. Dit leidde dan weer tot nieuwe activiteiten die samen
met deze andere kringen werden georganiseerd, met een al dan niet goede
afloop (ik denk aan de flower power fuif die we samen met de geografica gingen
doen, tot ze dan besloten dat we een bende nerds zijn en de samenwerking
afbliezen... wij hebben hiervoor onze weerwraak gevonden door hun cantus over
te nemen. Jipikayee motherfuckers!). Wat wel tot een goed einde kwam was de
casinoavond. Samen met het VPPK, Slavia en Geologica zetten we een heuse
casino activiteit voor zo'n 200 man op, in de prachtige locatie die de crypte is! Je
kon er je gekregen
budget
gaan
verspelen op de
vele
poker,
blackjack en roulette
tafels, of je kon je
gaan uitleven aan
de bingo tafels.
Door
de
hoge
opkomst
en
de
mensen
die
dit
allemaal veel te
serieus namen, was
het
soms
wat
moeilijk een plaatsje
te vinden aan de
pokertafels, maar de vele tafels en professionele dealers (!) zorgden ervoor dat
iedereen eens een zotte bluf of “all in” kon proberen. Wie dan zijn geld wou
terugverdienen, kon terecht bij Peulders, die de blackjack regels nogal wat losjes
hanteerde, of bij de roulette, waar enkele gelukzakken enorm veel verdiend
hebben.
Op het einde van de avond kon iedereen die wat geld had gewonnen of zijn
verliezen had kunnen beperken, bieden op de enorme berg prijzen die we
hadden voorzien. Je kon er naast de fantastische hoofdprijs (een vlieg initiatie
voor 2!) ook bieden op cinema tickets, gezelschapsspelen, bierglazen, erotische
boeken, echte communistische propaganda posters, barbecues en een hele
hoop andere dingen. Een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is!

All in...
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Vrouwen ontmoeten voor Winezen
Om de één of andere reden lijken Winezen nogal wat moeite te hebben met het
vinden van een vriendin. Nochtans hoeft dit niet zo te zijn. Met een klein duwtje
in de goeie richting en een portie zelfvertrouwen kan elke Winees aan een
vrouw raken. Dat kleine duwtje kan je hier vinden. Hier vind je een guideline, die
elke Winees zal helpen om dat meisje aan de andere kant van de bar niet af te
schrikken, maar zijn kans te grijpen.
Vrouwen vinden
Het is algemeen bekend dat de richtingen in de WiNA, nl. wiskunde, fysica en
informatica, niet echt veel vrouwen aantrekken (zie cirkeldiagram ). De kans dat
je als Winees de ware gaat vinden onder de vrouwelijke Winezen is dus vrij
klein.
Je moet dus je horizonten verbreden. Zoek het ook eens elders. In Gent zijn er
ook richtingen waar de vrouwen wel voldoende vertegenwoordigt zijn. Enkele
aanraders zijn: psychologie, pedagogie, logopedie, farmacie, biomedische, ...
Probeer dus eens een activiteit van bvb het VPPK. Je zal rap merken dat er
daar meer vrouwen aanwezig zijn.
Belangrijk is wel dat je een vrouw zoekt, om de juiste redenen. Je moet een
vrouw echt leuk vinden, voor je een relatie kan beginnen. Wil je echt wel een
relatie, of wil je gewoon kunnen opscheppen? Als je op zoek bent naar een
vriendin uit wanhoop of enkel om er cooler uit te zijn, zijn je kansen om een
vriendin te vinden laag. Een vrouw heeft zoiets rap door. Wanneer je echter de
juiste intenties hebt, zal een meisje dat merken en zal ze zich ook rapper
openstellen voor
jou.
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Vrouwen ontmoeten voor Winezen
Haar aandacht trekken
Jij ziet haar wel staan, maar ziet zij jou ook wel staan? Hoe zorg je ervoor dat
dat ene meisje ook geïnteresseerd zal zijn in jou?
Om te beginnen kan een meisje imponeren met je kleding. Een Amerikaanse
enquête vroeg aan meer dan 700 vrouwen welke outfit zij het liefste zien bij een
potentiële sekspartner. Blijkbaar houden vrouwen van eenvoudige kledij. Op 1
staat een simpele witte T-shirt met 8 op 10, de tweede plaats wordt ingenomen
door een pak met een score van 7,5. Een casual blazer staat op 3 samen met
een losse short en een strakke jeans. Een flanellen hemd, een jeansshort en
een zwarte jeans zijn blijkbaar allesbehalve sexy, want zij scoren het slechtst.
Vrouwen zien dus graag een man die er goed uitziet. Maar nog belangrijker is
de uitstraling. Vooral met een ontspannen houding zul je vrouwen trekken. Toon
dat je plezier hebt en gelukkig bent. Tenslotte is het dat wat iedereen zoekt in
een relatie. Probeer ook wat zelfvertrouwen uit te stralen. Enkel een man die
zich goed in zijn vel voelt kan zorgen dat een vrouw zich ook goed voelt.
Je moet haar laten weten dat je haar wel interessant vindt. Dit kan door af en toe
subtiel een blik in haar richting werpen. Probeer zeker niet te staren. Niemand
houdt van het gevoel bekeken te worden. Iemand die constant staat te staren,
schrikt echt af. Je kan ook af en toe langs haar passeren, misschien lichtjes
haar arm aanraken, het is tenslotte zeer druk in het café en je kan moeilijk
anders. Zo laat je haar weten dat je er bent.
Probeer te polsen naar haar reactie. Zie je dat ze eens teruglacht, haar lichaam
in jou richting draait of met haar voeten in jou richting wijst, dan ben je goed
bezig. Draait ze echter haar rug naar jou, dan is dit duidelijk een teken dat ze
niet geïnteresseerd is. Misschien heeft ze al een lief, misschien heeft ze gewoon
een slechte dag. Het beste wat je dan kan doen is stoppen. Anders kan je
opdringerig overkomen. Vrouwen roddelen graag en voor je het weet sta je
bekent als een opdringerige man.
Een gesprek
Krijg je een positieve reactie, dan is het tijd voor de volgende stap. Nu is het aan
jou om haar aan te spreken.
Je kan haar iets vragen, advies bijvoorbeeld. Op die manier voelt ze zich
belangrijk omdat ze haar mening kan zeggen. Openingszinnen vragen veel lef
en
Your weaknesses are your strengths...

27

Vrouwen ontmoeten voor Winezen
geven meestal geen goede indruk. Voor meer informatie over openingszinnen
verwijs ik naar de schachtenopdracht van Wietse.
Probeer het meisje alleen te krijgen voor het gesprek. Zo voorkom je dat haar of
jouw vrienden zich moeien in wat toch jullie gesprek zou moeten worden.
De hobby’s van een gemiddelde Winees zijn meestal vrij exotisch. De kans dat
haar daarmee kan boeien is dan ook vrij klein. Ze wil niet weten hoe ver je
gevorderd bant in World of Warcraft. Zoek iets dat jullie gemeen hebben. Toon
interesse in wat ze je vertelt. Beloon haar met een glimlach en een verhaal over
jezelf als ze iets over haarzelf
vertelt waarin je jezelf herkent.
Doe je niet voor als iemand
anders. Je denkt misschien dat je
haar zo kan winnen, maar
uiteindelijk zal ze het
doorhebben. Als je echt niet weet
waarover te praten, praat dan
over haar interesses, haar werk,
recente gebeurtenissen, enz.
Praat ook niet teveel, maar luister
vooral naar wat zij te vertellen
heeft.
De beste manier om niet gewoon
vrienden te worden, is om dat
vanaf het begin te vermijden.
Nadat je gemeenschappelijke
interesses gevonden heb, maak
je best je bedoelingen duidelijk.
Vraag haar telefoonnummer. Dit vraagt wat moed maar loont zeker. Als ze haar
nummer niet wil geven,dring dan niet verder aan, je kan haar nummer dan nog
altijd eens vragen als je vertrekt. Als je haar nummer hebt, is het zeker
aangeraden diezelfde avond dan nog eens van je te laten horen. Een simpel
sms'je met een slaapwel in is voldoende.
Daten
Jij hebt haar nummer gevraagd, dus het is nu aan jou om de volgende stap te
zetten. Bel haar op en vraag of ze eens samen iets wil gaan doen. Geef haar de
kans om te kiezen wat jullie gaan doen en spreek een datum af.
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Dates lopen zelden perfect, maar met enkele tips, vergroot je toch de kans op
een succesvolle date.
Ga in elk geval van huis met een positieve instelling en een goed humeur
Een date hoort leuk te zijn. Jouw houding heeft mede een invloed op het verloop
van de date. Toon dat je gekomen bent om plezier te maken. Ook als het niet
direct klikt, kan je er nog een leuke tijd van maken.
Presenteer jezelf verzorgt, maar wel zoals je bent
Trek dus geen kleding aan die je normaal niet zou dragen. Je voelt je er niet
prettig in, dus straal je dat ook niet uit. Het is altijd leuk om iets te dragen waarin
een deel van je personality naar boven komt. Een T-shirt van je favoriete band
kan nog, maar je lightsaber laat je best thuis.
Zenuwachtig?
Geen probleem. Bedenk dat de nader hetzelfde doormaakt als jij, dat moet je
geruststellen. Zorg dat je naar je date vertrekt zonder druk, je wil gewoon een
leuke tijd hebben, dat blijft het belangrijkste.
Dat je niet de hele tijd over jezelf moet gaan praten wist je al lang
Maar het is moeilijker dan gedacht. Probeer daarom goed te luisteren naar wat
de ander zegt zodat je daarop kan inhaken door echte vragen te stellen. Je zult
rustig en geïnteresseerd over komen. Zo ontstaat vanzelf een evenwichtig
gesprek.
Gevoel voor humor heeft niet iedereen
Heerlijk om dubbel te kunnen liggen van het lachen, maar gebruik je grappige
oneliners met mate. Probeer voorzichtig uit of die ander dezelfde humor heeft
als jij. Humor tussen Winezen is niet altijd even verstaanbaar voor een
buitenstaander. Hou het dus bij moppen over dagelijkse dingen en niet over
jouw vak. Anders sla je de plank volledig mis en zal de ander afstand van je
nemen in plaats van dichterbij te komen.
Wees complimenteus, maar oprecht
Iedereen krijgt graag een compliment. Maar vrouwen voelen het aan als ze
geprezen worden terwijl het niet echt gemeend is. Blijf dus zeker eerlijk en
overdrijf niet.

Your weaknesses are your strengths...
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Praat in eerste instantie over veilige onderwerpen
Hou het nieuws een beetje bij zodat je daar over kan praten. Hopelijk weet je
nog wat haar interesses waren, dan kan je kijken of er daar eventueel wat over
in de actualiteit is geweest. Praat over werk, collega’s, enz. Maar ga niet meteen
de diepte in. Dit zul je moeten bewaren voor een latere fase als er sprake is van
een heuse relatie. Klikt het, dan gaat het gesprak vanzelf wel over in
persoonlijke onderwerpen.
Een volgende date?
Ook al heb je het reuze naar je zin gehad, dring jezelf niet op door direct aan te
sturen op een nieuwe afspraak. Laat het bij die ander ook even bezinken. Je
kunt de volgende dag even mailen of bellen om te laten weten hoe leuk je het
hebt gehad. Mocht de date niet voor herhaling vatbaar zijn, wees zo snel
mogelijk duidelijk en eerlijk naar de ander toe. Creëer geen valse hoop of
verwachtingen maar laat op korte termijn weten dat jij er niet mee verder wilt.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Waarom vrouwen Winezen willen.
Onderschat jezelf niet. Er zijn vele kenmerken van een gemiddelde Winees die
vrouwen aanspreken. Het
is aan jouw om deze
troeven uit te spelen.
verdienen meer
Het is niet zo dat alle
vrouwen op geld vallen.
Maar als ze kunnen kiezen,
zullen ze toch gaan voor de
rijke man. En Winezen
verdienen vaker meer:
denk maar aan de uitvinder
van de i-Phone en Bill
Gates.
Winezen zijn slimmer
Winezen zijn slimmer en
kunnen dus ook meer
gespreksonderwerpen
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aansnijden dan mannen die enkel met hun uiterlijk bezig zijn. Een boeiende
conversatie is ideaal gereedschap om het hart van een vrouw te veroveren.
Multitasken
Mannen zijn vaak slecht in multitasken. Hoewel nerds ook oog hebben voor
vrouwelijk schoon, kunnen ze ondertussen ook nog een conversatie voeren en
niet alleen naar een décolleté staren. Vaak zijn ze ook galanter en hebben ze
betere manieren.
Belangrijke dingen
Als Winees heb je meestal wel een goed geheugen. Doe dan ook je best om
verjaardagen en andere speciale dagen te herinneren. Vrouwen zijn daar dol op.
Cadeautjes
Winezen zullen zich niet enkel de datum van haar verjaardag herinneren, ze
weten vaak nog wat hun vriendin graag heeft, daardoor is het makkelijker voor
hen om het ideale cadeau te kopen. En aangezien Winezen het internet als hun
broekzak kennen, vinden ze meteen wat ze zoeken.
Betere minnaars
De meeste mannen denken enkel aan zichzelf in bed. Een nerd zal zich beter
voorbereiden op een vrijpartij, weet precies wat een vrouw wil en zal ook aan
haar noden denken.

De nieuwe klusjesmannen
Hoewel ze geen autoband kunnen vervangen, krijgen Winezen wel je computer
weer aan de praat, kunnen ze je de digitale tv weer doen werken en lossen ze
dat probleem met je fototoestel meteen op.
Betrouwbaar
Vertrouwen is belangrijk. Vrouwen houden er niet van als hun vriend te
aanhankelijk wordt, maar ze wil zeker ook iemand die ze kan vertrouwen en niet
meteen de eerste de beste vrouw naloopt. Bij een nerd weet ze dat ze met een
gerust hart met haar vriendinnen op stap kan gaan, dat geeft haar zekerheid. Ze
weet ook dat een nerd bij haar is voor meer redenen dan enkel seks.
Contact
Als je als winees vertrouwt bent met vele communicatiemiddelen, maak daar
dan ook gebruik van. Stuur onverwacht eens een sms'je of post eens iets op
facebook. Zo weet je vriendin dat je aan haar denkt en dat vindt ze leuk.
Your weaknesses are your strengths...
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Vrouwen ontmoeten voor Winezen
Vallen en opstaan
Weet dat het enkel door ervaring is dat men leert. Misschien zal je wel een paar
keer tegen de lamp lopen en zal je enkele genante situaties meemaken. Maar
zo groeit je kennis en je bent slim genoeg om niet tweemaal dezelfde fouten te
maken.
Raap je moed bijeen en probeer eens enkele van de tips uit deze guideline. Durf
risico’s te nemen. Liefde kan men toch niet forceren, iedereen moet wachten op
die juiste klik.
Alvast veel succes!
Lisa
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Verslag: Ontgroening
Het lijkt nog maar een paar weken geleden. Een lading verse, stinkende
schachtjes probeerde, rillend van de kou, zichzelf te verkopen, heel goed
wetend dat ze geen enkele studentikoze vaardigheid bezaten die ons kon
interesseren, heel goed wetend dat ze gedoemd waren om voor de rest van het
jaar stomme schachten te zijn.
Maar aan alle mooie liedjes komt een eind, en in dit geval was dat niet eens
omdat het ontgroening was. Het was niet zozeer dat we de schachtjes moesten
ontgroenen, het was eerder dat het niet langer houdbaar werd om ze als
schachten te blijven behandelen. Bij de één was het al wat duidelijker dan de
ander, en de één had op dat vlak een verdienstelijkere peter of meter dan de
ander, maar de algemene trend was duidelijk. Onze schachtjes zijn groot
geworden, en nu zijn ze gewapend om volledig zelfstandig het turbulente
Gentse studentenleven te trotseren.

Net zoals het voor ouders moeilijk is om hun kind los te laten, was het voor ons
niet gemakkelijk om afstand te nemen van onze schachtjes. Gelukkig waren ze
er zo duidelijk klaar voor, dat we hen wel moesten loslaten.
Maar genoeg sentimenteel gedaan, op naar de praktische kant van de zaak.
Ontgroening betekent voor de meeste mensen in de eerste plaats cantus, en
dus is dit het zoveelste cantusverslag in deze editie van 't Strakske. Mocht er
volgend jaar iemand anders zich geroepen voelen om deze verslagen te
schrijven, dan kan ik dat alleen maar aanmoedigen, want mijn eufemismen voor
grootschalig alcoholgebruik en schaamteloos liederverkrachten raken stilaan
uitgeput.
Weg is de stank...
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Verslag: Ontgroening
Voor een cantus heb je een senior nodig, en ondanks het feit dat Stef nog
steeds ziek was, was hij toch weer van de partij. Voor een cantus heb je ook een
cantor nodig, en die was er niet. Zie verslag 12-urencantus om mijn mening
daarover te weten. Genoeg woorden daaraan verspild.
Zoals gebruikelijk op de
ontgroening, moesten onze
schachtjes een lijstje met
opdrachtjes afwerken, de
ene al wat lastiger dan de
andere. Zo bleek het
helemaal niet moeilijk om
onze meester aan Ricard te
helpen, maar was het
blijkbaar heel wat lastiger
om VTK-sletten te vinden
die hun clublied wilden
komen zingen. De vorige
jaren is dat steeds gelukt,
en dit jaar kwamen de VTKsletten (in FK-vermomming weliswaar) zelfs uit vrije wil naar onze cantussen,
dus hoe kon dat nu niet lukken? En het was ook schaamtelijk dat Hugo Claus
meer leven uitstraalde dan Jantien. Die laatste wou dan nog niet eens haar
tetten laten zien... Positief was
wel dat ze ook voor
Jägermeister gezorgd hebben,
sinds de 12-urencantus toch
wel een vereiste op een cantus.
Uiteindelijke hebben we al onze
schachtjes ontgroend, en vanaf
nu moeten en zullen zij
aangesproken worden met de
eerbiedwaardige titel
'Commilitones'. Opdracht
volbracht voor Peulders. En nu
is het wachten op de volgende
lading; helaas duurt dat nog
zo'n half jaar...
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€ 3 korting

Verslag: Bierbowling
Wat is er beter op een gezellige
woensdagavond, om eens goed het
hele schoolgebeuren te vergeten en
eens volledig los te gaan, dan een goed
gaan sporten zonder een druppel
alcohol? Sporten met veel bier
natuurlijk! Daarom ook dat menig
winees zich op woensdag 21/04
verzamelde voor de overpoort bowl,
met 10€ in de hand en een broek (of in
dit geval bowlinghandjes) vol goesting!

Volk, en goesting, waren er zeker genoeg! we vulden 4 tafels van 7 personen,
en 1 tafel van 6! Er daagden zelf winezen op die een bezoekje kwamen
brengen, niet voor de bowling, maar gewoon voor de gezelligheid en om een
pintje mee te pikken (ja Wietse, ik verwijs naar jou!). Al bij al was het een zeer
toffe avond!

Ik zal het zo samenvatten. We zagen allemaal onze 'Balmer peak' komen,
gingen er heel even op gaan staan, en vlogen er dan allemaal zwaar over! Dixi!

Uw Tangkegel, en Vice Praeses;
Felix
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Strike! You drink...

Woordje van de nieuwe praeses
Enen goeienavond/dag/morgen.
als nieuwe praeses is mijn eerste taak een woordje schrijven voor het strakske.
Het is te zeggen als alles goed gaat, want men kan natuurlijk nooit weten dat ik
nooit verkozen word. En eigenlijk beste winezen bestaat die kans wel. Want de
verkiezingen waren op 26/04. Maar zoals iedereen weet is WiNA opgericht onder
de naam WNK in het jaar 1936-37. Nu is het heel opvallend dat op 26/04/1937 net
het bombardement van Guernica plaatsvond. Maar als iemand zegt Guernica dan
zegt hij ook in diezelfde zin Picasso. Wat minder mensen weten is dat in 1895
Picasso's 7 jaar oudere zus stierf aan difterie. En is het nu niet heel toevallig dat
dit jaar begon op een dinsdag? De dag die WiNA koos voor zijn clubavonden? Ik
dacht het niet. Maar beste Winezen, we zitten nog niet halverwege het complot
dat zich rond mijn persoonlijkheid ontplooit. Want 1895 begint niet enkel op een
dinsdag, het is ook het jaar waarin Mintonette werd uitgevonden. Beter bekend als
volleybal. Net de sport waar WiNA het wel eens goed heeft gedaan op
sportgebied dit jaar. Maar geboeide wineesjes. Volleybal speel je met 6. 6!!
Kunnen jullie dit geloven. Ik kan amper nog geloven dat dit allemaal toeval is want
6 personen is ook de officieuze minimumgrens om te beginnen cantussen. En
iedereen weet dat WiNA de beste cantussen heeft van Gent en dat iedere cantus
WiNA wel minstens 1 keer over de lippen passeert. Maar het 6de sterrenbeeld ...
en geloof het of niet ... is maagd. En iedereen weet dat WiNA daar vol van zit.
Nu ik begrijp dat jullie allemaal zeer verontrust zijn. Maar ik kan u verzekeren dat
ik dit ook was toen ik het hele relaas had uitgedokterd. Want hier eindigen deze
toevallige toevalligheden niet. Maar om jullie toch even sneller door dit complot te
leiden de volgende links: maagden -> vestaalse maagden in rome -> bekende
naam: octavius, rol in night at the museum -> theodore roosevelt verloor de
verkiezingen zwaar in 1912. Dus beste Winezen, zo zien jullie dat het kiescomité
speciaal de verkiezingen plaatste op 26/04 om toch maar zeker te zijn dat jullie
weledele toekomstige praeses niet verkozen zou worden. Maar beste kiescomité
jullie hebben me al genoeg in de stront gestoken, jullie hebben me al genoeg
belachelijk gemaakt, ik ben dat beu, ik ga naar de top, ik ga naar de baas, ik ga
hiermee door, ik ga klacht neerleggen het moed
gedaan zijn met arme praesesmeervouden zo
te tergen, horen jullie mij in S9, ik laat het hier
niet bij ik kom naar S9 hoor ik kom naar S9.
Bij deze wil ik ook nog mijn voorgangers
bedanken en zeggen dat het een goed jaar
was. (Maar origineel zijn in een woordje vind ik
net iets leuker ;p )

Iemand met veel haar spreekt...
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Column Sarah
D a g
m i j n
l e z e r t j e s ,
Het is een hele opgave om op deze
zonnige schrijfdag de actualiteit even te
vergeten en een paar zinnetjes neer te
pennen
over
het
alledaagse
studentenleven. Het land staat in rep in
roer, de kerk haalt jaren na datum z’n vuile
was boven en ik moet mij focussen op een
tekstje waar deze onderwerpen niet in
voorkomen. En toch ga ik het proberen.
Hoewel ik ernstig bezorgd ben over ons
landje en de radio mij steeds met nieuwe
feiten om de oren slaat, probeer ik het
positivisme in mij op te zoeken.
Dat is niet zo eenvoudig zo blijkt. Volgens
mijn psycholoog heb ik een negatieve
ingesteldheid. Maar dat baart mij niet
onmiddellijk zorgen. Als ik blijf zoeken zal
er diep in mij wel een positieve noot te
vinden zijn. Misschien moet ik mij in de
tuin in het zonnetje nestelen. Wat vitamine
D opsnuiven kan wonderen doen.
Hier zit ik dan. Zon, geen radio, de bergen
werk liggen ver van mij verwijderd. Ik heb
alles om tot rust te komen en om iets leuks
te vertellen. Iets waar iedereen van
opvrolijkt. Zelfs bij de ongelukkigste zielen
zal een glimlach niet te onderdrukken zijn.
Laten
we
eraan
beginnen.
We bevinden ons in de nabije toekomst.
We zijn zomer 2010 en het is 29 °. Net niet
te warm. Een windje komt af en toe
afkoeling brengen voor zij die het nodig
hebben. Leterme VI is volop aan het
regeren geslagen. Woeps, sorry, ik kon
het niet laten... De stad is in de stemming.
De dorpen ruiken naar pas afgereden
gras. En ergens daar tussenin rijden
wielertoeristen naar het dichtstbijzijnde
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café. Maar ons oog valt op iets anders. Te
midden van het zomerse tafereel merken
we iets hoogstmerkwaardig op. Een gezin
nuttigt een zomerse komkommersoep in
hun tuin. Op zich is daar niets mee aan de
hand. Zij het niet dat de jongste telg al
minutenlang met z’n handen in de soep zit
te spelen. Wij vragen ons natuurlijk af
waarom de kleine zo’n vuile manieren
heeft. Wil hij het ouderlijke gezag op de
proef stellen? Of vindt hij het een leuk
gevoel, die warme brei langs zijn kleine
vingertjes? We blijven kijken en wachten
tot mama -of papalief het in de gaten krijgt.
“Wat doe jij daar?!” Aha, ze hebben het
ook gezien! Vol spanning wachten we de
reactie af van de jongen. Die kijkt
onbegrepen naar de terechtwijzende blik
van z’n moeder. Z’n zusje kijkt met een
opgetrokken neus naar zijn vingers die nu
boven het bord hangen af te druipen. Het
is duidelijk dat de jongen geen flauw benul
heeft van wat hij heeft misdaan. De
onschuld staat op z’n gezicht te lezen.
“EWEL!?” vult z’n vader aan. De jongen
begint aan z’n uitleg terwijl hij gewoon zijn
handelingen voortzet. “Maar maar
maar ...”, begint hij, verbolgen door het
onbegrip van z’n ouders, “ik ben de
warmte uit de soep aan het halen!!”
Wat een aandoenlijk zicht, niet? Hoe
schattig... En hebben we nu allemaal niet
een klein beetje geglimlacht? Geef het
maar toe! Laten we deze column niet te
lang meer rekken. Het is mooi weer, ga
buiten spelen! En pas op van de pastoor!
Sarah

Dixit pro-scriptor...

Verslag: Paintball
Bij WiNA hebben de meeste al wat ervaring met het nabootsen van
oorlogsituaties, maar van deze groep was het tot kort slechts een beperkt aantal
die dit al in real life hebben gedaan. Daarom werd het eens tijd om de virtuele
wereld te verlaten en over te gaan naar de echte wereld: Paintball! Velen waren
waarschijnlijk bezorgd om lag, respawn tijden en computerglitches, maar deze
werden tijdens de briefing gerustgesteld. Er is geen lag, de respawntijden zijn
maximaal 15min en van computerglitches is geen sprake. Buiten het feit dat er
soms geen pellets (ja, zo noemt een paintball kogel) uit de loop vlogen, waren er
ook geen gewone glitches.
Het eerste spel begon en
dat was capture the flag.
Voor mij duurde het niet
lang (zo'n 5 seconden) of
ik was al geraakt. De
eerste gedachte die in
mij opkwam was cheater,
maar dan besefte ik dat
dit toch wel heel
onwaarschijnlijk was. Na
de eerste ronde werd de
schade opgemeten.
Voornamelijk blauwe
plekken, maar hier en
daar was er ook iemand
bij die de smaak iets te
letterlijk te pakken had, en wat van de verf te proeven had gekregen na, wat ze
in gametermen een headshot noemen. Er volgenden nog verschillende
spelletjes, waaronder iets met een president, last man standing en 1 of andere
ultieme battle tot de pellets op waren.
Na 3 uur spelen, was het aantal blauwe plekken, kneuzingen en andere bizarre
verwondingen toch nog vrij hoog opgelopen, door geraakt te worden, duiken en
andere onnatuurlijke bewegingen. Maar deze kunnen zeker niet opwegen tegen
het plezier om die andere zijn hoofd plots in een fluo- oranje of groene regen te
zien verdwijnen. Aan degenen die niet meewaren kan ik alleen zeggen: net als
met seks, is het reëel veel leuker dan virtueel.
Uw sport,
Harald.
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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 superuitgeruste keuken
te hebben. Alles is klaar te maken op 2
kookplaatjes en als het echt niet anders kan een
oven of combimicrogolf. De moeilijkheidsgraad
van de receptjes staat aangegeven in
koksmutsjes. Geen excuses meer om elke dag
opgewarmde restobucht te eten, dus duik die
keuken in!
Deze keer gaan we aan de slag met een heerlijk seizoensproduct: asperges! Het lijkt
misschien moeilijk, maar laat jullie niet afschrikken. Het is niet ingewikkelder dan wortels
schrapen.
De asperge een seizoensproduct dat enkel verkrijgbaar is van midden april tot 24 juni.
Dan is het namelijk Sint-Jan en dat betekent het einde van het oogstseizoen van de
asperges. Alle asperges die na die datum nog bovenkomen, laat men groeien om de
plant de nodige energie te laten opslaan voor het volgende oogstjaar. Als men zou blijven
oogsten, put men de plant volledig uit en is er het jaar erop geen oogst meer.
Ook is het een typisch streekproduct. België en Zuid-Nederland zijn gekend voor hun
goeie kwaliteitsasperges. Sinds enkele jaren kun je het hele jaar door asperges
verkrijgen, maar deze komen meestal uit Peru. Vanwege de lange reistijd kunnen ze
nooit echt vers genoemd worden. En het zijn uiteraard de verse asperges die het
lekkerste zijn! Verse asperges bevatten een klein beetje natuurlijke suikers, waardoor ze
een subtiele smaakbalans hebben tussen zoet en bitter. Laat je de asperges te lang in de
frigo liggen, worden de suikers afgebroken en krijg je een beetje bittere asperges.
Vandaar dat men asperges dikwijls kookt met een schepje suiker, maar dat is natuurlijk
niet hetzelfde. Verse asperges herken je aan een gladde strakke schil (als je ze over
elkaar wrijft dan "piepen" ze, zei ooit één of andere chef, maar ik heb al oude asperges
ook weten piepen, zodus). En aan het snijvlak onderaan: is dit uitgedroogd en gebarsten,
dan zijn het geen verse asperges meer. Helaas verpakken de meeste aspergeverkopers
de bussels in een papieren wikkel of zakje, zodat je de onderkant niet meer kunt zien.
Valsspelers!
Bij sommige mensen veroorzaakt de asperge ook een zeer scherpe geur in de urine.
Gewoon een beetje raar, voor de rest is hier niets ongezond aan.
We maken 3 verschillende asperge bereidingen, twee klassieke en een moderne.
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De kookpot
Asperges à la flamande:

Een voorgerecht voor 4 personen of vegetarisch hoofdgerecht voor 2 personen.
Ingrediënten:
- 1 bussel dikke asperges (1/2 kg, 10 à 13 stuks, zeker niet meer, dan zijn ze te fijn!)
- 2 hardgekookte eieren
- 100 gr gesmolten boter
- 1/2 bussel peterselie
- peper en zout
Bereidingswijze:
- Schil de asperges met een dunschiller(!) terwijl je ze plat legt op een plank zodat ze niet
breken. Begin zo'n 7 cm onder de kop en schil naar de onderkant toe. Schil zo dun
mogelijk maar schil twee keer. Dan zou je de meeste harde vezels moeten verwijderd
hebben. Breek de achterkant af. Trek je nog lange draden mee, dan moet je nog iets
meer schillen. Heb je zo'n speciale aspergeschiller (een tang met aan twee kanten schilmesjes) dan kun je de asperge rechtop staand schillen.
- Breng een brede pot enkele centimeters water aan de kook. Kook hierin de
aspergeschillen gedurende een kwartierje. Haal ze eruit met een schuimspaan of zeef in
een vergiet en vang het kookvocht op.
- Breng het kookvocht van de schillen terug aan de kook, doe de asperges hierin. Laat 5
minuten koken en zet dan 15 à 20 minuten van het vuur. De asperges zullen langzaam
verder garen, afhankelijk van de dikte duurt dit wat langer of net niet. Prik af en toe tot de
gewenste gaarheid. Ikzelf eet ze liever iets krokant, andere mensen lusten ze liever
zacht. Als de kopjes er afvallen terwijl je de asperges uit het water haalt, dan heb je ze te
lang laten nagaren.
- Laat de boter in een sauspannetje smelten.
- Prak de hardgekookte eieren met een vork, meng met de gesmolten boter en kruid met
peper en zout.
- Snij de peterselie fijn: ofwel met een groot mes op een plank, ofwel met de schaar in
een glas.
- Meng de peterselie onder de boter-saus, hou een beetje achter ter versiering.
- Haal de asperges uit het kookvocht, droog ze even af op een keukenpapiertje en leg ze
op de borden.
- Overgiet overlangs in het midden met de saus. Werk eventueel af met wat peterselie.
Tip: als hoofdgerecht kun je er enkele gekookte aardappelen bij serveren.
Tip: gebruik het kookvocht van de asperges om soep mee te maken!
Biertip: dit nogal vettige gerecht kan wel wat zurigheid en frisheid gebruiken. Een koele
(maar niet koude!) Enambe Blond of Corsendonk Agnus Tripel doen het hier goed bij.

Wat je zelf kookt...
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De kookpot
Aspergeroomsoep

Ingrediënten(4 pers):
- kookvocht van 1 kg asperges (zie vorig recept)
- enkele overgebleven gekookte asperges
- bloem
- boter
- 2 blokjes kippenbouillon
- 1 dl volle room
- peper en zout
- gehakte peterselie
Bereidingswijze:
- Kook het kookvocht van 1 kg asperges in tot iets minder dan 1 liter en los hierin twee
blokjes kippenbouillon op.
- Snij de koppen van de asperges en bewaar ze voor de afwerking. Snij de rest van de
asperges in kleine stukjes.
- Ofwel kun je de aspergestukjes mixen in het kookvocht, of je laat ze op zijn geheel in de
soep.
- Smelt in een tweede kookpot een fikse klont boter en voeg ongeveer evenveel bloem
toe. Het geheel moet klonterig maar nog wat kleverig zijn. Laat lichtjes bakken.
- Voeg het kookvocht pollepel per pollepel toe, terwijl je flink roert met de garde tot de
pap telkens weer egaal is (geen brokjes!). Je wil een licht gebonden soep, geen saus
maar ook geen watersoepje.
- Voeg de room toe en laat eventueel nog verder inkoken. Blijf goed roeren! Er zit bloem
in, dus dit kan aanbranden!
- Kruid af met peper en zout (proeven!).
- Serveer in diepe borden, leg enkele (gehalveerde) aspergekopjes in de borden en werk
af met wat peterselie.
Tip: serveer met krokant stokbrood en echte boter.
Biertip: Urthel Hibernus Quentum. De bitterheid en kruidigheid van deze tripel zet de
zachte romige smaak van de soep extra in de verf.

Reacties welkom!
Voorstellen, reacties op eerder gepubliceerde gerechten, vragen omtrend koken
of food-beer pairing? Alles is welkom op kotkookpot@WiNA.ugent.be!
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De kookpot
Gemarineerde en gewokte asperges met Sint-Jakobsvrucht

Ingrediënten (4 pers):
- 1 bussel asperges (1/2 kg)
- 4 dikke Sint-Jakobsvruchten, vers!
- 1 eierdooier
- een scheutje Westmalle Tripel
- enkele klontjes koude boter
- een sjalotje
- olijfolie
- appelazijn
- peper & zout
- neutrale olie (arachide, zonnebloem, ...)

Bereidingswijze:
- Shil de asperges (zie hierboven) en snij de kopjes af op ongeveer 5 à 7 cm. Als het
dikke zijn: halveer.
- Maak met de dunschiller slierten van de geschilde en onthoofde asperges. Marineer ze
in een mengeling van olijfolie, appelazijn, een klein beetje witte peper en wat zout (niet
teveel!) De laatste restjes van de asperge kun je niet meer in sliertjes snijden, die kun je
gebruiken voor de soep.
- Snipper de sjalot fijn en laat die glazig worden in wat boter. kruid met wat cayennepeper
en zout. Voeg een flinke scheut appelazijn toe en laat inkoken tot er bijna niets over is.
- Voeg een scheutje Westmalle Trippel toe (niet veel!), laat opwarmen maar niet koken
en zeef.
- Meng twee lege halve eierschalen van dit vocht met de dooier, (Gebruik gewoon één
halve eierschaal als maatdopje) klop dit geheel schuimig en laat het dan binden op een
zacht vuurtje. Eenmaal de saus gebonden en schuimig is, roer er kleine klontjes koude
boter door. Proef en smaak eventueel af met wat zout.
- Wok de aspergekopjes in wat neutrale olie tot ze beginnen te kleuren, zet de wok (of
gewone pan) van het vuur en laat enkele minuutjes onder deksel nagaren.
- Bak de Sint-Jakobsvruchten heel kort aan elke kant op een heel hete pan, tot ze lichtjes
bruinachtig gaan verkleuren. Vanbinnen mogen ze nog rauw zijn!
- Draai de aspergesliertjes op een hoopje met een vork of met de handen. Leg hierop de
gebakken Sint-Jakobsvrucht. Giet de saus rondom en leg hier de gewokte
aspergepunten in.
Tip: je kunt hierbij ook knolselderpuree met uitgebakken spekjes serveren.
Biertip: een lichtjes zoet, bruin bier om de zuren te balanceren, een Maredsous 8 is uw
vriend!

Wat je zelf kookt...
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Verslag: 12 uren cantus
Naa, na na nanana naaa, nanana naa, hey Jude... Het was weer zover. Extreem
als we zijn, wilden we 12 uren aan één stuk cantussen, en omdat onze
codexkennis onvoldoende is om 12 uur uit het blauwe boekje te putten, moesten
we noodgedwongen onze toevlucht nemen tot andere bronnen van liederlijk
gekweel. Bijzonder interessant in die klasse bleken Samson en Gert, maar ook
het Smurfenlied, Schapen Neuken (vervang gerust schaap door schacht – op
het moment waarop dit zich afspeelt mocht dat nog) en de Marie-Louise sloegen
wel aan.
Maar het ergste van al was
dat ene nummer, dat
toenmalige Beatle Paul
McCartney in 1968 schreef,
en waar in principe niks mis
mee is, behalve dan
misschien die meer dan 4
minuten durende coda op het
einde, waar in feite niks
anders in staat dan de eerste
zin van dit verslag. Hey Jude
is een geweldig nummer,
maar herhaling heeft zo ook zijn grenzen. En dan zwijg ik nog over het
verschrikkelijke effect van al dat gekweel op mijn stem.
Gelukkig hadden we 12 uren, en verloren we maar één uurtje in de vroege
vooravond aan Hey Jude. En sporadisch nog eens wat minuutjes tijdens de rest
van de cantus, al kwam dat gevoelig minder voor op het moment dat Tom de
hamer doorgaf aan Bouvier. Nu hoor ik u al
denken: is Stef niet onze senior? In principe wel, al
is de senior niet noodzakelijk dezelfde persoon als
de praeses. In Leuven is Senior zelfs een aparte
functie, maar dit terzijde. In dit geval had Stef zijn
hamer na 2 uren doorgegeven aan Tom, omdat 12
uren leiden zelfs voor een gezond persoon heel
lastig is. En Stef is als sinds WWW niet meer echt
gezond geweest. Dus mocht Tom de volgende 4
uren lijden, waarna Bouvier nog eens 4 uren voor
zijn rekening nam. Waarop Stef de laatste 2 uren
afsloot, zij het met het laatste van zijn krachten.
Daar kan een mens alleen maar bewondering voor
hebben.
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Hey Jude...

Verslag: 12 uren cantus
Over de meester valt niet veel te zeggen. Dat is Peulders, dat was Peulders, en
dat bleef Peulders, gedurende de volledige 12 uren. En niemand die daar ooit
aan getwijfeld heeft.
De cantor was een heel andere zaak.
Ik heb namelijk al geen cantorlint meer
gezien sinds de beruchte WWWvirusverspreidingscantus, toch al 2
maanden geleden ondertussen. Ik wil
vooral geen kritiek uiten op onze
cantor; hij is per slot van rekening op
democratische wijze verkozen op onze
zwanenzang vorig jaar, en als hij er is,
levert hij behoorlijk werk. Maar
onvoorbereid 8 uren moeten vullen
omdat de cantor opeens niet kan
komen (ik heb trouwens nog altijd geen verklaring gehoord voor zijn
afwezigheid), en bijgevolg ook maar matig kunnen drinken (uiteindelijk niet zo
slecht, maar toch...), het roept bepaalde negatieve gevoelens op bij mij.
Het enige voordeel is dat ik ondertussen al bepaalde ideeën begin te krijgen
voor een vrije versie voor de komende zwanenzang; alleen ben ik er nog niet uit
of ze niet een beetje te grof is. En dan zou onze huidige cantor ook aanwezig
moeten zijn op de zwanenzang (eigenlijk sowieso, ik wil dat lint!). Dat lijkt
vanzelfsprekend, maar ja…
Genoeg gekakt op John, de
12-urencantus was geweldig,
en na afloop was ik nog zo
actief dat het uiteindelijk 5 uur
was toen ik thuiskwam. Dat
zal de toekomstige studenten
op de infodag van de faculteit
de zaterdag daarna wel
opgevallen zijn, maar je moet
die mensen dan ook geen
foute indruk geven.
Volgend jaar zeker nog eens,
al zouden we misschien voor
het lustrum 24 uren kunnen
overwegen?
Hey Jude...
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Madame Soleil
Zoals jullie allen wel weten (want jullie zijn allemaal natuurlijk fervente
amateursterrekundigen) staat in de sterrenhemel boven jullie hoofden Mars in
een ongunstige hoek ten opzichte van de manen van Saturnus, wat voor velen
van jullie slechte voortekens zijn doordat deze inwerken op de semiverticale
lijnen in
jullie handpalm. Toch is dit geen reden tot extreme paniek: aangezien we een
WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari
Bijna examens, maar daar trekt u zich niet veel van aan. Dit is natuurlijk geheel
onterecht: Uw proffen waren uiterst tevreden over het algemene niveau van de
leerlingen dit jaar en besloten dus de examens extra uitdagend (lees moeilijk) te
maken. Herpak je dus maar snel, want er staan je harde tijden te wachten.
VISSEN = 19 februari TOT 20 maart
Deze examenperiode zal voor u uitdraaien zoals die van het eerste semester.
Uw punten zullen er echter ietwat anders uitzien en ook het feit dat je nu voor
andere vakken examen hebt dan vorig semester, zal maken dat je je dit niet
geheel gewaar wordt. U bent dus gewaarschuwd voor de fouten die u in het
eerste semester heeft gemaakt!
RAM = 21 maart TOT 20 april
Als ram ramt u zich door alle moeilijkheden. U zal er een zere kop aan
overhouden, maar indien dat een gevolg is van het vele blokken, zal dit positief
uitdraaien voor uw punten. Indien u echter uw kop heeft gebruikt om de Zidane
move na te doen bij uw proffen, kan dit effect iets minder zijn. Dit vooral indien
het voorval zich voordoet op een mondeling examen of als de prof uw naam
kent.
STIER = 21 april TOT 21 mei
Hier hoef ik niet veel woorden aan vuil te maken. U bent een man van extremen.
Ofwel zal je voor veel slagen, ofwel voor weinig. Welke van de twee hangt echter
volledig af van hoe je je puntenbrief interpreteert. Tijd dus om smoesjes uit te
vinden, of om es goed te beginnen blokken.
TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni
Als tweeling hoopt u natuurlijk dat uw wederhelft al het werk voor jou zal doen.
Vergeet echter niet dat die andere persoon er net zo over denkt. Hoe je het
draait of keert, het lot van beide ligt volledig in uw handen. Gelukkig wordt hard
werk goed beloond, jammer genoeg niet steeds met punten.
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Madame Soleil
KREEFT = 22 juni TOT 23 juli
U heeft van examens nog nooit gehoord en dat is absoluut geen probleem. Uw
vakantie werd net met een maand verlengt, want de rector heeft besloten dat
alle kreeften al geslaagd zijn als ze ingeschreven zijn aan de unief. Buizen kan
dus alleen nog maar door examens af te leggen. Mijn advies: fuck de rector,
slaagpercentages zijn er om geëerd te worden, het is uw heilige plicht om deze
examens af te leggen!
LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus
Net als echte leeuwen, verkiest u in het zonnetje te gaan liggen en diegene die
voor u werken eens goed te belonen met een stevige neukbeurt. Jammer
genoeg zijn alle proffen hier stropers, en zullen zij proberen uw tanden als trofee
te bemachtigen. Dit laat je slechts 2 opties over: ofwel loop je zo snel mogelijk
naar de hogeschool (waar alle proffen lid zijn van Greenpeace, ofwel chargeer je
de prof met een volledige kennis van je cursus.
MAAGD = 24 augustus TOT 22 september
Voor u is het al volledig te laat. U kan er niets meer aan doen en zou dus beter
maar direct werk gaan zoeken. Gelukkig is de economische crisis bijna gedaan
en zal het werkloos zijn van korte duur zijn. Eenmaal er 5 schrikkeljaren voorbij
zijn, zullen de sterren weer in goede lijn staan met TDN zijn ma wat uw
slaagkansen weer naar een positief niveau zal brengen. Maar tegen dan is een
universitair diploma niets meer waard, en zal je jarenlange ervaring ervoor
zorgen dat je meer zal verdienen dan alle anderen.
WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober
Uw moeder heeft onlangs camera’s in uw kamer gehangen. Tijd dus om er eens
deftig aan te beginnen of te doen alsof. Dit natuurlijk indien u volgend jaar nog
wil studeren. Een alternatief is natuurlijk om in het FK te stappen, want iedereen
weet dat eenmaal je daarin zit, je ouders je zomaar geld geven om te studeren.

SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november
U zite het niet meer zitten. Niemand weet waarom maar u heeft uw perfecte
cursussen verbrand en zit in een hoekje te huilen. Ik zeg u echter dat het
volledig onterecht is. Opstaan dus, stoppen met wenen, een lijnt coke en alles
zal goed gaan. U zal versteld staan van wat een positieve instelling heeft op uw
punten! Hier moet ik natuurlijk bijzeggen dan elke functie die dit effect modelleert
een maximum heeft. Overdrijf dus niet.

Het staat in de sterren...
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Madame Soleil
BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december
He shoots, and he scores! Indien u goed werkt, uzelf goed in de hand houdt en
de boog goed gespannen houdt, zal alles perfect verlopen. U dient uw examens
10 min na het krijgen ervan foutloos in en alles verloopt zoals u het gepland
heeft met de lokale maffia baas. Hoedt u echter voor de prof met de hoed. Deze
werkt voor de concurrerende clan en zal zich misschien niet aan de afspraak
houden. Maak hem al vroeg duidelijk dat zijn hoofd op het spel staat en hij zal
doen waarvoor hij betaald wordt.
STEENBOK = 22 december TOT 20 januari
U kunnen alleen nog vreemde rituelen u door uw examens helpen. Als expert
kan ik u de volgende aanraden. Steeds als je wordt aangesproken door een
prof, moet je blaffen waar je normaal het lidwoord ’een’ zou zeggen. Verder mag
je vanaf nu je hond niet meer scheren en nu en dan een tienjarig meisje in
elkaar slaan verhoogt uw slaagkansen met nog eens 10%.
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Kleurplaat

U weet wat u moet doen...
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Nadenkertjes: oplossingen
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Niet spieken...

Nadenkertjes: oplossingen

Niet spieken...
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Sfeerbeelden

Oooh neee...
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