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Wat u waarschijnlijk gemist heeft...Wat u waarschijnlijk gemist heeft...  

Scriptor saves the day! 

Bert heeft zo z’n eigen manier om de vrouwtjes te versieren... 

De vice houdt het pintje van de scriptor vast terwijl 
deze een bom ontmantelt op de openingsfuif. 
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EditoriaalEditoriaal  

Tot u spreekt uw scriptor 

Beste lezers, 
 
Het zijn spannende tijden. Elke 
maand worden er tientallen 
exoplaneten - planeten rond 
andere sterren - ontdekt, de 
doorbraak van de elektrische 
wagen komt er deze keer écht 
wel aan en we krabbelen 
langzaam maar zeker terug uit 
de economische crisis. Dit 
laatste brengt helaas een 
stijging van de bierprijs met zich 
mee, maar daar weet een 
goede student wel raad mee 
( h i n t :  kom  na a r  on ze 
clubavonden). 
 
De grootste ontwikkeling is jullie 
hoogstwaarschijnlijk compleet 
ontgaan. Twee augustus 2010 
zal voor eeuwig in de 
geschiedenisboeken bekend 
staan als de datum van de 
eerste succesvolle vlucht van 
een ornitopter aangedreven 
door pure spierkracht. Voor de 
leken onder ons: een ornitopter 
is een vliegtuig dat zich 
omhoogstuwt door zoals een 
vogel met zijn vleugels te 
flapperen. De mensheid is er, 
500 jaar na de eerste ruwe 
tekeningen van Leonardo Da 

Vinci, eindelijk in geslaagd om 
het luchtruim op volstrekt 
belachelijke wijze te veroveren 
door een vogel na te bootsen. 
 
Jullie denken nu vast dat dit 
slechts een fait divers is, een 
geslaagd weekendprojectje van 
een ingenieurstudent met te 
veel tijd en geld. Niets is minder 
waar! Ik ben er vast van over-
tuigd dat deze uitvinding de 
ultieme oplossing is voor het 
Gentse mobiliteitsprobleem. 
Waarom zouden fietsers de weg 
nog gebruiken als het open 
luchtruim lonkt? Laat de straten 
aan de automobilisten, de 
studenten nemen de hemel in! 
Ik kijk al uit naar mijn eerste 
landing op het dak van S9. 
 
Uiteraard moet het concept nog 
worden uitgebreid met, bij-
v o o r b e e l d ,  g i g a n t i s c h e 
zeppel ins met gezel l ige 
terrasjes voor uitgeputte 
fladderaars. Wat kan er 
mislopen? 
 
Ik geef toe, dat is allemaal 
misschien een beetje moeilijk te 
realiseren. Gelukkig zijn de 
wonderen nog lang de wereld 
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niet uit. WiNA, de kring die alom 
b e k e n d  i s  v o o r  h a a r 
bitterballencontests en bicky-
ontbijten, heeft bijvoorbeeld 
voor het eerst in negen jaar een 
beker gewonnen voor haar 
sportieve prestaties. Meer zelfs, 
WiNA heeft dit jaar twee 
trofeeën in de wacht gesleept 
op het Interfacultair Tornooi, 
waardoor wij, buiten het 
ultrasportieve HILOK, de enige 
kring zijn met meer dan één 
beker. Zo zijn wij in zekere zin 
de winnaars van het hele 
tornooi! 
 
Deze verpletterende over-
winning hebben wij te danken 
aan ons hypergetalenteerde 
pingpongteam, bestaande uit 
Yves Van Stappen, Ruben Van 
Dijck en schachtentemmer Stef 
Trenson, dat HILOK versloeg 
met 2-1. De tweede beker werd 
veroverd door het WiNA- 
praesidium, dat HILOK ruim 
versloeg op de gruwelijk zware 
praesidiumkamp. 
 
De Winezen zijn dus, tegen 
ieders verwachting, goed op 
weg om hun kwalijke reputatie 
van onsportieve luilakken kwijt 

te spelen. De kalveren zouden 
op het ijs dansen, de hel zou 
bevriezen, Brussel -Hal le-
Vilvoorde zou gesplitst zijn en, 
jawel, ornitopters zouden de 
lucht overheersen vóór WiNA 
nog eens een sporttrofee zou 
winnen. 
 
Jullie kunnen mij binnenkort dus 
trakteren op een pintje op een 
terrasje vijftig meter boven het 
Sint-Pietersplein, bijvoorbeeld 
na het wekelijks lopen, dat elke 
dinsdag om 19.00u doorgaat 
voor de ingang van S9. Zeker 
komen: we hebben een 
reputatie te verdedigen! 
 
The sky is the limit! 
Peace & Love, 
Michiel Van den Berghe 
WiNA scriptor 2010 - 2011 
scriptor@wina.ugent.be 
Fanmail/dreigbrieven welkom! 
Achievements unlocked: 

HILOK overwinningsparty! 
Verneder HILOK in minstens 
2 sportdisciplines. 

Run, burgie, run! 
Haal meer bekers dan VTK 
op een sportevenement. 

EditoriaalEditoriaal  

Tot u spreekt uw scriptor 
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Woordje van de praesesWoordje van de praeses  

De grote baas aan het woord... 

Beste lezertjes, 
 
Het is alweer geleden van het vorige 
strakske dat ik nog in ‟t Strakske 
kwam, dus schrijf ik maar weer een 
woordje zodanig  dat mijn kop ook nu 
weer op een pagina in het strakske 
prijkt. Er is veel gebeurd, veel van die 
dingen zal je wel terugvinden in dit 
Strakske. WiNA die na jaren 2 bekers 
wegkaapt van HILOK, winezen die 
worden aangereden door fietsen, 
auto's en Boeing 747's,... Maar ook in 
mijn persoonlijk leven is er veel 
gebeurd. Ik heb namelijk de wondere 
wereld ontdekt van Hentai zonder 
porno. Geen Hentai light,  nee, want 
dat is voor mietjes, maar echte anime. 
Ofwel bewegende manga. Oke zoveel 
is er dus niet gebeurd, ik ben gewoon 
sinds het vorige Strakske naar 
eenzelfde serie aan het kijken. 
Misschien ook wel goed, anders prijkte 
er nu een Boeing 747 in mijn kont, of 
was ik mijn staartbeen kwijt. Nu zie ik 
er enkel een beetje ongeschoren uit en 
heb ik last van een serieus “Hentai 
zonder porno”-spraakgebrek. Maar 
omdat een mens ook nood heeft aan 
beweging ben ik beginnen actief 
s p o r t e n :  h o o g s p r i n g e n , 
hamerslingeren, vuurballen werpen en 
pinballen. Ja ik heb de oude GBA 
vanonder het stof gehaald en ben op 
weg naar de rang van profesionele 
Pokémon pinballer en Mario and Luigi 
Superstar Saga'er. Momenteel met 
een highscore van 20.000.000.000 op 
pinball met nog twee ballen resterend. 
HELL YEAH, al zeg ik het zelf! Mario 

ligt alweer stof te vergaren wegens 
gewoon te snel uitgespeeld. Jullie 
zullen het wel al door hebben, veel 
hebben we weer niet gedaan. 
Alhoewel,  misschien toch het 
vermelden waard: WiNA won twee 
bekers op een sportevent (help de 
wereld vergaat) en er werd weer leutig 
gecantust en gevoordoopt. En 
scrambled eggs, snowballen, crusty 
pizza en rodeo zullen toch voor mij 
nooit meer hetzelfde zijn. 
 
Tot de volgende, 
 
Matthias Peulders 
Praeses 2010-2011 
WiNA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.MPL.BE 
 
 
 

Multimedia Postorder Lijn 
Online Computer Shop 

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

info@mpl.be 

Check it out! 



7 

‘t Kalenderke‘t Kalenderke  

Absoluut niet verkrijgbaar in iCal-formaat. 

Wat? Wanneer? Waar? 

Doop 08/11/2010 
Schachten: 17.30u 

Commilitones: 20.30u 

 
Sterre S9 

De Frontline (Overpoort) 

Brouwerijbezoek Van 
Steenberge * 

10/11/2010, 13.40u Bushaltes Gent Zuid 

Abdijbieravond 16/11/2010 Canard Bizar 

Comedy op 
kruissnelheid 

18/11/2010, 17.30u 
 

Ledeganck, Aud. 2 

Bitterballenavond + 
bierkoningverkiezing 

23/11/2010, 21.00u Canard Bizar 

Zangavond 25/11/2010 The Therminal, 
Turbinezaal 

Cocktailavond 30/11/2010, 21.00u Canard Bizar 

Cantus 09/12/2010 Canard Bizar 

Massacantus XVIII * 15/12/2010 Flanders Expo 

* Schrijf je nu in op wina.ugent.be! Plaatsen beperkt! 

WiNA wordt 75 en aangezien we écht geen 
25 jaar meer willen wachten, vieren we dit 
vanaf 26 maart een hele week non-stop. 
Behalve zondag. You get the picture. 
 
 
Noteer in uw agenda: 
 
Zater 26/3 - Galabal 
Maandag 28/3 - Highland games 
Dinsdag 29/3 - Tombola & speciale clubavond 
Woensdag 30/3 - Concerten 
Donderdag 31/3 - Fuif 
Vrijdag 01/4 - Verbroederingscantus 
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Verslag introdagVerslag introdag  

Fresh meat! 

Het is voor mij ondertussen weer een hele tijd geleden sinds ik twijfelend voor 
de deuren van de Ledeganck stond. Was dit wel het goede gebouw? Is het wel 
hier? Waar is mijn mama?... Het is dan ook bijzonder grappig om daar nu weer 
te staan, kijkend naar al die eerstejaartjes die blijkbaar net hetzelfde zitten te 
denken als ik toen. Maar dan gingen ze toch naar binnen. Een hele groep vers 
vlees voor de draaimolen die de unief is. 
 
Na een hoop gezever van een hoop zeveraars, 
kwamen de groentjes al iets minder groentjes naar 
buiten, waar ons praesidium klaar stond om ze 
allemaal op te vangen en te begeleiden naar de 
Sterre, waar hen nog wat gezever opwachtte. 
Eenmaal dit allemaal achter de rug was, kwam WiNA 
aan het woord. Met een magnifieke presentatie lichtte 
het praesidium deze kersverse studentjes in over het 
vertier en eten die WiNA hen bezorgt. Vele gezichtjes 
klaarden ook op toen zij te weten kwamen dat zij niet 
alleen verwend zouden worden met een fantastisch 
super de luxe welkomspakket, dat ons stel mega 
sexy en getalenteerde [nv scriptor: en veel te 

bescheiden] pr-externs voor hen had bijeen 
gesprokkeld (2x raden wie dit verslag geschreven 
heeft ;) ), maar dat zij na het kopen van de cursussen, zich ook nog eens gratis 
gingen konden laven aan het volledig gratis vat dat daarna gezet werd. 

 
Het verliep met andere woorden vrij 
gelijkaardig aan vorige jaren. Wat dit 
jaar wel anders was, was dat het 
inschrijvingssysteem wel werkte... 
Dankzij Javache, Blackie, Samuel en 
de rest van het DEVTeam, kon WiNA 
het gebrek aan een aanwezige IT 
opvangen, en een perfect werkend 
systeem afleveren. Men zou zelfs 
kunnen  vas ts te l l en  dat  een 

incompetente IT WiNA eens goed gedaan heeft. 
 
Al bij al verliep de dag vrij vlotjes. Peulders keek, en hij zag dat er niets crashte, 
dus nam hij maar aan dat het goed was. 
 
Grtz, Gauthier 
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Verslag WiNAVerslag WiNA--dagdag  

Nog een worstje?  

Zoals elke eerste dinsdag van het jaar bezetten wij S9 voor onze fantastische 
WiNA-dag. Een dag waarop WiNA alle winezen eens in de watten legt met gratis 
eten, nuttige info en een toffe clubavond met één of meerdere gratis vaten. De 
perfecte manier om het schooljaar in te zetten. 

 
„s Ochtends, 8h00. Een goede dag 
begint met een goed ontbijt! En dat is 
precies wat WiNA klaar had staan. Met 
een paar dozen croissants en 
chocoladekoeken en vele liters warme 
chocomelk voedden we de hongerigen 
en laafden we de (immer) dorstige 
winezen. Toen alle buikjes gevuld waren, 
was de tijd gekomen om naar de lessen 
te gaan. Een goed begin van een goede 
dag! 
 

WiNA draait niet alleen om feesten en spelletjes, en dat bewezen we later die 
dag met een heuse voorstelling van de vakken per richting. Een presentatie 
waarin mensen van hogere jaren nog eens de belangrijkste aandachtspunten 
aanduiden en tips geven (die ze niet in het infostrakske durfden geven). Het was 
misschien een beetje veel in een keer, maar je kan voor info en tips altijd nog 
terecht op de vakfora van de WiNA of (als je er een hebt) bij je studiepeter/ 
meter. [nv scriptor: als je nog weet wie dat was na de openingsfuif...] 
 
Dit alles werd gevolgd door een gratis barbecue. 
Het praesidium, dat al de hele dag in de weer was 
geweest om alles klaar te zetten, startte dit jaar 
wel op tijd met het klaarmaken van de barbecue, 
en na het jaarlijkse wedstrijdje „wie krijgt er het 
vlugst een barbecue warm‟ (alle middelen 
toegestaan), lagen al gauw de eerste hamburgers 
op het vuur. Deze vonden ook rap hun weg naar 
de magen van de als maar groeiende groep 
winezen. Ondanks het bijna regenachtig weer was 
de opkomst weer eens groot en dankzij het groot 
baktalent van het praesidium [nv Scriptor: Gauthier’s 

nek zwelt hier even op tot epische proporties] kreeg 
iedereen dit jaar keurig op tijd zijn vlees 
toegestoken, en kon men gerust een tweede of 
derde stuk vlees halen. En alsof dit alles nog niet 
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Verslag WiNAVerslag WiNA--dagdag  

Nog een worstje? 

genoeg was, kwamen plots de sampling girls van Red Bull even langs om 
iedereen een gratis Red Bull te overhandigen. Al hebben ze niet veel gedaan 
(en zijn ze niet gezwicht aan onze druk om met ons aan tafel te komen zitten), 
is onze dank voor deze hete poezen erg groot. Het eten was lekker, het weer 
was goed en rond een uur of 9 vertrok de menigte van een geslaagde barbecue 
richting ons stamcafé, de Canard Bizar, onder begeleiding van enkele 
praesidiumleden. Samen met enkele behulpzame vrijwilligers ruimde de rest 
nog alles snel op en haastten zij zich daarna richting toverpoort, waar bij hun 
aankomst een gratis vat werd aangesloten. Een perfecte afsluiter van weer 
eens een fantastische WiNA-dag. 
 
Grtz, Gauthier. 



11 

Verslag openingscantusVerslag openingscantus  

Dit doet bij mij wel een belletje rinkelen! 

Het is verbazingwekkend hoe weinig mensen er ooit al hebben stilgestaan bij 
een bel. En dan bedoel ik niet een deurbel, want daar staan mensen wel vaker 
bij stil (vooral die mensen die tegenwoordig op mijn kot willen zijn - de mijne 
werkt namelijk niet). Ik bedoel ook niet een zeepbel, of elke andere bel waarin 
"bel" staat voor iets bol, rond en dat in sommige gevallen puur in stand 
gehouden wordt door één van de hatelijkste practica uit experimenteren I 
(beware nieuwe fysici): oppervlaktespanning. Kleine kinderen staan daar wel 
vaker bij stil als ze deze puur bij wijze van vermaak maken en vervolgens nog 
liever terug kapotmaken. Beginnende fysici staan daar noodgedwongen ook bij 
stil als ze - alweer - oppervlaktespanning willen begrijpen, en de proffen en 
assistenten die ze diezelfde oppervlaktespanning moeten uitleggen staan ook 
veel te veel stil bij datzelfde onderwerp. Er zijn dus genoeg mensen die stilstaan 
bij dat soort bel, maar het is dus niet de bel die ik bedoel. 
 
Nee, de bel die ik bedoel is gewoon zo'n klein klokje dat lawaai maakt. Of een 
fietsbel, die maakt hetzelfde geluid. Daar staan 
mensen nooit bij stil. Niet alle mensen uiteraard, want 
ik moet eerlijk bekennen dat ik zwaar geobsedeerd 
ben door bellen. Vroeger vees ik mijn fietsbel altijd 
open, haalde alle tandwieltjes er uit, en stak ze dan 
terug in elkaar. Tegenwoordig zijn de meeste bellen 
veel simpeler van opzet, zodat dit niet meer mogelijk 
is, maar ik ben zelf nog altijd de trotse eigenaar van 
zo'n geval met tandwieltjes dat je kan openvijzen. Het 
is te zeggen, kon, want sinds kort is mijn bel 
verwrongen, en kan ik dat niet meer doen. En dat is 
allemaal de schuld van het stomme rondpunt aan de 
Sterre. Mocht je het nog niet weten: dat rondpunt is levensgevaarlijk, pas daar 
zeker allemaal op. Maar terug naar bellen. 
 
Of misschien to the point, want waarom ben ik hier al twee alinea's aan het 
zeveren over bellen, als dit verslag eigenlijk over de openingscantus zou 
moeten gaan? Mensen die er waren, zouden deze vraag niet mogen stellen, 
tenzij ze denken dat de openingscantus de oefencantus was, en daarom veel te 
veel gezopen hadden. Of tenzij ze Tim heten en wel vaker dingen vergeten. 
Bellen, beste mensen, geven een signaal. Dat signaal kan zijn: ga opzij, ik heb 
voorrang (dat durft wel eens werken bij roekeloze fietsers, als ze zich niet 
achter tractors verstoppen). Dat signaal kan ook zijn: doe iets, en dat is nu net 
het geval waar ik eindelijk - na drie alinea's - toe gekomen ben. Doe iets. Wat, 
dat moet je aan de mensen die iets moesten doen zelf vragen (Ivo die nu niets 
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Verslag openingscantusVerslag openingscantus  

Mijn oprechte excuses voor de vorige voettekst 

doet met een "f", maar wel iets met een "b", en Hannes van Slavia). What 
happens on a cantus (zoals bijvoorbeeld een amoureux - ik zeg maar iets) blijft 
namelijk op die cantus. 
 
Van bellen is het maar een kleine stap naar groen spul, zeker in de geest van 
Peulders (de onzichtbare man met de hamer), en tot grote spijt van Klaas, die de 
bevallige bezoeksters net iets te ver zat voerde daarmee. Maar groen spul is wel 
ideaal als het bier niet te zuipen is; niemand wil er bij stilstaan dat de leidingen in 
de Frontline waarschijnlijk de laatste keer gekuist zijn, toen het toilet daar de 
laatste keer gekuist werd, en dat ze waarschijnlijk nog even hard stinken ook. 
Gelukkig is onze volgende cantus (de doop - hoezee)... ook in de Frontline. De 
hygiëne op de vloer is waarschijnlijk even geweldig (wie zijn vinger over de vloer 
strijkt kan geurige herinneringen ophalen aan de doop van 5 generaties 
Winezen), maar dat belette het vrouwelijke praesidium toch niet om er wat op 
rond te rollen. En om vervolgens op te bieden tegen elkaar over wie wie naar 
huis zou brengen. 
 
Maar op het eind van dit alles moet ik toch zeggen dat het een leuke cantus was. 
Er was veel gerinkel, veel geklink en veel gekweel. En mocht het er één op 
Augustijn geweest zijn, had het forum zeker volgestaan met Limericks, en niet 
met spam. Wordt vervolgd op 8 november.  
 
Bert Vandenbroucke, 
Quaestor/Cantor 2010-1011 
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Verslag openingsfuifVerslag openingsfuif  

Een strakke opening! 

Het is een jaarlijks gebeuren: WiNA's openingsfuif. Persoonlijk vind ik het 
een activiteit om telkens naar uit te kijken. Ten eerste omdat de naam 
perfect uitdrukt wat het is: een fuif die de opening van het feestjaar van 
WiNA inluidt.  
 
Naast dit mooi taalkundig feit, kijken ik en nog zoveel anderen er 
voornamelijk naar uit omdat het elk jaar een deftig feestje is. En dit was 
dit jaar niet anders. Nieuwe vrienden werden gemaakt, vriendschappen 
die verloren waren gegaan tijdens de 3 maandenlange, herexamenloze 
vakantie werden terug hersteld. Eerstejaars leerden hun peter of meter 
kennen en wisselden 
contactgegevens uit, 
en hier en daar 
werden al wat studie-
tips doorgegeven. 
Zoals het bij echte 
W iN A - a c t i v i t e i t e n 
hoort, werd er weer 
deftig gebruik gemaakt 
van het happy hour en 
tenslotte kregen de 
Dj's iedereen aan het 
d a n s e n :  A D D 
Soundsystem draaide 
van tien uur tot 
middernacht, Brake 
Failure nam de volgende twee uren voor hun rekening en Genetic en 
Dossch-Y sloot het hele gebeuren op een schitterende wijze af.  
 
Naast deze algemene dingen die voor bijna iedereen en elk jaar opnieuw 
wel gelden, heeft elke persoon wel zijn eigen herinneringen aan de 
openingsfuif. Ik zal me niet bezighouden met al deze anekdotes te gaan 
verzamelen om hier het ultieme openingsfuifverslag van te maken, daar 
heb ik noch de tijd, noch de goesting voor. Wel kan ik eens terugdenken 
aan dingen die WiNA's openingsfuif 2010 voor mij onvergetelijk maakten. 
Zo herinner ik me een gangbang tegen de muur van de rector (ongeveer 
6 mannen, if I recall correctly), dat we op het einde in de inkom met z'n 
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Verslag openingsfuifVerslag openingsfuif  

Jawel, dit was de minst marginale foto van de avond 

allen luidkeels liedjes zaten te 
zingen waarvan de helft van 
de tijd 'Hey, Jude' van The 
Beatles en dat de laatsten het 
zo tof vonden in de rector dat 
we ze niet buiten kregen toen 
ze wouden afsluiten.  
 
Maar vooral herinner ik me 
onze scriptor Michiel, die ons 
allemaal heeft gered die 
avond door op risico van lijf 
en leden een bom te 

ontmantelen. Zijn heldendaad staat gelukkig op foto, merci Michiel! [nv 
scriptor: Graag gedaan. Jullie kunnen mijn heldendaden in full color bewonderen 
op pagina 1.]   
 
And on that bombshell, we go out. We zien jullie allemaal graag terug op 
onze volgende activiteit. Tot dan!  
 
Robbert 
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Verslag PizzaVerslag Pizza--avondavond  

Pizza’s, Jedi’s en een space shuttle op één plaats  

En daar was het dan weer, WiNA‟s befaamde pizza-avond. Een avond 
waar je geen neen kan tegen zeggen. En ook dit jaar bleek de 
combinatie van pizza à volonté en verklede aspirant-schachtjes haar 
effect niet te hebben gemist: de opkomst was overweldigend en dat had 
je geweten achter de toog! 

 
De pizza‟s vlogen dan ook de deur 
uit. Er was voor ieder wat wils, 
vegetariërs konden zich uitleven 
op de margherita en funghi, terwijl 
de meat lovers zich tegoed 
konden doen aan de klassiekers: 
peperon i  en  Hawaï.  D i t , 
gecombineerd met de nodige 
alcoholconsumptie, stond garant 
voor een spetterende avond. 
Jammer voor diegene onder ons 
die niet slim genoeg waren om 

hun verplicht werk niet te laten liggen tot na de pizza-avond ;). Er was 
sfeer, de muziek zat goed - as usual in de CB -, er werd gezellig 
gebabbeld en het ontbrak eveneens niet aan enkele marginale 
dansbewegingen. 
 
Er waren wel enkele dingen waarvoor je moest oppassen die avond: 
naast de verpleegster die plots zonder meer haar spuit in je glas stak, 
was er ook een duistere verschijning: Knoerifast, gewapend met zijn 
demonische blik en blauwe lightsaber. Hij dacht, door een blauw 
exemplaar mee te nemen, undercover te kunnen blijven. De enkelen die 
“het gevecht” aanschouwd hebben, weten echter dat hij eigenlijk een 
„dark sider‟ is. Dit vormde vooral een bedreiging voor prinses Leia. 
[nv Scriptor: en daar gaan onze vrouwelijke schachten...] 

 
En toen was het tijd voor het hoogtepunt van deze reeds geslaagde 
avond. De Meester riep zijn meest bevallige schachten bij zich om te 
laten tonen wat ze waard zijn op de toog van ons geliefde stamcafé. 
Menig winees stond met open mond te kijken naar het spektakel. 
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Verslag PizzaVerslag Pizza--avondavond  

Pizza’s, Jedi’s en een space shuttle op één plaats  

Het feest ging nog meerdere 
uren door en zelfs het feit dat het 
oude wijven regende kon de 
vreugde niet bederven. Op het 
einde van de avond dacht 
iedereen hetzelfde: ”Night well 
spent!”. Als een van de 
hoogtepunten van het eerste 
semester heeft de WiNA pizza-
avond zijn reputatie meer dan 
waar gemaakt. Het was een 
geweldige avond, die je voor 
geen goud mocht missen. Pity 

for those who weren‟t there.  
 
En ook de schachten waren voldaan: “Wow, zo goede muziek hier, tis 
alsof ik naar mijn ipod aant luisteren ben” – de paashaas [nv Scriptor: nee, 

Niels had niets gerookt...], “kheb me goed geamuseerd :D” – de 
verpleegster. 
 
En wat heb je als kring meer nodig dan tevreden schachten? [nv Scriptor: 
don’t get me started...] 

 
Niels Van Santen 
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Een mopke tussendoor...Een mopke tussendoor...  
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Drunk Poets SocietyDrunk Poets Society  

Ambrosia, wat vloeit mij aan? Augustijn is koeler maan 

Wanneer de promilles de hoogte in gaan, durft ons gedrag wel eens 
lichtjes te veranderen. Sommigen worden overdadig emotioneel, 
anderen beginnen luidkeels schreeuwend op de toog te dansen, terwijl 
nog anderen met iets minder schroom omgaan met hun secundaire 
geslachtsorganen. 
 
Er zijn echter winezen die, verrijkt door enkele Augustijntjes of een 
Westmalle Trippel, lyrisch hun liefde betuigen voor de drank van hun 
hart. Deze haiku is getuige: 

Westmalle trippel,  
troebel gouden godenbier,  

streelt ogen en keel 
 

Ze moeten echter niet altijd even poëtisch zijn, 
zoals deze haiku, die een anonieme winees ‟s 

morgens op een verfrommeld papiertje terugvond 
in zijn/vermoedelijk niet haar portefeuille: 
 
 

Nooit meer gebruik ik 
de scheermesjes van Aldi. 
Mijn smoel was verminkt. 

 
 
 

Een erg populaire dichtvorm bij WiNA is de limerick, die per definitie iets 
vunziger moet zijn: 
 

Een volslanke dame uit Essen, 
Zat in een gangbang met zessen, 
Ze geeuwde heel luid, 
Want Peulders zijn fluit, 
Kon echt haar dorst niet lessen.  
-- Het praesidiumweekend mooi samengevat door Bert, Kim en Michiel 
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Drunk Poets SocietyDrunk Poets Society  

Ambrosia, wat vloeit mij aan? Augustijn is koeler maan 

Een toogdiscussie kan helaas snel uit de hand lopen. Na een gezonde 
dosis studentennat is het erg gevaarlijk om bij sommige winezen een 
gevoelige snaar te raken: 
 
 

Een winees had eens slaag gekregen, 
ze moesten hem bij elkaar vegen. 
't Was hem beter vergaan 
en hij zou nog rechtstaan, 
had hij over mijn mama gezwegen.  
-- Tom De Nies over zijn mamacomplex 
 
 
 

Een e rva ren  d ronk en poëe t 
experimenteert op tijd en stond met 
andere, minder studentikoze 
dranken. De drank zelf is hem minder 
goed bevallen, maar hij heeft er wel 
inspiratie uit kunnen putten: 
 

 
Een student uit Dendermonde 
nam een fles Jäger ter monde. 
Hij zwelgde met trots 
maar toen wierp hij plots 
zijn maaginhoud ten gronde. 
-- Uw scriptor over zijn Jägermeistertrauma. 
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Drunk Poets SocietyDrunk Poets Society  

Ambrosia, wat vloeit mij aan? Augustijn is koeler maan 

Met een beetje dichterlijke vrijheid - denk even alle trema‟s weg -  
schreef deze winees zijn frustraties na de voetbalmatch België - 
Oostenrijk meesterlijk weg in een limerick: 
 

Elf knalrode mannetjes uit Belgie 
Die kraaiden iets te vroeg al victorie 
Gelukkig was daar Harnik 
Die maakte zich niet dik: 
Weer wat verder weg die kwalificatie!  
-- John “Q.” Van der Veen  
 

Als afsluiter, een ode aan één van onze vrouwelijke praesidiumleden: 
 

Een jonge vrouw uit Roeselare 
leek in bed wel een halvegare. 
't Is naar seksshops fluiten 
op den boerenbuiten, 
vandaar die patat als accessoire. 
 

Schuilt er in jou een ware dichter? 
Mail jouw werkjes dan al dan niet 
nuchter door naar  
 
scriptor@wina.ugent.be 
 
Of zet ze gewoon op ons forum op 
wina.ugent.be, zodat iedereen er 
van kan genieten. 
 
Misschien krijg je wel een speciale 
verrassing van de scriptor! 



 
 
 
 
 

LEEG VOOR 
PROXESS 
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For Science! Diepvriespizza’sFor Science! Diepvriespizza’s  

Vreten voor de wetenschap! 

Abstract 
Het voedingsgedrag van de Gentse 
student is een sterk verwaarloosde 
tak van de voedingsweten-
schappen.  
 
De prestaties van een student zijn 
echter sterk afhankelijk van hun 
naleven van de studentikoze 
voedselpiramide, afgebeeld in Fig 
1. Daarom heeft de WiNA Research 
Department , in het kader van een 
groter nutritioneel onderzoek, 
besl ist om de beschikbare 
producten in de tweede verdieping 
van de piramide volstrekt objectief  
te beoordelen op vooraf vast-
gelegde criteria.  
 
Dit hoogstwetenschappelijke artikel 
publiceert de resultaten van een 
grootschalig onderzoek naar de 
prijs-kwaliteitverhouding van 4 
verschillende diepvriespizza‟s. 
 
We beginnen met een objectieve 
beoordeling per pizza. 

Een kwalitatieve en kwantitatieve studie van 
diepgevroren pizza’s 

A. Dedulle, L. Bouckaert, F. Mattelaer, M. Van den Berghe 
WiNA Research Department, Universiteit Gent 

Restobucht / Gezond kotvoedsel 

Bicky, WiNA-burger 
Bockor 

Pizza’s / Pasta’s 
Goedkope wijn 

Spitbull 
Jägermeister 
Diemotherfucker 

Abdijbier 
Cocktails 

Fig. 1: de studentikoze voedselpiramide 
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For Science! Diepvriespizza’sFor Science! Diepvriespizza’s  

Subject 1: de Delhaize Bolognaise Punaise Polonaise 

Subject 1:  Delhaize Bolognaise 
 
 
 
 
Prijs:  € 1,04 
Diameter: 24,2 cm 
Prijs/m²: € 22,61 

Beleg  

Kaas  

Smeuigheid: Absoluut geen 

Smaak: Compleet smaakloos 

Rekbaarheid: Niet testbaar wegens te weinig 

Hoeveelheid: Veel te weinig 

Tomaten-
saus  

Smaak: Mag pittiger 

Hoeveelheid: OK 

Overig  
Smaak: Niet kruidig genoeg 

Hoeveelheid: Ruim voldoende 

Korst  

Dikte: OK 

Knapperigheid: Taai 

Smaak: Krakotten 

Geur  
Delhaize Bolognaise heeft een zwakke geur. Het snuifje 
geobserveerde aroma komt grotendeels uit de korst. 

Presentatie 
Het beleg is mooi egaal verdeeld. De pizza ziet er 
smakelijk uit. 

Opmerkingen  

Deze pizza stelt op bijna elk gebied teleur. De prijs kan 
volgens ons de erbarmelijke kwaliteit niet 
rechtvaardigen. Wie absoluut geen geld heeft, kan zich 
echter goed volvreten met de Delhaize Bolognaise. 
Bonuspunt: De naam rijmt! 

Fig. 2: subject 1 vóór bakken Fig. 3: subject 1 na bakken 
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For Science! Diepvriespizza’sFor Science! Diepvriespizza’s  

Subject 2: de Wagner Hawaii 

Subject 2:  Wagner Hawaii 
 
 
 
 
Prijs:  € 2,99 
Diameter: 25,5 cm 
Prijs/m²: € 58,54 

Beleg  

Kaas  

Smeuigheid: voldoende smeuig 

Smaak: Smaakvol, dit is geen nepkaas 

Rekbaarheid: 15 cm 

Hoeveelheid: Net iets te weinig 

Tomaten-
saus  

Smaak: Smaakt naar échte tomaten 

Hoeveelheid: Te weinig, de korst is overal zichtbaar 

Overig  
Smaak: Erg lekker vlees, niet te veel ananasvocht 

Hoeveelheid: Karig, niet genoeg ananas 

Korst  

Dikte: Perfect 

Knapperigheid: Episch krokant 

Smaak: De perfectie zelve 

Geur  
Alle ingrediënten zijn te onderscheiden in de geur. De 
tomatensaus geurt geweldig naar tomaten. 

Presentatie 
Mooi geschikt, maar de ananas is niet eerlijk verdeeld, 
met mogelijke conflicten tussen pizza-eters tot gevolg!  

Opmerkingen  

Dit is de lekkerste pizza die wij getest hebben. De 
Wagner Hawaii zal zeker in de smaak vallen bij 
korstfanaten en mensen met een goed reukorgaan. 
Hier staat natuurlijk een hogere prijs tegenover. 

Fig. 4: subject 2 vóór bakken Fig. 5 subject 2 na bakken 
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For Science! Diepvriespizza’sFor Science! Diepvriespizza’s  

Subject 3: Aldi Speciale 

Fig. 6: subject 3 vóór bakken Fig. 7: subject 3 na bakken 

Subject 3:  Aldi Speciale 
 
 
 
 
Prijs:  € 1,095 
Diameter: 24,8 cm 
Prijs/m²: € 22,61 

Beleg  

Kaas  

Smeuigheid: Onvoldoende 

Smaak: Niet speciaal. Één van de betere nepkazen. 

Rekbaarheid: rubberig, iets minder dan 15 cm 

Hoeveelheid: OK, mag eventueel iets meer zijn 

Tomaten-
saus  

Smaak: Niets speciaal, maar aanvaardbaar 

Hoeveelheid: Mag iets meer zijn (korst zichtbaar!) 

Overig  
Smaak: Walgelijke champignons, de rest is lekker 

Hoeveelheid: OK, goed verdeeld 

Korst  

Dikte: Zeer dun 

Knapperigheid: Knapperig, omdat hij zo dun is. 

Smaak: Flets 

Geur  
Een doordringende peperonigeur, die helaas 
exponentieel afneemt met de tijd. 

Presentatie 
Verfrissend chaotische presentatie, perfect eerlijk 
verdeeld. 

Opmerkingen  

Een verrassend complete pizza voor deze prijs. De 
chaotische presentatie is pretentieloos back to basics. 
 
De Aldi Speciale wordt per twee verkocht. 
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For Science! Diepvriespizza’sFor Science! Diepvriespizza’s  

Subject 4: Dr. Oetker Ristorante Fungi 

Subject 4:  Dr. Oetker Ristorante Fungi 
 
 
 
 
Prijs:  € 2,09 
Diameter: 23,7 cm 
Prijs/m²: € 47,37 

Beleg  

Kaas  

Smeuigheid: Ronduit fantastisch 

Smaak: Zeer smakelijk 

Rekbaarheid: Een epische 30 cm 

Hoeveelheid: ruim voldoende 

Tomaten-
saus  

Smaak: vrij weinig smaak. 

Hoeveelheid:  Net niet genoeg, maar de korst is bedekt 

Overig  
Smaak: Erg lekkere champignons, maar te veel vocht 

Hoeveelheid: OK. Meer is natuurlijk altijd beter. 

Korst  

Dikte: OK 

Knapperigheid: De rand is lekker krokant, de bodem 
   net onvoldoende. 

Smaak: flets. De textuur is een ware ontgoocheling. 

Geur  
De Fungi heeft, surprise surprise, een erg uitgesproken 
champignongeur. 

Presentatie 
De pizza komt gekruld uit de oven en baadt werkelijk in 
het champignonvocht, wat de presentatie niet ten 
goede komt. 

Opmerkingen  

Er is nood aan extra onderzoek naar een goede 
methode om het paddenstoelensap te draineren. Wij 
stellen voor om de pizza met een inclinatie van 30° in 
de oven te stoppen. 

Fig. 8: subject 4 vóór bakken Fig. 9: subject 4 na bakken 
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For Science! Diepvriespizza’sFor Science! Diepvriespizza’s  

Staafdiagrammen liegen niet! 

Analyse van de resultaten 
Tab. 1 toont de prijs van elke pizza 
per oppervlakte-eenheid. Als we 
deze informatie  combineren met de 
kwaliteitsattributen in Fig. 10 en 
deze als input meegeven aan de 
gepatenteerde WiNAScore-
transformatie, die beschreven 
wordt in Formule 1, krijgen we een 
goede benadering van de prijs-
kwaliteitverhouding. Enige gelijkenis 
met andere twee-dimensionale 
transformaties berust op louter 
toeval. De WiNAScore van elke 
pizza staat op de volgende pagina. 

 Pizza € / m² 

1 Delhaize Bolognaise 22,61 

2 Aldi Speciale 22,67 

3 Dr. Oetker Ristorante Fungi 47,37 

4 Wagner Hawaii 58,54 

0
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Delhaize 
Bolognaise

Wagner Hawaii Aldi Speciale Dr. Oetker 
Ristorante Fungi

Fig. 10: Kwaliteitsanalyse Kaascoëfficient

Belegfactor

Korstscore

Tab. 1: Pizza‟s gesorteerd op prijs 
per vierkante meter 

Formule 1: De WiNA-
Score-transformatie 
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For Science! Diepvriespizza’sFor Science! Diepvriespizza’s  

Helaas niet aanvaard voor peer review  

 Pizza WiNAScore 

1 Aldi Speciale 7377n, n=ei 

2 Wagner Hawaii 3480 

3 
Dr. Oetker Ristorante 
Fungi 

1337 

4 Delhaize Bolognaise  3π 

Conclusie 
Aldi Speciale heeft duidelijk 
de beste prijskwaliteits-
verhouding. Dit is zichtbaar 
in Tab.2. 
 
De W iNA Research 
Department, afgebeeld op 
Fig. 11, dankt de Vlaamse 
belastingsbetaler om dit 
onderzoek mogelijk te 
maken. Wij kijken uit naar 
een nieuwe injectie van 
subsidies voor extra 
onderzoek. 

Tab.2: De vier subjecten gerangschikt op WiNAScore 

Fig. 11: WiNA Research Department 
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€ 3 korting! 
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wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

En wat hebben we geleerd vandaag? 

Deze keer gaan we enkele echte Vlaamse klassiekers maken. Hoewel 
deze gerechtjes vrij simpel zijn, kennen de meeste studenten deze 
gerechten enkel van pakskes uit de winkel of pakskes uit de 
studentenresto. En toch, er gaat natuurlijk niets boven een vers, 
zelfgemaakt potje zonder E-nummers. Deze gerechtjes kun je in grotere 
hoeveelheden maken en invriezen! 
 

Stoofvlees met frieten of puree 

 
Ingrediënten 4 pers.: 

 800 gr rundsstoofvlees (liefst van de nek of schouders, of ook lekker 

zijn runderkaken) 

 500 gr ajuin 

 100 gr boter of olie 

 2 flesjes bruin bier (Achel, Westmalle Dubbel, Augustijn Bruin, enz...) 

 2 grote witte boterhammen 

 1 sneetje peperkoek 

 1 eetlepel bruine suiker 

 1 eetlepel mosterd 

 4 kruidnagels 

 5 laurierblaadjes 

 1 koffielepel thijm 

 peper en zout 

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. Geen 
excuses meer om elke dag opgewarmde restobucht te 
eten, dus duik die keuken in! 
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wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

*kwijl* 

Bereidingswijze: 
1. Snipper de ajuin, laat 1 halve ajuin heel. Laat de gesnipperde ui goed 

bruin kleuren in een derde van de boter. 
2. Bak in een pan het vlees in 3 porties bruin aan. Gebruik hiervoor 

telkens nieuwe boter. 
3. Doe het vlees met de ui in een grote kookpot.  
4. Prik de kruidnagels in de halve ui, doe bij het vlees.  
5. Voeg de kruiden (thijm, laurier) toe en overgiet alles met de twee 

flesjes bier. 
6. Verkruimel de peperkoek en doe bij het bier, net als de bruine suiker. 
7. Smeer de (ev. ontkorste) boterhammen in met de mosterd en leg 

deze met de mosterd naar beneden in de pot. 
8. Dek af met een deksel, breng aan de kook en laat de pot 2.5 tot 3 uur 

op het vuur staan. Het is de bedoeling dat de temperatuur onder het 
kookpunt blijft. Dan kunnen alle peesjes en velletjes langzaam 
smelten. 

9. Indien nodig, giet het kookvocht af en laat dit apart inkoken in een pot, 
tot het goed dik is. Of dik de saus aan met maïzena. 
 

Serveer met frietjes of puree, sla en tomaat. Of voor de kindjes: met een 
schep appelmoes. 
 
 

Vol-au-vent 

 
Ingrediënten voor 4 pers.: 

 1 braadkip 

 150 gram gemengd gehakt of 

kippengehakt 

 500 gram champignons 

 100 dl room 

 2 eieren 

 2 wortelen 

 1 prei 

 2 uien 

 2 stengels selder 
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wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

1. Vang een kip 

 3 blaadjes laurier 

 Thijm 

 Peterseliestengels 

 100 gram boter 

 60 gram bloem 

 2 eetlepels chapelure 

 peper en zout 

 
Bereidingswijze: 
 
(1 dag tevoren) 
1. Snij uien, wortelen, prei en selder in stukken, stoof aan in 50 gram 

boter. 
2. Gooi de kip, laurier, thijm en peterseliestengels erbij, zet alles onder in 

water en laat 1.5 uur lichtjes koken. 
3. Laat de kip afkoelen in de bouillon. 
 
(de dag zelf) 
1. Haal de kip uit de bouillon, verwijder het vel en haal al het vlees van 

het karkas.  
2. Zeef de bouillon en gooi de groenten gewoon weg. 
3. Laat de bouillon tot 1/3de inkoken. 
4. Scheid de eieren, meng de dooiers met de room en zet in de frigo. 
5. Meng de eiwitten met chapelure en het gehakt. Kruid wat bij met 

peper en zout. 
6. Draai kleine balletjes gehakt en kook ze in de kippenbouillon. Haal ze 

er terug uit en laat afkoelen. 
7. Laat 30 gram boter smelten, voeg bloem toe tot de massa korrelig 

wordt. (+- 40 gram) 
8. Doe de bouillon beetje bij beetje bij de roux en roer telkens tot alle 

klonters verdwenen zijn. 
9. Als de saus te dik is, voeg nog wat melk toe. 
10. Warm de stukken kip en de balletjes op in de gedikte saus. 
11. Borstel de champignons schoon en vierendeel ze. Bak in flink wat 

boter en kruid met peper en zout. (oorspronkelijk moet je de 
champignons gaar koken in licht gezouten water met citroen, maar 

Going down... 
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wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

Een koelkast in de living zou handig zijn 

dan verliezen de champignons veel smaak) 
12. Voeg de champignons toe aan de saus. 
13. Meng de room en dooiers onder de saus, en laat de saus niet meer 

koken of ze zal schiften. 
14. Proef en kruid af met peper en zout.  
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BreinbrekersBreinbrekers  

‘t Is weer een spannende les… 

Ik heb een gloeiende hekel aan sudoku‟s. Uw scriptor is, tot zijn grote 
frustratie, niet in staat één van die duivelse puzzels correct op te lossen, 
maar aangezien jullie er maar niet genoeg van krijgen, verwen ik jullie 
deze week met deze fantastische megasudoku‟s. 
 
Enjoy. 
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BreinbrekersBreinbrekers  

‘t Is weer een spannende les… 

De oplossingen vind je op pagina 47. 
 
Vuile spieker. 
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  Madame SoleilMadame Soleil  
Het staat in de sterren geschreven: de alignatie van Jupiter en Mercurius is erg 
ongunstig voor wetenschapsstudenten  en wiskundigen, met lessen om half 
negen en gruwelijke katers tot gevolg. De stand van Venus kan soelaas bieden, 
maar enkel als jullie de raad van onze mysterieuze Madame Soleil opvolgen. 
 

WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari 
 
Het ongure weer heeft een invloed op je humeur. Tijd om daar iets aan te doen! 
Grijp die jas, sjaal, muts en handschoenen en maak met een goede vriend eens 
een flinke wandeling. Je zal snel ontdekken dat er ook mooie kanten zijn aan dit 
weer. 
 

VISSEN = 19 februari TOT 20 maart 

Venus, de planeet, maar ook de godin van de liefde, staat gunstig voor jouw 
sterrenbeeld. Voor vissen in een relatie betekent dit dat jij en je partner dichter 
naar elkaar zullen groeien. De vrijgezellen mogen risico‟s nemen, de kans dat er 
iets misloopt is zeer klein. 
 

RAM = 21 maart TOT 20 april 
De laatste tijd neem je alle beslissingen vanuit je buik. Daardoor verstaan 
anderen je keuzes meestal niet. Neem echter ook eens de tijd om de rationele 
argumenten op een rijtje te zetten. Zo voorkom je dat je achteraf spijt krijgt van 
een beslissing. 
 

STIER = 21 april TOT 21 mei 
Het kan zijn dat je bang bent iets te missen. Wacht niet op anderen maar neem 
zelf het heft in eigen handen om de dingen te bereiken die belangrijk voor je zijn. 
De voldoening die je daaruit krijgt zal ervoor zorgen dat je met een goed humeur 
rondloopt. 
 

TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni 
Je hebt behoefte aan gezelschap en wil je vermaken. Wat houdt je tegen? Laat 
je temperament de vrije baan en zet de bloemetjes maar eens buiten. Maak 
plezier en ontspan. Na al het harde werk van de laatste dagen, zal het je enorm 
goeddoen. 

 
KREEFT = 22 juni TOT 23 juli 

Het zou zomaar kunnen dat je tegen een conflict aanloopt. Je hoeft er niet bang 
voor te zijn. Het gelijk staat aan jouw kant! Ga de uitdaging maar gerust aan en 

Het staat in de sterren... 
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  Madame SoleilMadame Soleil  
dien je tegenstander van repliek! De kansen staan goed dat jij bij deze ruzie als 
winnaar uit de bus komt. 
 

LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus 
Het heeft er alle schijn in dat Vrouwe Fortuna aan jouw kant staat. Waag 
daarom ook maar eens een gokje. Je hebt geluk in het spel en bij het winkelen 
tik je iets bijzonders op de kop. Het is ook het moment om eens een 
lottoformulier in te vullen. 
 

MAAGD = 24 augustus TOT 22 september 
De laatste tijd ben je bijzonder gevoelig. Dat maakt je aan de ene kant 
kwetsbaar voor aanvallen van agressie, maar aan de andere kant ook bijzonder 
meevoelend met de zorgen en problemen van je omgeving. Je slaagt erin 
mensen waardevolle tips te geven en hen zo een heel eind op weg te helpen. 
 

WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober 
Je hebt grote moeite om ‟s morgens uit je bed te geraken. Je hebt dan ook zeer 
weinig fut zo vroeg op de dag. Gelukkig betert dit in de loop van de dag en ‟s 
avonds heb je energie te over. Gebruik deze energie goed! 
 

SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november 
Je voelt je op een bijzondere manier vrolijk. Je bent in een opperbeste bui en 
sprankelt van vreugde. Dit werkt aanstekelijk op je omgeving en waar jij komt is 
het dus altijd feest. Al die feestjes zijn wel niet zo goed voor de gezondheid. 
Verzorg jezelf dus goed. 
 

BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december 
Er wachten veel leuke dingen op je! Je hebt er helemaal niet op gerekend maar 
een kwestie die niet van de grond kwam zal op een verbluffend eenvoudige en 
gemakkelijke manier op gang komen. Aan jou om de klus dan ook af te werken! 
 

STEENBOK = 22 december TOT 20 januari 
Als de zaken in een richting lopen waar je geen goed gevoel bij hebt, hoeft dat je 

geen angst in te boezemen. Het is heel aannemelijk dat de dingen op een later 

tijdstip een gelukstreffer blijken te zijn waar je nog veel plezier aan zult beleven. 

Het staat in de sterren... 









42 

WUDjesWUDjes  

Weetjes waarvan je niet eens wist dat je ze wou weten! 

‘t Is waar, de parate kennis van de jeugd van tegenwoordig is niet 
op over naar huis te schrijven. Wist jij bijvoorbeeld dat het 
Nationale Borstelmuseum zich in Izegem bevindt? Nee? Shame on 
you! Om de fragmentarische kennis van de Winees te verbeteren, 
presenteren wij jou deze wist-u-datjes, of WUDjes, weetjes waarvan 
je niet eens wist dat je ze wou weten! 
 
 
Wist u dat... 
 
  ... de afstand Yucca - Canard Bizar 41 champignonnekes bedraagt? 
   
  ... een schacht deze afstand binnenkort in patattenworpen moet 

 bepalen? 
   
  ... Gaylord een dorpje in Michigan is? 
   
  ... je een koe niet kan dwingen een trap op te wandelen zonder dat ze 

 valt? 
   
  ... diezelfde koe met veel plezier een trap zal aflopen? 
   
  ... een slak drie jaar lang kan slapen? 
   
  ... geen enkele kat vermeld wordt in de bijbel? 
   
  ...  een anatidaefoob constant vreest dat er, op een of andere manier, 

 een eend naar hem aan het kijken is? 
   
  ... de oude naam van Bangkok Rungthepmahanakonbowornratana-

 kosinmahintarayudyayamahadiloponoparatanarajthaniburiromudo
 mrajniwesmahasatarnamornpimarnavatarsatitsakattiyavisanukamp
 hrasit is? 

   
  ... Chinezen vroeger zelfmoord pleegden door een kilo zout te eten? 
   
  ... gebruikte motorolie perfect kan worden hergebruikt als meststof? 
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WUDjesWUDjes  

Weetjes waarvan je niet eens wist dat je ze wou weten! 

  ... de olifant het enige landzoogdier is dat niet kan springen? 
   
  ... de langste opgemeten continue vlucht van een kip 13 seconden 

 duurde? 
   
  ... een giraf zijn oren kan schoonmaken met zijn tong? 
   
  ... je een paddenstoelwolk kan maken met theelichtjes, lucifers en 

 paprikazaadjes? 
   
  ... als een mens zijn hele leven lang zijn gas zou opvangen en dit zou 

 aansteken, hij een ontploffing equivalent aan die van een kleine 
 tactische kernkop zou veroorzaken? 

   
  ... dit bij Gauthier, PR-Extern van WiNA, beter benaderd wordt door 

 een strategische waterstofbom?  
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Een stevig ontbijtEen stevig ontbijt  

De WiNA-burger: breakfast, lunch and dinner! 

 
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Boterhammen met 
choco, cornflakes en de ontbijtkoeken van de Aldi staan op ieders 
ochtendmenu. De meeste mensen vergeten echter dat groentjes een 
belangrijk onderdeel zijn van een gezond en evenwichtig ontbijt. 
 
Daarom legde WiNA lekker veel augurkjes op hun ontbijtbicky‟s! 
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GlijbaantjesGlijbaantjes  

En glijden maar 

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 beste glijbaantjes van 
september en oktober: 
 
Prof. Jan Ryckebusch: 

 “Je moet echt niet te hard zoeken... waar staat dat hier nu weer?” 

 

 "We hebben instrumenten aan boord om in deze wereld te overleven. 

We hebben instrumenten aan boord om olifanten te kunnen zien." 
 

 "We hebben sinds dit jaar een nieuw systeem: Oasis. Men heeft mij 
wijsgemaakt dat het alles kan behalve koffie zetten." 

 

 "…Hier was altijd een hardwarepointer…" (zoek even, vindt een stok) 

"Ja, de hardwarepointer!" 
 

 “Integreren van min oneindig naar plus oneindig, dat gaat een 

computer niet graag doen. Ge moet u maar eens indenken hoe lang 
dat duurt, van nu tot oneindig. Dat kost ook zeer veel elektriciteit he.”  

 
 
Prof. Henri Verschelde: 

 (tijdens een les waar ook een paar burgies zaten): "Ik zou natuurlijk 

een j kunnen gebruiken in plaats van een i, maar dat is een notatie 
van de ingenieurs, en daar wil ik niet mee geassocieerd worden." 

 

 “De eenheid meter is historisch gegroeid. Dat is omdat de meesten 

onder ons een meter groot zijn.” 
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GlijbaantjesGlijbaantjes  

En glijden maar 

Prof. Jan De Beule: 
*gsm rinkelt en werkman die buiten staat neemt op* 
werkman: "Ei wa zitje gij?", prof De Beule: "P6 algoritme 1.3." 
 
Prof. D. Ryckbosh: 
Tijdens afwassen bord: "Het blijft hier heel stil." 
Kijkt om: "A, jullie zijn hier nog, ik begon me zorgen te maken." 
 
Prof. Willy Sarlet: 

 "De vogels zeggen dan: "Twiet, twiet, twiet". Want vogels twieteren 

hé" 
 

 “Ik weet dat het volgende stuk saai is, maar het is maandagmorgen, 

dus jullie kunnen nog een beetje slapen.” 
 

 “I've just been authorized to continue in spanish” 

 

 “Oh, should I have stopped... 10 minutes ago?” 

 
Prof. Chris Impens: 

 "Er zijn maar twee redenen waarom ik mijn deur niet op slot doe: 
wanneer de sneeuw kniehoog staat en wanneer het openbaar vervoer 
staakt. Het ene komt eens per vijf jaar voor, het andere om de zoveel 
maand" 

 

 "De stelling van Heine... Hiervoor moet je geen gemakkelijk bewijs 

verwachten. Enfin, je mag het wel verwachten, maar het is ijdele 
hoop!" 

 
Prof. Dr. Ir. Wietse, PhD: 
“Enimie, integreer mij een keer, want ge zit mij hier al de hele les af te 
leiden.” 
 
Prof. Paul Matthys:  
"Laat ons nu iets doen waarbij collega Sarlet pukkels of stuiptrekkingen 
van zou krijgen." 
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GlijbaantjesGlijbaantjes  

En glijden maar 

Prof. Filip De Turck: 
"Je ziet dat we dichter bij de essentie van C zitten, je begint al sterretjes 
te zien." 
 
Prof. Rik Van De Walle: 

 "What's that noise? The projector? Is it a diesel?" 

 

 “When you consider this green part of the blackboard...” 

 

 *Student ligt te slapen, prof vraagt om hem te porren* 

 Prof: “Het had wel wat harder gemogen...” 
 

 *Een regelmatige laatkomer komt te laat binnen en zet zich rustig 

achteraan* 
 - “Ge moet u niet zo ver gaan zetten e.” *Iedereen kijkt om* 
 - “Als het uw bedoeling was om subtiel binnen te komen, is dat nu wel 

 een beetje mislukt hé.” 
 
Prof. Frank Gielen: 
“You have to do this, or else you won‟t see the trees clear through the 

forrest anymore.” 

Hoor jij alle glijbaantjes van de prof? Schrijf ze op, 

mail ze door naar scriptor@wina.ugent.be en maak 

kans op een pizzabon ter waarde van €20! 
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Breinbrekers: de oplossingenBreinbrekers: de oplossingen  

Niet spieken! 
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Breinbrekers: de oplossingenBreinbrekers: de oplossingen  

Niet spieken! 
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Nog eentje om het af te lerenNog eentje om het af te leren  

   Pikachu, play dead! 
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I WANT YOU 

TO JOIN  

DE REDACTIE 

WANTEDWANTED  

Preferably alive 

Een Strakske maak je niet alleen. Dat is ook zo eenzaam. 
 
Heb je een idee voor een column, wil je jouw tekentalenten inzetten, of schuilt er 
in jou een ware reporter? Of merk jij alle glijbaantjes op van de prof en wil je 

een pizzabon van €20 winnen? Luister dan naar Uncle Peulders hierboven, 

en laat van jou horen op het WiNA-forum op de website, mail naar 
scriptor@wina.ugent.be, of kom op dinsdag naar de Canard Bizar en spreek 
één van die rare snuiters met een breed zwartgeel lintje aan! 
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Another job well doneAnother job well done  

Zoals de beleefdheid het vraagt... 

Een scriptor zonder redactie is als een visser die vist met voetbalnetten. 
Hij kan zonder problemen volwassen forellen vangen, maar van 
sardientjes kan hij enkel dromen. Guppies zijn al helemaal uitgesloten, 
waardoor zijn tropisch aquarium maar niet gevuld raakt.  Ik ben slecht in 
vergelijkingen. Daarom wil ik de volgende mensen bedanken voor hun 
medewerking: 
 
Peulders for being Peulders, 
Gauthier Renard, Bert Vandenbroucke, Niels Van Santen en Robbert 
Verbeke voor hun artikels, 
WiNA Research Department (Lisa Bouckaert, An Dedulle en Felix 
Mattelaer) voor hun wetenschappelijk onderzoek, 
Mijn dronken dichters, 
Wietse Heremans voor zijn zondvloed aan glijbaantjes, 
B. Wayne voor zijn Three Pages of Fame, 
wEEdpEckEr voor zijn heerlijke Vlaamse kost, 
Madame Soleil voor haar mystieke raad, 
Alle kommaneukers die beschamend veel fouten in dit Strakske vonden, 
En last but not least, jullie, mijn trouwe lezers. 
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KleurplaatKleurplaat  

U weet wat te doen... 
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SfeerbeeldenSfeerbeelden  

‘t Is hier altijd gezellig 

Tot in december! 




