Wat u waarschijnlijk gemist heeft...

Monobrows waren hot in de jaren ‘80!

De midnight snack van de scriptor op de
massacantus probeerde steeds te ontsnappen
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Gauthier wou ook een stukje

Alleen voor studenten:
Wok Away €5 // Wok and Stay €7.50

‘t Editoriaalke
M‘n beste lezers,
Ik ben slechtgezind. Ik heb mijn
traditionele plekje op de tweede
bladzijde van ‗t Strakske moeten
afstaan aan Ocean Garden en ik
zou mij nodig moeten scheren.
Mensen uit mijn directe omgeving
weten dat mijn scheerbeurten
doorgaans uitsluitend op zon– en
feestdagen
plaatsvinden.
De
laatste tijd vallen die zondagse
gezichtshaarverwijdersessies - wat
een kick-ass woord trouwens zelfs meestal weg. Ik scheer mij
dus enkel op Kerst, Nieuwjaar,
Pasen en wanneer ik mijns inziens
kans maak op goede seks. Ik maak
mij geen illusies, ik heb mij al
geruime tijd niet geschoren.
Toch is er dit jaar een nieuwe
feestdag in dat lijstje geslopen.
Eéntje waarvoor ik zelfs mijn
spotgoedkope Aldi-scheermesjes
(zie Strakske 1, Drunk Poets
Society) laat liggen en mijn
supersonische
Gillette
Fusion
Mach 5 bovenhaal.
Ik weet het, beste lezers, ik ben
veel te hard aan het uitweiden over
mijn scheergewoontes, maar sta
mij toe om in de volgende kolom
nog éénmaal een afgeleide van het
woord ―scheren‖ te gebruiken.

3 Tot u spreekt uw scriptor

Wat is deze fantastische feestdag?
Pi-dag? Steak and blowjob day?
Nee trouwe lezertjes, ik heb het
over de 75ste verjaardag van
WiNA! Wanneer valt deze precies?
Eerlijk gezegd, ik heb geen flauw
idee, maar laat ons voor het gemak
aannemen dat WNK op 26 maart
1936 opgericht is. Dit valt toevallig
samen met het galabal dit jaar!
Kortom, jullie zullen deze scriptor
gladgeschoren op de dansvloer
van
het
galabal
kunnen
bewonderen. Het galabal is nu al
een succes!
Peace & Love,
Michiel Van den Berghe
scriptor@wina.ugent.be
Fanmail/dreigbrieven welkom, ook
in de WiNA Snailmailbox in S9!
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Woordje van de praeses
Beste Winezen, sympathisanten,
oud leden en partners,
Het is weer zover. Net zoals
voorgaande jaren, staat een grote
WiNA-delegatie weer klaar om
naar de wijze woorden "SUIT UP!
meet you at the bar in 15 mins!" te
leven.
Voorgaande jaren kwamen jullie, of
toch velen onder jullie, getrouw
naar het galabal van WiNA in de
crypte van de St-Pietersabdij of op
de twee partyboten. Dit jaar echter
is het niet gewoon een galabal
maar een feesteditie. Want moest
u het nog niet gezien hebben aan
het overmatige gebruik van het
woord Lustrum of de 75 die nu
altijd WiNA vergezelt dan zal ik er u
nu op wijzen dat WiNA of eerder
WNK dit jaar 75 kaarsjes uitblaast.
Vandaag bent u dus niet zomaar
op een galabal maar op een heus
lustrumgalabal.
Als u naar buiten kijkt , valt het u
ook vast op dat de locatie u nogal
bekend voorkomt. Dit is echter ook
volledig te verklaren aangezien u in
een (niet zo) ver verleden op deze
eigenste
plaats
studeerde.
Sommige gisteren nog, andere
meer dan een decennia of 2
geleden, toen ondergetekende nog
ergens in de kolen zat. Maar zoals
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De grote baas aan het woord...

is gebleken op de 24-uren
lustrumcantus (beste idee ooit), die
ik trouwens nog maar een uurtje of
tien geleden overleefde, hebben
velen onder jullie nog steeds een
warm hart voor WiNA. Dit valt te
zien aan het feit dat enkele prosenioren nogmaals hun eigen
hamer in de hand namen, een
oude
getrouwe
(<T!m>
aka
wEEdpEckEr)
twaalf
uren
aanwezig was en Sjappie de volle
24 uren het lustrum kwam inzetten.
Beste (zie bovenstaande aanspreking), zo ziet u maar dat WiNA
na die 75 jaar nog lang niet moe,

Woordje van de praeses
maar vol leven zit. Op een
vernieuwende manier omspringen
met tradities is één van de
manieren waarop we jong blijven.
Zo heb ik vandaag nog de traditie
dat het woordje van de praeses
altijd flirt met de deadline tot een
nieuw niveau getild. Ik ben namelijk
niet enkel aan het flirten met de
deadline maar ook met een giga
slaaptekort aangezien ik na de 24 urencantus van tien uur geleden
nog niet ben gaan slapen, to get
the creative juices flowing.

de 75 jaar waarop jullie trouw
aanwezig zijn. Om meer te weten
over deze activiteiten surf zeker
nog eens naar wina.ugent.be,
morgen of de dag erop, en geniet
nog ten volle van dit galabal.
Matthias Peulders,
Praeses WiNA 2010-2011

Maar WiNA leeft natuurlijk door de
vele vrijwilligers, waarvan een
groot deel momenteel in een
fantastisch lustrumcomité zetelt en
het andere deel een magnifiek
praesidium vormt. En WiNA
bestaat ook - en dit is de grootste
factor - door jullie. Onze leden zijn
fantastisch en dat mag ook eens
gezegd worden ver****e! En ook
daarom hebben al die fantastische
mensen ook deze lustrumweek
verdiend.
Dit galabal, de verbroederingscantus van gisteren en de
komende
activiteiten
als
Sterrerock, Dansvloer op de Sterre,
de Lustrumquiz, de barbecue, de
grote Challenge en zoveel meer
zijn er om jullie te bedanken voor
De grote baas aan het woord...
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‘t Lustrumkalenderke
Als je het nog niet wist…

WiNA wordt 75 jaar!

...en omdat we écht niet nog 25 jaar willen wachten, gaan we dit
uitgebreid vieren. Een week lang zetten we onze tent op voor S9 om de
Sterre op zijn grondvesten te doen daveren met de pure, onversneden
awesomeness van WiNA! Hieronder een klein overzichtje van wat we
voor jullie in petto hebben:
Zaterdag 26 maart
17u: Receptie met tentoonstelling over WiNA door de jaren heen, met
aansluitend een heerlijk galabaldiner.
22u: Een spetterend galabal!
Maandag 28 maart
8u: Gratis ontbijt @ S9!
17u: Highland games
19u: Gezond eten: wok (inschrijven verplicht)
21u: Quiz (inschrijven verplicht)
23u: Sterrenkijkavond. Aangeraden als je Madame Soleil niet op haar
woord gelooft.
Dinsdag 28 maart
12u: Challenge (inschrijven aangeraden)
21u: Speciale clubavond. Specialer kan niet!
Woensdag 30 maart
14u: Spelletjesnamiddag
17u: Sterre BBQ (inschrijven verplicht)
18u: Sterrerock
24u: Afterparty @ CB
Donderdag 31 maart
21u: Fuif: Dansvloer op de Sterre
Inschrijven voor de activiteiten kan op www.wina75.be. B there or B²!
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Absoluut niet beschikbaar in iCal-formaat

Woordje van (pro-)23 scriptor
Speciaal voor dit Lustrumstrakske ging ik, uw scriptor, een nobele
uitdaging aan: probeer een pro-scriptor te bereiken die scriptor was vóór
mijn geboorte en laat hem/haar een tekstje schrijven voor ‗t Strakske. Zo
vond ik de contactgegevens van Rikie Eloot, scriptor 1987 - 1988, een
jaar voor mijn geboorte dus!
Sta mij toe de man meteen aan het woord te laten: “Ondertussen 43 jaar,
getrouwd en vader van drie schattige dochters. Ik ben in 1990
afgestudeerd als licentiaat (master) Informatica, dus nog vóór de
oprichting van de WiNA in 1993, maar ik volgde de kandidaturen
Wiskunde optie Informatica en voelde me dus goed thuis bij het WNK
(ook al zaten we in de licenties veel bij de “burgies”). Ik werk momenteel
als verantwoordelijke van de “CT-Factory” bij de NMBS-Groep (ICTRA,
ICT for Rail). Ik ben blij vast te stellen dat er onder onze 1.500
medewerkers diverse alumni van de UGent en meer specifiek van de
wetenschappen aanwezig zijn.”
Toen Michiel me deze week vroeg om als voormalig scriptor (1987-1988)
een klein tekstje te schrijven over het WNK van toen (nu: WiNA), dacht ik
“oei oei, dat is lang geleden, daar weet ik eigenlijk niet veel meer van‖ (en
ik heb nochtans niet zoveel katers in mijn studententijd gehad☺).
Als scriptor was het toen ook mijn voornaamste taak om ‟t Strakske
samen te stellen. Dat gebeurde destijds op het kot van de toenmalige
WNK-secretaris. Hij was toen, zo goed als de enige, die over een deftige
PC beschikte, een Macintosh II. Ja, zo eentje die je vandaag enkel nog
in de musea terugvindt. De terminals die we toen op ―den S9‖ ter
beschikking hadden waren immers enkel voor ―wetenschappelijk- en
studiewerk‖. Voor het verder assembleren van ‟t Strakske werd nog een
verre voorloper van de ―Copy / Paste‖-functie gebruikt, namelijk ―Schaar
en Pritt‖.
Ik heb via de website wat gesnuffeld in een paar van jullie Strakskes en ik
geef toe ze zijn professioneler samengesteld. Maar misschien toch een
tip voor de huidige scriptor Michiel: waarom niet eens een leuk interview
publiceren met één van jullie proffen? Ik heb dat in 1987-1988 gedaan
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NEWSFLASH: BERLIJNSE MUUR GEVALLEN

Woordje van (pro-)23 scriptor
met o.a. Prof. C. Iserentant
(Fysica) en Prof. E. Kerre
(Analyse) en, al zeg ik het zelf,
dat was best boeiend om ook
eens de ‗andere kant ‗ van de
proffen te ontdekken.
Kan
Prof. Kerre nog steeds zo vlug
het bord vol krabbelen met
allerlei formules?
Soit, als ik vandaag op jullie
WINA-site kijk, stel ik vast dat
er veel meer activiteiten zijn
dan in 1987. Toen was er
natuurlijk ook ‗nen doop‘, de 24
-uren loop, een cantus, wat
sportactiviteiten zoals schaatsen en regelmatig eens een
‗TD‘.
Maar
zeker
geen
skireizen of andere weekends.
(Whaw, zat ik nu maar terug op
‗den unief‘). De naam van ons
WNK-clubcafé is ondertussen
ook uit mijn geheugen gewist, maar ―Canard Bizar‖ moet van lang daarna
zijn geweest.
Beste Winezen, ik wens jullie allemaal een spetterende galaweek ter
gelegenheid van 75-jaar WiNA/WNK. Geniet ervan en voor later… veel
later… succes met jullie examens en toekomstige job(s) !
Rikie Eloot
Scriptor 1987-1988

Ik werd toen ergens tijdens de herexamens verwekt
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‘t Strakske: back in time
Ik ben een trotse scriptor. Ik heb namelijk de eer en het genoegen om de
verantwoordelijke uitgever te zijn van de 75ste jaargang van „t Strakske! Of
maak ik mezelf iets wijs? Hoog tijd voor een reality check: hoe oud is ons
teerbemind Strakske? Deze reporter speurde het Gentse Studentenarchief af op
zoek naar een antwoord. Lees hier mijn bevindingen in een retro lettertype!

“Straks”. Dat is de naam van het oudst bewaard gebleven
Strakske, dat met veel enthousiasme aangekondigd werd als
zijnde het vijfde van het academiejaar. Meer informatie
valt er voor het ongetrainde oog niet te rapen in deze
“Straks”: typelint was toen blijkbaar even kostbaar als
printerinkt vandaag, dus de auteur vond het een schitterend
idee om geen datum of jaargang te vermelden. Zo spaarde hij
alweer 5cm lint uit! Daarmee kon hij dan nog een paar keer
“Nr 5” typen.
Gelukkig staat diep verscholen in de tekst een hint naar
het mogelijke jaar van uitgave:

Volgens de Franse Wikipedia werd Alain Geismar veroordeeld
op 22 oktober 1970. We kunnen dus met vrij grote zekerheid
zeggen dat „t Strakske reeds bestond in 1971.
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Een knap staaltje onderzoeksjournalistiek

‘t Strakske: back in time
Als echte onderzoeksjournalist heb ik hiermee uiteraard
niet zomaar genoegen genomen. Na een uitputtende zoektocht
stootte ik op het volgende pareltje:

BINGO! Een behulpzame hand heeft netjes het jaartal (1974 1975) op dit Strakske geschreven vóór het in het archief
verdween. Samen met de jaargang, die voor de verandering
eens aangegeven staat, komen we nu te weten dat „t Strakske
welgeteld al sinds 1969 bestaat. Dat is dit jaar dus 42
jaar. In die 42 jaar is één of andere scriptor dus de tel
kwijtgeraakt en heeft hij dan maar aangenomen dat ons
clubblad altijd al bestaan heeft.
„t Strakske bestaat dus eigenlijk geen 75 jaar, maar ik
stel voor dat we geen partypooper spelen en mooi in de
illusie verder leven dat dit de 75ste jaargang is van „t
Strakske.
Scriptor dixit!

Misschien heette het vóór 1969 ‘t Sebietje?
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De
-website
door de eeuwen heen

Frituur ‘t Blauw Kotje

Kortrijksesteenweg 681
Open zondag tot vrijdag
11.00u - 14.00u
17.00u - 23.00u

Sandwichbar

Take
Away
Kon. Maria Hendrikaplein 50

Verslag jeneveravond
Jenever aan €1, goedkoper zal je ze nergens vinden. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat onze geliefde Canard Bizar weer vol zat met
dorstige Wineesjes. Bovendien was het de eerste activiteit, meer zelfs,
onze eerste clubavond, sedert het einde van de examens. De zin om
eens lekker zot te doen was dus niet klein, om het zacht uit te drukken.
De jenevers vlogen de deur uit, de maag in van al wie wou. Nog een
reden voor sommigen, toch zeker voor een bepaald persoon, om veel
jenevers achterover te slaan, was omdat die ene persoon net die dag,
dinsdag 15 februari, jarig was. Zijn precieze leeftijd is misschien niet
meer voor publicatie vatbaar, maar het aantal (getrakteerde) jenevertjes
die hij verorberd heeft, zal volgens mij wel rond die leeftijd gelegen
hebben.
Voor anderen was er nog
een reden om de clubkas
te spijzen door veel te
drinken:
de
meeste
studenten wisten die dag
hun punten al (of toch van
de
meeste
vakken,
dankjewel OASIS). Voor
het ene deel was dit
positief uitgevallen en was
er reden tot feest. Voor het
andere deel was het
minder positief, waardoor De schachten kregen een speciaal jenevertje...
zij besloten hun zorgen
weg te drinken. Tot welke categorie je ook behoort, tenzij je natuurlijk net
die dag aan de antibiotica zat, zal je vermoedelijk wel veel jenevers
gedronken hebben. En dat kan ik alleen maar toejuichen!
Tot op de tequila-avond voor meer van dat!
Robbert
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Pepertequila, anyone?

Verslag themacantus
Een nadeel van verkleedcantussen is dat mensen de neiging hebben om
er verkleed naartoe te gaan. Dit kan de nodige verwarring veroorzaken,
zeker als mensen zich beginnen verkleden in andere mensen die er
zouden kunnen zijn, en zo hun echte aanwezigheid verdoezelen. Althans,
dat is wat ik minstens van de schachten verwacht als excuus voor hun
aperte afwezigheid op onze cantus laatstleden (slimmeriken zullen
opmerken dat we ondertussen nog één of twee andere cantussen
hebben gehad - afhankelijk van of je tot de select few behoort die ‘t
Strakske te lezen krijgen voor het galabal - maar zij gaan voorbij aan het
feit dat vanuit mijn standpunt in de ruimtetijd de 24u-cantus morgen is, en
sterven dus nog steeds op het programma staat; de cantus waarover ik
hier verhaal is de verkleedcantus). Om het de schachten niet meteen te
moeilijk te maken, zit ook in dit excuus een gigantische denkfout, het
verkleedthema was namelijk "film", en van WiNA is nog nooit een film
gemaakt. En nee, Peulders is niet die ene acteur uit je favoriete
pornofilm; wie goed opgelet heeft, zal zien dat onze senior zijn lul 2cm
langer is.
Dit brengt mij bij de volgende mijmerende nabeschouwing: waar zijn onze
schachten gebleven? Toen we de laatste weken twee keer ons goed hart
toonden, en een vat ten geschenke gaven tijdens onze traditionele
clubavond, waren er in herberg "de vreemde
eend" steeds méér schachten dan ik de
naam van kan onthouden, maar toen we uit
diezelfde oneindige goedheid putten om het
summum van het studentenleven, het lichtje
aan het einde van de tunnel die blok heet, te
organiseren: een ware, echte, gortigbierige
en koppijnverwekkende cantus... waar
waren onze schachten dan?
Het is niet dat de examens zoveel
slachtoffers geëist hadden. Bewijs uit het
ongerijmde: gegeven, Yannick was op de
cantus, dan zou dit, aangenomen dat je
niet meer komt als je slechte punten had
met kerstmis, betekenen dat Yannick
Who ya gonna call?
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Verslag themacantus
goeie punten had met kerstmis. Maar iedereen die Yannick de laatste
weken nog heeft gezien, weet dat hij al drie maanden rondloopt met een
barst in zijn bril. Uit een vorige stelling, ook nog gekend als de stelling
van Willy, weten we dat dit impliceert dat Yannick geen goeie punten
had. We vinden dus een tegenstrijdigheid, en geen enkele schacht had
dus een excuus om niet op de cantus te zijn.
Als wiskunde faalt, moeten we er Mark Peeters bij betrekken, en dus
kunnen we ons openlijk afvragen of het misschien iets te maken had met
het feit dat deze cantus op een MAANdag viel, en dan nog op 21 februAri
2011, wat, zoals iedereen weet, de geboorteDATUM is van de
TOEKOMSTige minister van VISserij van finLAND, Heikki KiviNIEmi.
Maar natuurlijk snappen jullie, intellectuele laffaarden als jullie zijn, dat
niet, en waren jullie er beter allemaal doorgeweest voor
Analyse XXI, want dan hadden jullie het wel gesnapt.
Misschien, en daar hoop ik een beetje op, was het niet
uit onwil dat er geen schachten op onze cantus
waren. Misschien hebben ze vorig semester een
slechte cantuservaring gehad, of waren ze allemaal
nog psychologisch gebroken door de blok. Misschien
hebben we ze te weinig laten afzien vorig semester,
en waren ze daardoor niet voorbereid op de harde
wintermaanden. Of misschien had het wel helemaal
niks met ons te maken, en hadden de schachten
gewoon allemaal last van een moeilijke periode. Wat
het ook is, het zal me dunkt voor altijd een raadsel
blijven waarom er die dag geen schachten waren. Ik
hoop alleen, en ik ben er ook stilletjes van overtuigd,
dat onze schachten niet verdwenen zijn. Want wat
zou WiNA zijn zonder jong bloed?
Omdat ik pertinent weiger dit verslag af te sluiten in
zo'n dissonante sfeer, zal ik het antwoord op die
vraag ook maar geven: Sjappie.
Es, Or, Or, tot u sprak uw quantor
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Leg de slotzin volledig uit en maak kans op een pizzabon!

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!

Verslag skireis
Net zoals de vorige jaren gingen we samen met de andere wetenschapskringen op skireis. We vertrokken op vrijdag 4 februari, een dag die sommige onder ons zich beter zullen herinneren als de dag van tequila @
Resto Overpoort. En omdat tequila nog niet genoeg was, sneuvelden
daarna nog wat meters bier. Na even het uur uit het oog verloren te zijn,
repten we ons naar de bus. De valiezen werden ingeladen en het feestje
op de bus kon beginnen! (nv Scriptor: nadorst op een bus, bah!)
Rond zeven uur zaterdagochtend kwamen we toe in het dorpje Val
Cenis. De valiezen werden in de polyvalente zaal gedropt en de skipassen uitgedeeld. Terwijl het ene deel zich klaarmaakte om direct de pistes
te gaan verkennen, ging de rest op zoek naar de plaatselijke bakker (en
nee, een fromagerie is geen bakkerij) om zich van een ontbijt te voorzien.
In de namiddag waagden we ons allen aan de sneeuw. Met vallen en opstaan leerden de meesten de babypiste kennen. Bepaalde anderen vonden dat dan weer niet genoeg, en besloten dan maar het ravijn in te duiken.
Wanneer iedereen ‘s avonds op zijn kamer geïnstalleerd was, werd het
tijd om de eerste overheerlijke maaltijd uit het voedselpakket te nuttigen.
De eerste zakjes werden dan ook zorgvuldig door een schacht in de microgolfoven geplaatst en opgewarmd (hint: die zakjes durven wel eens
ontploffen in de microgolf). Na het avondmaal was er een welkomstdrink
van Skikot waar we allemaal een gratis pintje en een t-shirt kregen. Al
snel liep het zaaltje leeg en
schoot enkel WiNA over.
Later die nacht kreeg bijna
iedere kamer bezoek van
de plaatselijke kleurling. Hij
lette erop dat er na 20u
geen geluidsoverlast was.
Hiervoor legde hij zorgvuldig zijn oor tegen de deur
en klopte hij aan bij het
minste wat hij hoorde.
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En met kleurling bedoelen we wel degelijk een grote stoere neger

Verslag skireis
De andere dagen verliepen ongeveer volgens een vast stramien. In de
ochtend had een groot deel ski- of snowboardles, terwijl de anderen in
kleinere groepjes hun gang gingen op de pistes. In de namiddag werd
meestal met een grotere groep samen de pistes onveilig gemaakt tot
rond 17u, waarop onmiddellijk een après-ski volgde.
Zo hadden we een après-ski met bier, één met glühwein, een Roycoaprès-ski (het moet niet altijd alcohol zijn, zelfs van soepjes kregen sommige schachten al rare manieren), daarna een après-ski met Jägermeister (die verrassend goed binnenging bij een bepaalde 16-jarige
schacht), en een jeneverrodel (lees:
shotje drinken, naar boven lopen met
een sleetje om onder je gat te steken,
shotje drinken, naar beneden glijden
en zoveel mogelijk mensen die beneden staan omver sleeën).
Op zaterdag 12 februari was het tijd
om de valiezen terug in te pakken, de
kamers te kuisen en een laatste keer
op de latten te staan. Rond 17u vertrokken we al weer richting Gent, maar
eigenlijk wilden we allemaal wel nog
een weekje langer in het kleine Val
Cenis blijven.
Het was een onvergetelijke reis! De sneeuw was misschien niet van de
beste kwaliteit, de pistes niet overdreven groot, maar de sfeer zat er duidelijk goed in! Ik verlang al naar de volgende skireis der Wetenschappen,
jullie ook?
Felix Vanhoutte,
Sportpraeses 2010-2011

Peace out! *uur later* Pass out!
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Verslag schaatsen
We waren nog maar net terug van de sneeuw, en we trokken met WiNA
alweer het ijs op. Naar jaarlijkse gewoonte gingen we schaatsen in
Kristalijn.
Het was weer wat wennen aan het ijs, maar na enkele rondjes kwam bij
de meesten het schaatsgevoel wel weer naar boven. Schaatsen was dit
jaar zelfs niet de grootste moeilijkheid. Gewoon wat tegen de boord
proberen te staan, bleek al even moeilijk te zijn. Een schachtje kan dit
bevestigen. Wanneer ze tegen de boord wou rusten, viel ze vooruit. Ze
zette nog haar handen, maar die gleden uit, dus viel ze pardoes op haar
kin. Het arme meisje moest zelfs genaaid worden na dit ongelukje.
De rest bleef, op wat voet- en beenpijn van de slechte schaatsen,
ongedeerd. Wanneer we anderhalf uur op het ijs stonden, werden we
verzocht de piste te verlaten en gingen we allemaal in de bar genieten
van een gratis pintje dankzij de bonnen uit de Guidogids.
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Het waren maar vijf hechtingen

PROXESS!!!

Gotcha! De uitslagen

Als je hebt meegedaan, hoef ik het je niet te vertellen: Gotcha was een
thriller dit jaar! Achter elke hoek kon jouw moordenaar klaar staan met
een dodelijk spuitje H2O en de deelnemers gebruikten alle mogelijke
vormen van psychologische oorlogsvoering. Maar without further ado, de
top tien (zo sta ik er ook nog net bij) van Gotcha 2011!
Speler

Score

MaestroH (Hans Maes)

395

kidk (Samuel Vandamme)

175

Matthias Peulders

170

Marisha (Maryna Bardadym)

155

MrHanz (Hannes Belen)

155

Marjorie Decleir

145

Pietje (Pieter-Jan Debever)

115

An Dedulle

100

tbacker (Tim De Backer)

100

Michilus (Michiel Van den Berghe) 95

Proficiat aan MaestroH voor zijn magistrale score van 395! De winnaar mag
zijn prijs afhalen bij het praesidium!
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Tot binnenkort voor de paintball-gotcha!

WiNA Research Department presenteert… de
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Proficiat! Je gaat op date met Peulders, onze praeses!

1

Felix, onze vice, wordt jouw
date voor vanavond!
Proficiat, je gaat met Felix een
sportieve nacht tegemoet!

3

2

Jouw galabaldate is Stef. Je
mag hem zelfs Meester noemen!
Onze penning, Bert, is
vanavond volledig de jouwe!

5

Pieter laat onze servers eventje
opzij staan om jou te vergezellen!

4

6

Schrijf maar een liefdesbrief voor de
scriptor, want Michiel is jouw date!

7

Ben je een stoere bink? Janos
ziet jou graag komen!
Robbert bouwt vanavond
met jou een feestje!

9

Toch maar private relations
met Tim vanavond?

11

8
10

Gauthier laat de sponsors
vanavond speciaal voor jou
eventjes in de kou staan!

Goed zo, je hebt een triootje te
pakken! Jarn en Niels bezorgen jou
een heerlijke nacht!
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Proficiat! Sander bezorgt jou een
nacht vol culturele hoogstandjes!

12

€ 3 korting!

For Science! Spitbull
Een comparatieve studie van de verschillende
spitbullvarianten
A. Dedulle, L. Bouckaert, F. Mattelaer, M. Van den Berghe
WiNA Research Department, Universiteit Gent

Abstract
Spitbull, een alcohol- en cafeïnehoudende
drank
die
vaak
gesignaleerd wordt in de Gentse
uitgaansbuurten, staat bovenaan
de voedselpiramide van de Gentse
student (Fig. 1). In het kader van
een
groter
onderzoek
naar
grootschalige spitbull-consumptie
in ons laboratorium voor S9, dat zal
doorgaan van 26 maart t.e.m. 1
april 2011, besloten wij het huidige
aanbod van spitbull rigoureus te
testen.

Spitbull
Jägermeister
Diemotherfucker

Abdijbier
Cocktails

Bicky, WiNA-burger
Bockor

Achtergrond
De etymologie van het woord
Pizza‘s / Pasta’s
―spitbull‖ is niet helemaal duidelijk.
Goedkope wijn
Het achtervoegsel ―-bull‖ slaat
duidelijk op het cafeïne-houdende
ingrediënt van de drank. De
Restobucht / Gezond kotvoedsel
betekenis van de ―spit-‖ prefix is
echter nog een raadsel. Eén
onderzoeker van WiNA Research Fig. 1: de studentikoze voedselpiramide
Department heeft echter een
theorie over de oorsprong van het is
misschien
te gemakkelijk
―spit‖-voorzetsel,
maar
deze achterhaalbaar. Laten we haar An
onderzoeker wilt anoniem blijven. D. noemen.
Laten we hem/haar A. Dedulle
noemen. Of nee, dat pseudoniem
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For Science! Spitbull
Schaal en methode
Het experiment werd uitgevoerd
over een periode van 3 uur in het
gebied van de Overpoortstraat
aangeduid door Fig. 2. Canard
Bizar (1), ‗t Genoegen (2) en Porter
House (3) vormen een driehoek
met de grootste beschikbaarheid
van
spitbullvarianten.
Deze
driehoek kent vele namen onder de
Gentse studenten, zoals de As der
Slapeloosheid en de Hartkloppings
-driehoek.

3
2
1
Fig. 2: onderzoeksgebied gefotogra-

WiNA Research Department testte feerd door WiNASat
het spitbullaanbod in bovengenoemde
horecazaken,
en Testresultaten
maakte een volstrekt objectieve De testresultaten vindt u op de
beoordeling op basis van zeven volgende bladzijden.
criteria:
hoeveelheid,
smaak,
sterkte, viscositeit, presentatie,
geur, kleur
en
hoeveelheid.
Waarom geen prijs-kwaliteit? Vorig
onderzoek heeft pijnlijk uitgewezen
dat prijs geen factor is eens men
beslist heeft om spitbull te drinken.

Fig. 3: hoogtechnologische spectrumanalyse van spitbull shotje

Fig. 4: viscositeitstest

Spitbullsommelier: een nobel beroep
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For Science! Subject 1
Subject:
Prijs:

Canard Bizar spitbull
€9 + €6 waarborg

Beoordeling:
De beruchte Canard Bizar-spitbull, al jaren het ingrediënt voor de foutere
WiNA clubavonden, is niet meer wat hij geweest is. Een overvloed aan ijs
maakt de spitbull te slap, waardoor hij als een waterige Golden Power
smaakt met een druppeltje gin en amaretto. Positief, is dat hij toch niet
overdadig zoet is en dat het beetje alcohol nog waarneembaar is. De
drank is quasi geurloos (wat niet noodzakelijk negatief is).
Dit was de enige spitbull die geserveerd werd in een plastic shaker.
Sommige mensen drinken niet zo graag uit plastic.
Let wel op: de kwaliteit van de spitbull hangt sterk af van de bartender!
Verbeteringssuggesties:
Minder ijs!

Fig. 5: Objectieve beoordeling subject 1
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Fig. 6: Subject 1

For Science! Datafiche 2
Subject:
Prijs:

‗t Genoegen spitbull
€12

Beoordeling:
De spitbull in ‗t Genoegen staat niet op de kaart, maar wordt met veel
plezier klaargemaakt op aanvraag van bartender John. Deze spitbull is
de duidelijke winnaar qua hoeveelheid, hoewel hij misschien iets te
weinig ijs bevat. Het is ook de sterkste spitbull uit de steekproef. Het is
echter niet mogelijk om hem in brand te steken. De zoektocht naar een
brandende spitbull duurt dus voort!
De drank geurt heerlijk naar triple sec, en wordt geserveerd in een mooie,
doch licht kitscherige shaker.
Verbeteringssuggesties:
Zorg dat hij slaagt voor de vuurtest!

Fig. 7: Objectieve beoordeling subject 2

Fig. 8: Subject 2

Brandt in de keel, niet in het glas
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For Science! Datafiche 3
Subject:
Prijs:

Porter House spitbull (―spitburn‖)
€10 + €10 waarborg

Beoordeling:
Een eigenaardigheid van de spitbull in Porter House, is dat hij gemaakt is
met Burn in plaats van een generische Red Bull. Dit geeft hem een mooi
kleurtje, maar maakt hem ook overdadig zoet en viskeus. Alweer is er
een overdaad aan ijs, waar de sterkte en de smaak dramatisch onder
lijden.
De ―spitburn‖ wordt geserveerd in een mooie metalen shaker.
Verbeteringssuggesties:
Laat de Burn vallen! Laat ook een beetje ijs weg, maar vul uiteraard aan
met een beetje rum en amaretto.

Fig. 9: Objectieve beoordeling subject 3
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Kan sporen van Guinness bevatten

Fig. 10: Subject 3

For Science! Resultaten
Resultaten
Op het eerste zicht lijkt de
Genoegenvariant de beste te zijn.
Merk uiteraard weer op dat spitbull
hier niet op de kaart staat en
mogelijk veel meer zou kosten.
Bovendien hebben we twee grote
factors
buiten
beschouwing
gelaten: de menselijke gemakzucht
en de gereduceerde werking van
de smaakpapillen na alcoholconsumptie. Hoewel de kans dus
klein is dat de gemiddelde Canard
Bizarbezoeker andere spitbullbronnen zal opzoeken, sporen wij
Prof. M. Colpaert toch aan om de
formule van zijn preparaat toch te
wijzigen volgens ons advies.

Verder onderzoek
Zoals vermeld in de inleiding van
dit
wetenschappelijk
artikel,
plannen wij deze week een groots
experiment in ons tijdelijk labo.
Doorheen de hele week zullen er
grote
hoeveelheden
spitbull
aanwezig zijn. Deelnemers aan de
experimenten dienen zich op een
moment naar voorkeur aan te
bieden aan de receptie met
voldoende zakgeld.

Fig. 11: WiNA Research Department bij de testopstelling
Proefkonijnen gezocht!
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Café Petrus
Sint-Amandstraat 15
9000 Gent
tel +32 (0)497 390 108
tel +32 (0)478 280 756

Pita's - Frituur -Belegde broodjes
Overpoortstraat 18

Studentencafé Defoo — Uit sympathie
Kazernenstraat 1, 9000 Gent
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Overpoortstraat 114
9000 Gent

wEEdpEckEr’s KotKookPot
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 twee 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!

Dat we allemaal veel te veel vlees consumeren, begint intussen
langzaam door te dringen in de Westerse wereld. Enerzijds voor onze
eigen gezondheid, maar wie kan dat wat schelen, right? Dan zouden we
ook maar één tot twee pintjes per dag mogen drinken, há! Maar
anderzijds, en daar zou iedereen zich toch iets van moeten aantrekken,
vanwege de enorme ecologische vervuiling (belasting zo u wil) die de
vleessector met zich meebrengt.
Een keer of twee per week vegetarisch eten, het is echt niet zo moeilijk.
Ik ga jullie niet vervelen met cijfers of feiten. Jullie zijn groot en lelijk
genoeg om die zelf te googlen. Wat ik wél zal doen, is enkele heerlijke
vegetarische gerechtjes meegeven die je makkelijk zelf kunt maken.
Vlees vervangende producten zijn voor ons niet nodig, we krijgen
sowieso al teveel vlees binnen. En de echte vegetariërs onder ons
hebben ervaring genoeg om er iets bij te doen.
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1. Neem een kwijlbakje

wEEdpEckEr’s KotKookPot
Ovenschotel met aardappel, bloemkool en geitenkaas
Ingrediënten (4 pers.):
 1 flinke bloemkool
 1 kg krielaardappeltjes of vastkokende aardappelen
 boter (of margarine)
 bloem
 peper, zout
 melk
 nootmuskaat
 1 rolletje geitenkaas
 1 zakje gemalen kaas (emmenthaler, gruyère) +- 200 gr
Bereidingswijze:
 Vermoord de bloemkool en verdeel in roosjes. De grootste roosjes
(rozen?) snij je nog eens in twee of drie. Zorg dat alle stukken
ongeveer even groot zijn.
 Breng water aan de kook, net genoeg om alle bloemkool onder te
zetten. Voeg 1 eetlepel zout toe.
 Schil de aardappelen en snijd in stukken, ongeveer even groot als de
bloemkoolroosjes.
 Kook de bloemkool gedurende enkele minuten. Je moet erin kunnen
prikken, maar ze moeten nog krokant blijven!
 Vis de bloemkool uit de kookpot, doe de aardappelen erin. Kook tot
bijna gaar (10 à 20 minuten, prikken is de boodschap).
 Smelt anderhalve eetlepel boter in een pannetje. Doe er anderhalve
tot 2 eetlepels bloem bij. (We willen droge klonters, maar geen
couscous, got it?) Giet er de melk beetje per beetje bij en roer
telkens tot de massa smeuïg is en de klonters weg zijn.
 Snij de geitenkaas in brokjes, roer ze door de saus. De korst zal niet
helemaal wegsmelten, maar da's niet erg.
 Kruid met peper en zout, nootmuskaat niet vergeten. En proeven,
proeven, proeven.
 Doe aardappelen en bloemkool in een ovenschotel, giet de saus
erover, bestrooi met gemalen kaas en laat nog even gratineren in de
oven. Geen oven? Dan kun je de kaas wat laten smelten door de
schotel enige minuten in de microgolfoven te zetten.
Zit in geitenkaas geen geit?
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wEEdpEckEr’s KotKookPot
Linzensalade met witloof
Ingrediënten (4 pers. voorgerecht, 2 pers. hoofdgerecht):
 Ondineke tripel (of een andere tripel)
 200 gr blonde linzen (die zien groen, maar niet donkergroen tot
zwart!)
 2 kleine stronkjes grondwitloof
 6 sneetjes wit toastbrood
 boter
 kippenbouillon
 1 ui
 1 blikje kekererwten (je mag ze ook foutievelijk kikkererwten noemen)
 1 ei
 dragonazijn of dragon en gewone azijn
 1 koffielepel mosterd
 maïsolie
 1 granny smith appel
 citroensap
 1 bakje veldsla
 peper en zout
Bereidingswijze:
Maak eerst de dragonmayonaise: doe de mosterd, het ei en 2 soeplepels
dragon azijn in een lange smalle maatbeker, meng met peper en zout.
Giet hierop 300 ml maïsolie en trek de mixer zeer langzaam van onder
naar boven. Normaal krijg je nu een mooie stevige mayonaise. Luie
studentenversie: enkele lepels mayonaise met wat dragon mengen.
1. Haal enkele mooie buitenste blaadjes van de witloof en dop het
snijvlak even in citroensap. Snij de rest in stukjes.
2. Stoof de ajuin en het witloof.
3. Doe de gespoelde linzen erbij en zet alles volledig onder met
kippenbouillon en 10 cl Ondineke. Breng aan de kook en laat op een
zeer zacht vuurtje sudderen tot de linzen gaar zijn. (ongeveer 20
minuten) Roer regelmatig en voeg eventueel nog wat water toe
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Here be dragon!

wEEdpEckEr’s KotKookPot
4.
5.
6.
7.
8.
9.

indien nodig.
Schil de appel en snij in blokjes. Wentel de appel even door
citroensap.
Spoel de veldsla en zwier droog.
Snij driehoekjes van het toastbrood en bak deze in boter tot ze bruin
krokant zijn.
Frituur de kekererwten, of bak ze in een bodempje hete olie, tot ze
krokant worden.
Meng de appel en kekererwten door de linzen. Breng eventueel op
smaak met peper en zout.
Leg een dikke lijn van de linzen salade op het bord, versier met de
blaadjes witloof, toastjes, veldsla en puntjes dragon mayonaise.

Serveer met een proefglaasje Ondineke.
Recept voor de Gentse Biervereniging.
Bier van de maand maart: Ondineke tripel.

Om nom nom nom
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wEEdpEckEr’s KotKookPot
Risotto met pompoen en paddenstoelen
Ingrediënten (4 pers.):

240 gr risotto rijst (arborio)

600 ml sterke groentebouillon (bv. 2 blokjes op 600ml water)

1 bakje gemengde paddenstoelen (150 gr)

1 bakje champignons (250 gr)

1/2 butternut pompoen (peervormige beige pompoenen)

4 sjalotjes (of 2 grote)

1/2 bosje peterselie

4 teentjes knoflook

olijfolie

peper zout

facultatief: peccorino romano, parmigiano reggiano of andere echte
oude Italiaanse kaas
Bereidingswijze:
 Steek de kaas in de diepvries. Facultatief. De bevroren kaas is
moeilijker te raspen, wat resulteert in een fijn kaaspoeder in plaats
van sliertjes. Dit poeder mengt veel mooier onder de risotto dan de
sliertjes.
 Haal de pitjes en draadjes uit de pompoen, snij in schijven (6 mm),
doe de schil van de schijven en snij in blokjes van 6*6*6 mm.
 Kuis paddenstoelen en champignons, snij grote exemplaren in
kleinere stukken.
 Snij de sjalotten overlangs in twee en dan in dunne plakjes.
 Was de peterselie, knip de blaadjes van de stengels, doe alle
blaadjes in een glas en knip met de schaar. (truukje van de mama,
gratis en voor niets)
 Breng de bouillon aan de kook.
 Bak de sjalotjes, geperste knoflook en rijst aan in flink wat olijfolie.
 Doe de bouillon bij de rijst (opletten, spatten!), roer eens goed door,
deksel erop en dan op het laagste en kleinste vuurtje voor 10
minuten. Deksel NIET meer opheffen!
 Rasp de parmezaanse kaas, zo fijn mogelijk!
 Voeg de pompoenblokjes toe na de eerste 10 minuten, roer kort door
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Facultatief: senatus populusque romanum

wEEdpEckEr’s KotKookPot







en zet het deksel er terug op voor 5 minuten.
Bak eerst de champignons in wat olie of boter, kruid goed met peper
en zout. Voeg daarna de andere paddenstoelen toe.
Proef of de rijst zacht is vanbinnen. Zo neen, laat nog wat langer
staan. Zo ja:
Doe de peterselie bij de risotto, roer kort door en zet nog 2 minuten
onder deksel.
Roer nu enkele eetlepels geraspte kaas door de risotto en ga flink
roeren. Ook als je geen kaas toevoegt, moet je nu flink gaan roeren.
Hierdoor lossen de zetmelen aan de buitenkant van de rijstkorrel en
wordt je risotto lekker smeuïg. Voeg als allerlaatste de
paddenstoelen toe, of schep die op het bord, bovenop de risotto.
Een klontje boter toevoegen mag, proeven en bijkruiden met peper
en zout indien nodig.

Schep in diepe soepborden en sla met je vlakke hand tegen de
onderkant, zodat de risotto mooi over het bord verdeeld wordt.

Won’t somebody PLEASE think of the vegetables!
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Madame Soleil
Heb je een beetje schrik voor wat er jou allemaal te wachten staat? Weet je niet
zeker of je nu wel de juiste date meegevraagd hebt? Geen nood, Madame Soleil, die
de planetaire beweging op de voet volgt (en dankzij prof. Baes helemaal bestudeert),
weet raad!
WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari
Laat het dagdromen maar beginnen, want in de komende weken zal je met alle
plezier kunnen genieten van adembenemend entertainment. Brood en spelen staat
de komende week volledig ter uwer beschikking. Vergeet dus zeker niet om er ten
volle van te genieten. Jouw liefdesleven verloopt van een leien dakje, maar let wel
op, want jaloersheid komt snel op!
VISSEN = 19 februari TOT 20 maart
De maan heeft dezer dagen een positieve invloed op jouw leven! Ze zorgt niet enkel
voor een romantische avond, maar zorgt ervoor dat er jou een hele periode van
plezier en fun te wachten staat. Dus grijp jouw kans, vier een weekje feest. Daarna is
er nog tijd voor inspanning.
RAM = 21 maart TOT 20 april
Beste ram, je gaat een schitterende avond tegemoet. Voor je het weet, bevind je
jezelf in de zevende hemel, want uw galabaldate blijkt de perfecte match te zijn.
Vergeet haar op het einde van de avond zeker niet mee uit te vragen naar een van
de activiteiten van de komende week, want er liggen altijd kapers op de kust!
STIER = 21 april TOT 21 mei
De avond begint in mineur en je zal er een beetje onder lijden, maar hou vol, want
de aanhouder wint! Deze beginperiode zal al vlug vergeten zijn, want het einde van
de avond brengt jou nog een toffe verrassing. De volgende weken snak je naar de
lente, maar geen nood, oude ideeën komen opnieuw in bloei en brengen uitdagingen
en vreugde in jouw leven.
TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni
Jouw liefdesleven zal vanavond een knaller zijn. Potentiële dates schieten namelijk
als paddenstoelen uit de grond. Vlieg er dus eens goed in! Er zijn een paar stemmen
die u voor overmatig enthousiasme waarschuwen. Sla deze raad niet zomaar in de
wind, want anders zou jouw weekeinde wel eens in het water kunnen vallen.
KREEFT = 22 juni TOT 23 juli
Deze avond loopt het voor jou een beetje fout met de planetaire beweging. Je bent
er met je gedachten niet bij en maakt daarom een onverstandige keuze. Probeer er
toch een beetje van te genieten en onthoud: een gewaarschuwd man is er twee
waard (en een gewaarschuwd vrouw vier). Tegen het einde van de week lukt het jou
wel om uit de diepe afgrond te klimmen.
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Het staat in de Sterre...

Madame Soleil
LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus
Je bent een perfecte matchmaker. Iedereen zal namelijk beroep doen op uw datekennis en vaardigheden en je zal ze helpen om een prachtige nacht te beleven.
Alleen vind je voor jezelf niet de ideale date, maar niet getreurd: uw inspanning
zullen worden beloond en de sterren hebben een verrassing in petto.
MAAGD = 24 augustus TOT 22 september
Deze week zijn de sterren jou goed gezind. Je krijgt namelijk informatie te horen die
eigenlijk niet voor jou bestemd is, maar jou wel vooruit kan helpen. Zo raak je op een
ander en beter spoor en kan je vriend en vijand verrassen. Daardoor ga je een zeer
gelukkige en intense periode tegemoet.
WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober
Je hebt een constante drang om jezelf te bewijzen, maar vanavond zal deze drang
smelten als sneeuw voor de zon wanneer je in de ogen van jouw date kijkt. Daarin
zie je de diepste gronden en de hoogste toppen van de aarde en je vliegt weg tot ver
buiten ons melkwegstelsel.
SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november
Je hebt deze avond al veel tegenspoedtekens waargenomen en bent op jouw
hoede. Om deze avond goed door te komen is het belangrijk te vertrouwen op jouw
intuïtie, want dat is momenteel jouw beste raadgever. Als je schrik hebt dat je op het
randje van de afgrond balanceert, stap er dan eventjes af en overweeg eens de
keuze die het minste weerstand geeft.
BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december
Deze amoureuze nacht zal voor jou wat chaotisch beginnen, maar na een kleine
introductie les dynamische systemen, vind je dat chaos ook iets prachtigs heeft.
Tegen het begin van de ochtendgloren zal alles een beetje overzichtelijker worden.
De opkomende zon zal jou een romantisch einde van de dag bezorgen.
STEENBOK = 22 december TOT 20 januari
Jouw liefdesleven heeft de laatste tijd al veel leed gekend. Maar sluit je vanavond
zeker niet op en geef jouw gevoelens de vrije loop, dan zal deze avond zeker iets
goeds opleven. Na deze romantisch nacht voelt u zich weer volledig goed. Je bent
klaar voor een nieuwe week waarin je veel nieuwe vrienden zal ontmoeten en wie
weet kom je dan ook wel jouw ware soulmate tegen.

Het staat in de Sterre...
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WUDjes
‘t Is waar, de parate kennis van de jeugd van tegenwoordig is niet
om 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…
… er ook wudjes op onze website staan?
… het allereerste wudje geplaatst werd op 19 juli 2005 door
Bouvier?
… er momenteel in totaal 158.598 wudjes gepost zijn op onze
website en dat 10.895 hiervan nieuwe bomen zijn?
... er gemiddeld dagelijks 78 wudjes worden gepost?
... De meest fanatieke wudders wEEdpEckEr (21.503 posts),
polipie (10.324 posts), Q. (8.103 spellingsfouten posts), T. (6.624
posts) en Bouvier (6.258 posts) zijn?
... er het meest wudjes worden geplaatst tussen 1 en 2u ‗s middags
en het minst om 6u ‗s ochtends?

53 Hoe bereken je het dagritme van wEEdpEckEr doorheen de jaren?

WUDjes
... er ―vroeger‖ met bolletjes werd gewerkt in plaats van met fancy
Web2.0 glow-in-the-dark AJAX? Hence de uitdrukking ―bolleke
erraro‖.
... 90% van de lezers geen flauw benul heeft wat bovenstaand
wudje betekent?
... augustus 2005 nog steeds de onovertroffen maand is wat
nieuwe wudjes betreft? Deze piek werd zelf niet benaderd door
mei 2010 toen de wudjes even over 9000 gingen na een
spampoging door enkele niet nader genoemde Winezen.

… de wudjes in ‗t Strakske vroeger gewoon WiNA-roddels waren?
… enkel een handvol praesidiumleden deze begrepen?
… de andere lezers dan ook een WTF-gezicht vertoonden toen ze
de wudjes lazen?
… deze wudjes in een ver verleden met de hand geschreven
werden?

Neem de Fouriergetransformeerde van de wudjes!
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WUDjes

… ik toch niet wil afsluiten met 18 jaar oude insiders?
… de grootste sneeuwvlok ooit gemeten een doorsnede had van 38
cm?
... de rubriek ―Glijbaantjes‖ vroeger gewoon ―De Glijbaan‖ heette?
... ik die voor de gelegenheid ook zo genoemd heb?

55 … die baard nog steeds jaarlijks gebruikt wordt?

De Glijbaan
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.
Prof. Dr. Jackowicz

―We zien dat arbeid wordt omgezet in warmte. Warmte maken is
gemakkelijker dan arbeid, vraag maar aan de Japanners.‖


―Dit is een heel leuk bewijs. Het is wel met prentjes, maar net zo
rigide als Impens dat zou doen.‖



―Die 6,02e23 is dus het getal van Avogadro.‖ (Laat een foto van
Avogadro zien op slide) ―Hij ziet er zelf meer uit als een
gedeformeerde molecule.‖

Prof. Dr. Poelman

―… en dan heb je dus een anode
gemaakt van een weerstand en een
gloeidraadje.‖
(enthousiast)
―TOF
E!‖ (denkt even na) ―Er is maar één
probleem, ik vind bijna alles tof.‖


―Het is niet van mijn gewoonte, maar ik
ga nu zittend les geven. Dat komt omdat
ik
twee
weken
geleden
mijn
achillespees heb gescheurd tijdens het
badmintonnen. Je kunt dat dus echt
horen he, zo van ‗TONK‘!‖

Prof. Dr. Dudal

―Ge ziet, dat beweegt aan de
lichtsnelheid. Welke objecten doen dat
typisch? LICHT!‖
The slip of the tongue
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De Glijbaan
Prof. Dr. Van Waeyenberghe

―Als er iets niet klopt probeer je dat eerst zelf eens uit te zoeken
voor je aan de alarmbel trekt… Zijnde de arm van de assistent.‖
Prof. Dr. Matthys

"Dit is aritmetiek, da's Grieks. Dat is analyse, da's Impens. Impens
is krachtiger dan een Griek."


―De afkomst daarvan is afkomstig‖ (Infostrakske 1996)



―-1, dat is de moeilijke manier om e te schrijven.‖ (Infostrakske 2003)

iπ

Prof. Dr. Ryckbosch

(nadat hij heeft geniesd) "Virussen en verkoudheden hebben geen
respect voor natuurkundigen."


"Als je met een leeuw in een kooi zit, is het eerste wat je doet hem
wakker porren. Tenminste, als je natuurkundige bent."



"Als natuurkundige vraag je altijd: 'Waarom?', maar dat geldt niet
voor de vorm van het examen.
Daar stel je geen vragen bij."

Prof. Dr. Van Geel

"Logaritmen duiken te pas en te
onpas op. Voor de wiskundigen
altijd te pas."
Prof. Dr. Impens


―..., als ik eerlijk moet zijn, en dat
ben ik nu voor het eerst, …‖
(Infostrakske 1996)
Hoor jij alle glijbaantjes? Schrijf ze op, mail ze door naar
scriptor@wina.ugent.be of stop ze in de WiNA Snail Mailbox
in S9 en maak kans op een pizzabon ter waarde van €20!
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Breinbrekers
Zoals in elke editie van ‘t Strakske: verse sudoku‘s! Stop jullie opgeloste
sudoku‘s in de WiNA Snail Mailbox aan de ingang van S9 en wie weet
win jij de speciale prijs van de maand!
Deze keer is de prijs een superdeluxe handkeukenrobot!
Annelies Cuvelier mag haar pak koffie afhalen bij de scriptor!

Deze week trakteer ik jullie
puzzelaartjes op een
somsudoku. Elke som
moet kloppen, maar alle
andere regels moeten
uiteraard blijven gelden!

Omdat we er maar niet genoeg
van krijgen (of jullie toch, ik haat
sudoku‘s even hard als een
grondige scheerbeurt met een
botermes), geef ik jullie deze
papgemakkelijke sudoku. De
aangeduide vakjes mogen twee
cijfers bevatten. Wat een luxe!

Naam/e-mail:

58

WANTED
I WANT YOU

TO JOIN

DE REDACTIE
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!

59 Preferably alive

Another job well done
Een scriptor zonder redactie is als een Franse kok die zijn escargots
kookt in zuiver water, zonder groentebouillon. De heerlijke textuur van de
escargot blijft misschien wel bewaard, maar aangezien slakken van
nature uit volkomen smaakloos zijn - tenzij ze niet goed gereinigd zijn,
maar dat is een ander verhaal - zal de man al zijn escargots zelf moeten
opeten. Wie wilt er tenslotte smaakloze slakken als diner? Bovendien zal
de kok copieuze hoeveelheden looksaus moeten nuttigen bij zijn
escargots om toch íets te proeven van zijn maaltijd, waardoor hij al zijn
klanten wegjaagt met zijn onvoorstelbaar slechte adem. Ik ben slecht in
vergelijkingen. Daarom wil ik de volgende mensen bedanken voor hun
bijdragen aan dit Strakske:
Rikie Eloot voor zijn inspirerend tekstje, Peulders voor zijn majestueus
geflirt met de deadline, Robbert Verbeke, Felix Vanhoutte en Bert
Vandenbroucke voor hun schitterende artikels, An Dedulle voor haar
datingadvies, de mystieke Madame Soleil, B. Wayne voor zijn Three
Pages of Fame, Wietse Heremans, Yannick Keukeldinges en Marjolein
Heyndrickx voor hun glijbaantjes, Tim ―wEEdpEckEr‖ De Roeck voor mijn
verhoogde speekselproductie, Pieter ―Javache‖ De Baets voor zijn 1337
h4x, Pieter-Jan De Bever voor zijn archiefwerk, het voltallige WiNApraesidium voor hun uitmuntendheid in het praesidium-zijn en natuurlijk
jullie, mijn trouwe lezers! Met jullie zing ik in mijn beste Duits in koor:

Zoals de beleefdheid het vraagt...
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Kleurplaat
Laat jouw artistieke kant zien en deponeer jouw ingekleurd kunstwerkje
in de WiNA Snail Mailbox aan de ingang van S9. Vul jouw naam onderaan in en wie weet win je wel een pizzabon ter waarde van €20!
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Naam/e-mail:

Sfeerbeelden
Prettig Lustrum, vrolijk
Pasen en tot in ‘t
volgende Strakske!

‘t Is hier altijd gezellig
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