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Tijd om te blokken!
(maar lees toch nog maar ‘t Strakske)

Wat u waarschijnlijk gemist heeft...
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De grondvesten van de baardalgebra

‘t Editoriaalke
M‟n beste lezers,
Ik kan het niet genoeg herhalen,
het zijn spannende tijden. Space
shuttle Discovery heeft er net zijn
laatste
vlucht
opzitten,
de
Mississippi staat op het moment
van schrijven op overstromen en
overal ter wereld komen autoritaire
regimes ten val na volksopstanden.
Om de val van het WiNApraesidium te vermijden, hebben
we dan toch maar democratische
verkiezingen georganiseerd om te
verhinderen dat Peulders zichzelf
tot president voor het leven zou
kronen. Of prinsbisschop. Ja, ik zie
hem meer als een prinsbisschop.
Ikzelf vond het tijd voor een
verandering van functie. Volgend
jaar zal ik mijn passie voor het
afbijten van de hoofden van VTKleden combineren met mijn liefde
voor prehistorische roofdieren om
WiNA te dienen als velociraptor!
Jawel vrienden, dit is mijn laatste
Strakske. De dramatische, met
Photoshop-filters bewerkte foto die
rechtsboven op deze pagina prijkt,
waarop ik op bekakte wijze De
Denker naboots, zal nooit meer in
„t Editoriaalke verschijnen. Het
einde van een tijdperk!

Doch wees getroost, zie „t Strakske
bloost en WiNA‟s zonne gaat aan ‟t
dagen! Wij hebben een nieuwe
scriptor gevonden! Eéntje met een
gezonde dosis awesomeness en
enthousiasme, maar met een
opvallend
gebrek
aan
Ychromosomen. Na twee lange
jaren is het schrikbewind van de
mannelijke scriptoren afgelopen en
geef ik de fakkel door aan een
vrouwelijke Winees, die dat
volgens de huidige peilingen
minstens even goed zal doen als al
dat mannelijk geweld.
Het lijkt mij niet gepast om nu al
afscheid te nemen. Er volgen
namelijk nog 60 epische pagina‟s
in dit Strakske. Nee, laat mij in de
plaats nostalgisch terugblikken op
het voorbije jaar. Wat hebben we
geleerd dit jaar?
Tot u spreekt ‘t Scriptorke
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‘t Editoriaalke
1. WiNA kan kick-ass evenementen organiseren. Het onvoorstelbaar
succesvolle lustrum heeft WiNA trots gegeven!
2. Paprikazaadjes, lucifers en theelichtjes kunnen gevaarlijk zijn.
3. Graanjenever en martini zijn nooit een goed idee.
4. De WiNA-burger is een uitstekend ontbijt. Voor twee dagen.
5. Op een bus moet je spontaan beginnen cantussen.
6. Op verjaardagsfeestjes moet je spontaan beginnen cantussen. Ook
als je niet uitgenodigd bent.
7. Geen enkele schaats past mij.
8. Mijn hoofd is gigantisch.
9. “Jouw tanden zien er goed uit vandaag” is een goed compliment.
10. Drink cosmopolitans op de volgende WiNA cocktailavond.
11. Neem vodka en Redbullshotjes mee naar verbroederingscantussen.
12. Als je een groot voorwerp op je rug draagt, let dan op dat je er geen
barkrukken mee omver werpt.
13. Ga er niet vanuit dat schachten weten wat het woord “prototype”
betekent.
14. Van het dak van S2 urineren is alleen de eerste keer spannend.
15. Dobbelstenen maken bierbowling nóg leuker.
16. Onze leden zijn veel enthousiaster dan we zouden denken.
17. Artevelde Café geeft heerlijke gratis shotjes laat op de avond.
18. Rodenbach is eigenlijk zo slecht nog niet.
19. Space shuttles nemen veel plaats in.
20. Alles is lekker met joppiesaus, behalve gebak.
21. Citroenjenever is nog steeds de beste.
22. Plastuiten zijn vrij moeilijk te verkrijgen.
23. Centurions konden gruwelijke katers hebben.
24. Het WiNA-praesidium is een hecht team van gepassioneerde jonge
mensen, dat mij en vele andere leden een onvergetelijk jaar hebben
bezorgd.
25. Een Strakske kan perfect in twee nachten tijd worden geschreven.
Tot zover mijn laatste Editoriaalke.
Michiel Van den Berghe,
WiNA Scriptor 2010 - 2011 (scriptor@wina.ugent.be),
signing out...
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26. Drink Tripel Karmeliet als je een Strakske schrijft.
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Woordje van de praeses
Beste lezertjes,
Stierenkloten! Je kan ze kussen,
teder omhelzen of vurig likken
maar je kan ze het best vergelijken
met een verkiezing verliezen met 3
stemmen, liever de andere dan
jezelf. Maar ik had geen geluk,
dinsdag was ik mezelf en niet de
andere. Dus op deze manier is dit
mijn laatste woordje van de
praeses. Ik zal op voorhand al
stellen dat dit woordje niet over kak
zal gaan, nee ook al had ik dit
beloofd aan sommigen, vandaag
wil ik mooi afsluiten. En hoe begint
men een afscheid beter dan met
het woord "Stierenkloten". Goed
onthouden mensen, het is een
ijsbreker.
Maar tijd om het nu over iets
anders te hebben dan over de
geslachtdelen van een koebeest.
Verkiezingen! Ik heb er een
oprechte hekel aan. Mensen die
me al langer kennen weten dat ik
nogal nerveus word op deze
momenten.
Diezelfde
mensen
weten dat ik vroeger nooit
tegenkandidaten heb gehad, dus
jullie kunnen zich al inbeelden hoe
ik me dinsdag voelde.
Het was hels, zeker aangezien ik
voorgaande
verkiezingen
nog
steeds de verlammende eigen-
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De grote baas aan het woord...

schappen van alcohol ter mijner
beschikking had. Maar dit jaar
besliste men daar anders over, ik
moest namelijk nog met de auto
rijden. Dus zat ik daar op van de
zenuwen de uitslag af te wachten.
De uitslag: Bert Vandenbroucke is
Praeses van het edele WiNA
geworden. Dat hij de naam met eer
mag dragen. En ik verwittig al op
voorhand, indien de naam geen
eer wordt aangedaan zal ik het
verschil van deze verkiezingen
hem ten laste leggen. Om mezelf
duidelijker te maken: ik zal met
enige dwang een 3-stemmig
mannenkoor via het rectum naar

Woordje van de praeses
binnen brengen. En een cactus,
want die mochten niet stemmen.
Men kan denken waarom ik niet
verkozen ben. Was het omdat mijn
chocomousse teveel op kak
geleek, omdat Bert zijn eitjes beter
smaakten dan mijn artisanaal
liefdevol bereide chocomousse, ...?
Eén ding is zeker, het lag niet aan
de baard, hoewel de mensen
misschien problemen hadden met
de geografische ligging. Het lange
haar zal het ook niet geweest zijn,
want onze vice mocht van de
kiezers zijn ambt verderzetten:
proficiat. Ah misschien was dit jaar
niet wat de mensen wilden, 1 ding
weet ik zeker, sommige mensen
wilden dit jaar wel, 84 om exact te
zijn. En deze mensen wil ik
bedanken. En niet alleen deze
mensen:
Janos
voor
een
fantastisch
feestjaar en het onwaarschijnlijk
empathisch vermogen waarmee hij
de uitslag voorlas, Robbert voor de
meest memorabele opmerkingen
van dit jaar, Jarn en Niels om eens
een ander concept te brengen dan
het aloude cursustrio, Lisa en An
voor de clubavond die desondanks
het slechte nieuws toch leuk was:
waar is da feestje! Tim voor zijn
mama en Gauthier voor de pics en
vids van Tim zijn mama. Pietje voor

de ongelooflijke toewijding en
Samuel en Stef voor het Lustrum.
Sander voor de meest unieke
ervaring
in
mijn
leven:
ontnuchteren op een cantus na een
brouwerijbezoek en Javache om
het IT gebeuren ver boven alle
standaarden te tillen. Failix voor de
twee mooie bekers in de kelder,
Michiel voor de deadlines: ze zijn
een ware fetish geworden [nv
scriptor: insgelijks]. Bert voor de
bierbowling en Felix voor zijn
nieuwe visie: ERELEDEN GRATIS!
Maar vooral jullie om mijn woordjes
trouw te lezen en naar alle
activiteiten te komen. Dit is geen
vaarwel maar een tot ziens, op de
activiteiten van volgend jaar.
Vivat cresceat floreat WiNA
Dixit,
Matthias Peulders
Praeses 2010-2011
WiNA.

De grote baas aan het woord...
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Woordje van de aspirant-praeses
Beste Winezen,
Zelden waren verkiezingen bij WiNA
zo intens en zo spannend, en daar kan
ik zelf van meespreken. En voor zover
ik weet hebben ook nog nooit zo veel
mensen zich bij de verkiezingen
betrokken gevoeld, niet alleen door te
gaan stemmen, maar ook door er echt
bij stil te staan wie wat zou doen
volgend jaar.
Het is de gewoonte dat de nieuwe
praeses het woord tot jullie richt, dus
bij deze zal ik dat ook doen. En dan
kan ik natuurlijk ook niet anders dan
een paar woordjes van dank richten tot
bepaalde mensen. Bedankt aan alle
kiezers (en niet alleen die helft + een
heel kleine beetje - waarvoor
nogmaals dank - die voor mij heeft
gestemd), omdat jullie getoond hebben
dat WiNA écht weer leeft bij haar
leden. Bedankt aan de proffen (!) die
gestemd hebben, omdat ik me nooit
had kunnen voorstellen dat dit ooit zou
gebeuren, maar wel heel goed besef
wat dat betekent voor ons imago. En
uiteraard ook bedankt aan het
kiescomité, dat een uiterst zware en
moeilijk taak heeft gehad dit jaar, maar
zijn werk wel uitstekend heeft gedaan.
Na een heel intense week besef ik nog
altijd niet goed dat ik nu praeses ben,
maar ik begin wel te beseffen dat er nu
een loodzware verantwoordelijkheid op
mijn schouders rust.
Mijn programma bevatte een heleboel
vernieuwingen, en het zal geen
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gemakkelijke klus zijn om deze
allemaal door te voeren. Ik was wel al
aangenaam verrast door het grote
succes van studeren@S9 tijdens de
voorlaatste week van dit semester,
hopelijk zet zich dit voort tijdens de
laatste week, en zeker ook volgend
jaar. Jullie kunnen ook zeker volgend
academiejaar
een
volledig
heringerichte kelder verwachten; de
plannen daarvoor zijn al in volle maak,
en er leeft heel wat enthousiasme bij
het nieuwe praesidium om van onze
kelder terug een gezellige, praktische
ruimte te maken.
Grote nieuwe activiteiten op en rond
de Sterre zullen iets langer op zich
moeten laten wachten, maar ik kan wel
beloven dat het nieuwe praesidium
deze zomer goed zal gebruiken om er
een aantal voor te bereiden. En
nieuwe ideeën voor activiteiten zijn
trouwens nog altijd welkom (ik heb
tijdens de campagne gezegd dat ik
opensta voor ideeën, en dat meen ik
ook); stuur gerust een mailtje naar
bert@wina.ugent.be
of
praeses@wina.ugent.be, en ik zal
haalbare activiteiten zeker ter sprake
brengen bij het praesidium.
Drie jaar lang heb ik me (en met mij
een hele generatie van ondertussen
pro-senioren) ingezet om van WiNA
een dynamische, jonge kring te
maken,
door
systematisch
onvolkomenheden weg te werken, en
ons imago naar onze eigen leden toe
te herstellen. Uiteindelijk zie ik nu al de

De soon-to-be grote baas aan het woord

Woordje van de aspirant-praeses
stukjes mooi op hun plaats vallen; ik
zal me dan ook een laatste jaar als
praeses inzetten om de puzzel af te
maken, en in één stuk door te geven
aan
de
volgende
generatie
enhousiaste Winezen. Waarmee ik
graag mijn eerste woordje zou
afsluiten. Doortastende lezers zullen
echter opmerken dat dit nu pas kan.
Hoogachtend,
Bert Vandenbroucke
WiNA Praeses 2011-2012

Leg de laatste zin uit en win een fles Gento!
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Het leven zoals het is: SPORTPRAESES
4 mei 2011
6u00: De wekker gaat af, nog even
willen blijven liggen, maar je dan toch
maar overtuigen om op te staan, het is
immers een belangrijke dag vandaag,
12-urenloop!
6u15: Douchen, stilletjes aan wakker
worden, beseffen dat het nog een
lange dag wordt.
6u45:
Aankomen
bij
S9,
niet
binnenraken aangezien dat de deuren
pas vanaf 7u opengaan, efkes vloeken.
6u50: Binnengelaten worden door een
kuisvrouw, naar de kelder snellen. De
smerige frituur naar boven brengen, de
olie van de lustrumweek uitgieten en
vlug wat uitkuisen. Bah, waarom zijn
daar geen schachten meer voor?
7u00:
Frituur
en
microgolf
toevertrouwen aan de sportpraeses
van chemica (die gelukkig een auto
had kunnen regelen om die naar het Sint-Pietersplein te brengen) en daarna zelf
te voet naar het Sint-Pietersplein vertrekken.
7u30: Aankomen op het Sint-Pietersplein en beginnen met de inrichting van de
fakbar.
10u: De fakbar is ongeveer klaar, en het startshot wordt gegeven voor de 12 uur
durende wedstrijd.
10u-22u: De wedstrijd begint goed voor Wetenschappen & VLAK (dit jaar liepen
we namelijk samen met Chemica, Geografica, Geologica en VLAK). Tot rond
een uur of één staan we op de derde plaats, net na VTK en HILOK! Maar VLK
begint in gang te schieten, en langzaam maar zeker komt ook het VEK als maar
dichter. Zo stranden we rond drie of vier uur op de vijfde plaats. Vanaf nu is ons
doel deze plaats te behouden. Het wordt een spannende strijd om de vijfde
plaats, want Blandinia komt op bepaalde momenten toch wel heel erg dicht, tot
op één ronde zelfs. Maar we laten ons niet zo snel doen! We voelen de hete
adem van Blandinia in onze nek en gaan weer wat sneller lopen! Ondertussen
mogen we ook niet vergeten dat er nog speciale rondes moeten gelopen
worden. Zelf neem ik de omgekeerde tweelingronde (waardoor een deeltje van
m‟n been werd geëpileerd) , de salsaronde (samen met Evi van VLAK) en de
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Ik heb de ninjaronde gewonnen!

Verslag 12-urenloop
meeste klerenronde voor m‟n rekening. Vanaf 21u, een uur voor het einde van
de wedstrijd, wordt de tussenstand niet meer geprojecteerd. We staan nog
steeds op de vijfde plaats, met een ronde of acht voorsprong op Blandinia. Nu
wordt het een uur spannend! We proberen nog alles te geven, om zeker onze
vijfde plaats niet af te geven!
22u05: Omdat we eigenlijk iets later begonnen waren, wordt nu pas het laatste
rondje gelopen. Nu blijft het nog even spannend tot de bekendmaking van de
eindstand.
22u30: De eindstand wordt afgeroepen, Wetenschappen & VLAK eindigen op de
vijfde plaats, met 711 rondjes! Een mooie prestatie! Tevreden kan ik nog even
nagenieten, een paar pintjes drinken en feesten!
5 mei 2011
Het feestje gaat nog een eindje door! Om 1u heb ik nog een laatste shift in de
fakbar. Al onze drank, op een paar flessen jenever na, is op en dus sluiten we
om 1u30 de fakbar af.
2u00: Moe, versleten en met een kapotte enkel, maar vooral heel erg tevreden
over deze editie van de 12-urenloop en de mooie geleverde prestatie, keer ik
terug naar mijn kot. Slaapwel!
Graag wil ik nog eens iedereen die is komen lopen bedanken voor hun inzet! We
hebben het goed gedaan!
Merci! En tot volgend jaar!
Uw sportpraeses,
Felix Vanhoutte

Ne schup in de radijzen van VTK
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Verslag kroegentocht
De gemiddelde student denkt tegenwoordig nog veel te vaak dat Gent
bestaat uit zijn campus, de Overpoortstraat en zijn kot. Hoog tijd om hier
iets aan te doen, dachten we, en dus stond er traditiegetrouw een
culturele kroegentocht op het programma.
Hierbij schuimden we in hartje
Gent verschillende pittoreske
cafeetjes af met een speciale
waarde voor Gent. Zo brachten
we onder andere een bezoek
aan het kleinste café van Gent,
namelijk Het Galgenhuisje op de
Groentemarkt, waar we maar net
met z'n allen binnen konden.
Ook een bezoek aan de
sympathieke
Pol
van
het
Dreupelkot kon niet ontbreken,
met zijn onovertroffen aanbod van zelfgemaakte jenevers!
Een
gemiddelde Winees is uiteraard ook verzot op biertjes, zodat biercafés
als De Dulle Griet en de Trollenkelder met hun ruim assortiment aan
bieren uiteraard ook niet konden ontbreken!
Een gevolg van al dit lekkers was dat
sommige mensen wel wat moeite
hadden om het ene been voor het
andere te zetten, wat niet wil zeggen dat
ze
geen
kranen
meer
konden
beklimmen! Mensen die mee zijn
geweest weten wel wat ik hiermee
bedoel ;) Al bij al was het een zeer
geslaagde avond met een toffe bende!
Uw cultuurpraeses,
Sander
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Troll’d

Verslag bierbowling
Zoals altijd in de verkiezingsweek gingen de Winezen eens lekker bowlen
met een scheutje bier erbij. Ditmaal ging deze fantastische activiteit door
op 5 mei in de Overpoort Bowl en stonden we allemaal te popelen om
naar binnen te gaan en onze stoute bowlingschoenen aan te trekken.
De avond begon al verrassend wanneer een net ontgroende schacht een
bowlingtalent ontwikkelde en het haar team moeilijk maakte door de ene
strike en spare na de andere te gooien, sommigen gingen er zelf
spontaan van weglopen. Aan de andere tafels was er niets speciaals te
melden behalve dat er druk gebowld en gedronken werd. Er werden
praatjes geslaan, al dan niet zwaarmoedig (Haaaaaaaaaaaaaaaaaans),
en er werd stevig campagne gevoerd. Vooral “Michiel voor Velociraptor”
werd meerdere malen geproclameerd. [nv. scriptor: Rraaaaauwr!]
Na het bowlen en zuipen werd de avond verdergezet in de Canard Bizard
of eigenlijk vlak voor de deur… Er werd veel zever verkocht, gehuild
zonder reden, getroost, met chocolade op de grond geschreven en iets
wat niet kan ontbreken; gemuild. Kortom, de avond kon niet meer stuk,
sommigen bleven plakken tot de late uurtjes en iemand ownde zelf een
paar VTK‟ers in een potje tafelvoetbal. Ik noem geen namen, maar ik
geef je een tip: Het is de (hopelijk) toekomstige scriptor!
Dit was een verslag over hoe ik de
bierbowling 2011 heb ervaren, allemaal
veel succes met de examens en de leute!
Lot

Veel alcohol en zware projectielen, wat kan er mislopen?
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Verslag Mexican verkiezingsnight
Mijn laatste activiteit als feestpraeses moest wel een knaller van formaat
worden. En hoe kan dat ook anders met Tequila, Desperados, Corona en
gratis (!) Nachos. En als dat nog niet eens genoeg was hadden Robbert
en ik er niet beter op gevonden om Tom de Nies te laten draaien én de
lustrumjetons te aanvaarden én chips gratis weg te geven! Wat wenst
een Winees nog meer? Oké ja,
vrouwen, maar ook in dat gebied
werd een poging gedaan om wat
verbetering te brengen.
De affiche was deze keer versierd
met een pracht van een vent die het
nodig vond om zijn prachtige lijf op
de affiche tentoon te spreiden. Dit is
alvast een aanzet tot volgend jaar,
want ik vermoed dat de hete mannen
op de feestaffiches dan meer de
regel dan de uitzondering zullen zijn.
Want volgend jaar zullen de
feestpraesides volledig vrouwelijk
zijn!
Dit brengt ons naadloos bij een ander
aspect van deze avond, de
verkiezingsuitslag. Deze zorgde al de hele week voor nervositeit tussen
heel wat kandidaten. Er werd dan ook heel wat campagne gevoerd om
toch maar die functie te behalen die ieders hartje begeerde. De
verkiezingsuitslag vind je ook in dit strakske en daar zal je zien dat een
verschil van 3 stemmen aan de ene kant pijnlijk, maar aan de andere
kant ook goed is. Dit wil zeggen dat beide kandidaten geschikt bevonden
werden door de stemgerechtigden, maar ook dat de huidige praeses
maar nipt verkozen is, dus dat niet alle stemgerechtigden even
enthousiast waren. Wat dat volgend jaar geeft dat zien we wel, maar op
de tequila-avond gaf dat alleszins heel wat gespuit! Oké, als een homo
het over spuiten heeft, gaan je gedachten direct heel wat toeren op, maar
daar doel ik niet op. Neen, WiNA sponsorde drie champagneflessen voor
de nieuw verkozenen (het praesidium was vrijgevig!) en die waren binnen
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Olé!

Verslag Mexican verkiezingsnight
de kortste keren leeg!
Verder is er de hele avond enorm genoten van het aanbod alcohol dat
voorhanden was en waren zowel jullie als het praesidium gelukkig. Ik
mocht voor 1 keer sinds 2 jaar terug mijn dooplint dragen en ik kan jullie
verzekeren dat het niet de laatste keer was.
Beste WiNA-leden en sympathisanten, ik heb mij enorm geamuseerd de
afgelopen twee jaar met het organiseren van de meest vette feestjes en
fuiven en ik was telkens enorm blij om jullie dan ook telkens terug te zien
op onze activiteiten. Ik geef dan ook een dikke lebber aan Sophie en
Robbert, die samen met mij voor dit vertier gezorgd hebben. Mijn tijd als
praesidiumlid zit erop (althans voorlopig, wat er later komt zien we wel)
en ik wens het nieuw praesidium heel veel succes volgend jaar (An en
Lisa in het bijzonder)!
Janos Braem
Feestpraeses 2009-2010 & 2010-2011

*Squeeze*
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Verkiezingen: de uitslagen!

Bert Vandenbroucke wint de praesesverkiezing met drie stemmen!
Felix Mattelaer verlengt zijn ambtstermijn als vice en Pieter De
Baets wordt met zijn 1337 h4x overtuigend IT!
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Blanco was teleurgesteld

De andere resultaten

Functie

Naam

Voor

Tegen

Quastor

Gauthier Renard

133

10

Sport

Felix Vanhoutte

124

25

Lisa Bouckaert

142

10

An Dedulle

134

13

Annelies Cuvelier

128

7

Niels De Graef

120

7

Yannick Keukelinck

119

9

Ivo van der Veeken

5

0

Hannes Belen

126

4

Hans Maes

116

8

Stef Trenson

129

10

Klaas Poelmans

136

8

Schachtentemmer Robbert Verbeke

135

6

Velociraptor

31

1

Feest

Cursus

PR Intern
PR Extern
Cultuur

Michiel Van den Berghe

Mijn oprechte excuses aan Ivo die dit Strakske leest
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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!

PROXESS

WiNA 75: een terugblik
Wie eind maart niet gemerkt heeft dat WiNA 75 jaar bestaat, moet
dringend naar de dichtst-bijzijnde oogarts. WiNA heeft een hele week de
parking voor S9 ingepalmd om er een gigantische tent op te zetten.
De week zat boordevol
activiteiten. Als je ons niet
gelooft: een verbroederingscantus met de andere WiNA
-kringen, een stijlvol galabal
met voorgaande receptie en
diner,
highland
games,
heerlijk gezond eten [nv
Scriptor: geen sarcasme!], een
uitdagende
quiz,
een
sterrenkijkavond, de grote
Challenge, een heerlijke
barbecue, SterreRock, een
heus rockconcert, en Dansvloer op de Sterre, de eerste fuif op de Sterre!
De hele week kon je uitrusten op ons zonnig terrasje met een Augustijn
of een Gulden Draak, en kon je lekker gezonde [nv Scriptor: wel sarcasme!]
snacks krijgen.
We begonnen er, na een
maandenlange voorbereiding,
aan op donderdag 24 maart,
toen we met een klein regiment
Winezen de tent oprichtten.

Maar eerst: flashback naar een
week eerder voor de 24uLustrumcantus!
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Mijn oprechte excuses aan de blinden die dit Strakske lezen.

De 24u-Lustrumcantus
De 24-urencantus was een geweldige gebeurtenis.
Niet alleen hebben we 24 uur lang gecantust, er is
ook heel veel gebeurd die dag. Zoveel, dat het totaal
onmogelijk is om een goed verslag te maken van
alles wat er toen gebeurd is. Ik ga dan ook geen
poging wagen. In plaats daarvan zal ik gewoon een
klein overzichtje geven van trefwoorden en
verklaringen, zodat mensen die niet aanwezig waren
- schande! - toch kunnen meepraten.
Negers: mensen die de neiging hebben om mensen pijn te doen. Tenminste
tijdens de 24-urencantus. Blijkbaar liep er in de buurt van de CB die dag een
neger rond, en die heeft twee cantussers verwond, en probeerde tegen het
einde zelfs binnen te geraken in de cantuszaal. Sindsdien heeft Nielleke (Niels,
nieuwe cursuspraeses) schrik voor negers.
Prinsessen: meer bepaald Disneyprinsessen. Hebben de neiging om op
plastieken drinkbekers te staan, die dan weer het risico lopen om meegenomen
te worden door schachten naar 24-urencantussen. Om een lang verhaal kort te
maken: resulteerde in een leuke straf met vreemde cocktails waar vorken in
bleven rechtstaan. Vraag maar aan Yannick.
Sfeer: een bijlage van de Standaard. Iets wat ook constant aanwezig was in de
cantuszaal dankzij adoptiecommilito Hannes (van
Nielleke goin‟
Slavia).
down fo shizzle
ma nizzle!
Het Clementine: lied op de melodie van hetwelke
ons clublied is geschreven. Origineel klinkt beter
als je de tekst omdraait.
Hey Jude: oude getrouwe, opvallend zwak
tijdens de 24-urencantus.
Tetn: het enige wat onze vice zich nog
herinnert.
Samson en Gert: konden natuurlijk niet
ontbreken. Vooral hun overbekende hit
"Jimmy De Cowboy" was een voltreffer.
Mijn oprechte excuses aan alle negers die dit Strakske lezen
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De 24u-Lustrumcantus
St. Patty's Day: viel toevallig tijdens het eerste deel van de cantus. Werd dan
ook uitbundig gevierd (door twee mensen en Yannick - die laatste eerder
onvrijwillig).
Betaalsysteem: niemand snapte het, werkte wel ongelooflijk goed. Gaf wel een
shitload aan kleingeld.
Een slechte pappenheimer: volgens
Nielleke. Weet het wel niet meer zo goed.
Te weinig liedjes: ondanks een goeie
voorbereiding, een persoonlijke verzuchting.
24 uur is gewoon lang.
Ongetwijfeld zijn er nog veel meer details die
verdronken zijn in de maalstroom aan
externe prikkels die dag, maar die behoren
tot het collectieve geheugen van de helden
die de 24 uur hebben volgehouden, en
kunnen
enkel
door
hen
volledig
gewaardeerd worden. Ze hier te grabbel
gooien zou daar afbreuk aan doen.
Jullie cantor.
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Tot binnenkort op de 48u-cantus!

Een slechte Pappenheimer

De verbroederingscantus
Next up, de eerste activiteit in de tent! WiNA Gent nodigde onze broeders en
zusters uit Leuven, Antwerpen en Diepenbeek [nv Scriptor: van de alom
gekende universiteit van Diepenbeek] uit voor een verbroederingscantus. De
senioren van de drie kringen mochten om beurten hun cantusskills laten gelden
in een tent met nul komma nul akoestiek.
WiNA Gent, geleid door ons
hoogsteigen hoogpraesidium, deed
dit geweldig met de stijl die we
allemaal van Peulders gewend zijn.
Bert, onze cantor, zorgde met zijn
diepe, doch twijfelende stem op
zijn minst toch voor veel vermaak.
De avond was goed begonnen, wat
kon er nog mislopen?
En toen kwam Filii Lamberti. Wie West-Vlaams een spraakgebrek vindt, heeft
duidelijk nog nooit een Limburger een cantus zien leiden. Wisten wij veel dat
“Slenshum” hun woord voor “zwijgen” was? Na vier ongewilde prosit seniors
hadden ze uiteindelijk toch door dat ze geen gezag hadden, en maakte Filii
plaats voor Wina Leuven.
Gentse Winezen zijn quasi professionele
cantussers. We geven dan ook niet graag
toe dat WiNA Leuven ons de beste
cantuservaring van de hele avond heeft
gegeven. Wie onlangs bij WiNA gecantust
heeft, heeft waarschijnlijk enkele keren
een kazou horen gonzen. Dat hebben wij
afgekeken van de Leuvenaren, die
hiermee probleemloos 150 dronken
studenten onder controle hielden.
Verder: het was een cantus. „Nuff said. Er is niet in of tegen de tent gekotst en
de WC‟s waren proper op het einde van de avond, tot groot jolijt van onze
strontverantwoordelijke. Wat kan een mens meer vragen?
Een katerloze morgen voor het galabal was leuk geweest...

WINA LEUVEN! WINA LEUVEN! WINA LEUVEN! WINA LEU...
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Het galabal
De dag ervoor werd er al deftig gecantust in onze tent, maar toch was het
galabal de plechtige opening van onze prachtige, zalige, vermoeiende,
geslaagde,... lustrumweek. Zaterdag 26 maart stonden we dus allemaal vroeg
op (en net als elke ochtend na een cantus: té vroeg) om van de tent een goed
uitziende galaballocatie te maken. Veel tijd hadden
we niet op overschot, maar we slaagden er
gelukkig wel in om de tent op tijd klaar te krijgen.
Voorafgaand aan het bal zelf, vond een prachtige
tentoonstelling en receptie plaats. En nadat zelfs
de rector een woordje had gezegd, mocht onze
praeses
Matthias Peulders (met bij elkaar
passende hoed en schoenen) de avond, en daarbij
aansluitend de lustrumweek, officieel openen. Na
wat bijgepraat te hebben met oude vrienden, wat
hapjes gegeten en enkele glazen gedronken/
gebroken te hebben, was het tijd om aan tafel aan
te zitten. Het diner werd verzorgd door Studio
Styves en was nog lekkerder dan mijn
persoonlijke, reeds hoge verwachtingen.
De tafels werden aan de kant geschoven en iedereen werd uit een bepaalde lijst
zijn twee lievelingsnummers gevraagd, zodanig dat Shuffled muziek zou spelen
die door iedereen gesmaakt kon worden.
Na een geslaagd optreden maakten ze plaats
voor een man die de oude garde in een ver
verleden al veel had horen draaien: DJ Stef.
Enkele uren zorgde hij voor onder andere
prachtige rockklassiekers. De ereleden werden
nostalgisch en ook bij een groot deel van de
jonge garde werd de muziek gesmaakt. Eindigen
deden we met LSGHN en de rollen werden
omgekeerd: de jeugd en enkele oude zakken
stonden al snel op de instabiele dansvloer alles
van zichzelf te geven.
Helaas was het de nacht van de uurverandering
en hadden we maar een geluidsvergunning tot 4
uur. Met andere woorden moest de muziek veel
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De rector op een WiNA-activiteit? More likely than you think!

Het galabal
te vroeg uit. Maar wie WiNA wat kent, weet dat de aanwezigen al snel zelf voor
de muziek zorgden terwijl ze aan het wachten waren op hun verse croissants en
chocoladekoeken.
Uiteindelijk werden jullie met pijn
in het hart vriendelijk verzocht om
de tent te verlaten door een
vermoeide feestpraeses. Hij had
jullie graag nog langer laten zitten,
had hij de dag erop niet opnieuw
zo vroeg moeten opstaan.
Kortom, een zeer geslaagd feestje
van een zeer geslaagde week!
Robbert

Das rond hoofd = instant win
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De Lustrumquiz
Op de avond van maandag 28 maart stond in het teken van een ludieke,
maar uitdagende Lustrumquiz, georganiseerd door onze eigenste oude
zak Anke “Dobbie” Dobbelaere.
Ondanks enkele korte stroomonderbrekingen - we werden op de duur
wel erg goed in het omschakelen van de verliesstroomschakelaar - was
de avond een daverend succes met veel enthousiaste deelnemers
De eerste prijs ging naar een bende andere oude zakken, de
legendarische Akke, wEEdpEckEr en Sjappie.
Aansluitend konden de quizzers
sterrenkijkavond van VVN.

de

hemel

verkennen

op

27 Een bepaalde voorzitter van Kajira kreeg meer in zijn mond.

de

De Challenge
Om meer geld binnen te halen voor het dure lustrum, werd ergens in een
achterkamertje op een vergadering van het toenmalige lustrumcomité beslist om
een Aspect Challenge te organiseren. En zoals dat wel meer gaat met zo'n
achterkamerbeslissingen, wist na een tijdje niemand meer (1) wat een Aspect
Challenge was, en (2) wie dat zou organiseren. Zo werd de Challenge geboren.
Toen ondergetekende uiteindelijk verantwoordelijk werd voor de Aspect
Challenge, was het enige dat ze mij konden vertellen: het zijn uitdagingen in
samenwerking met PRIME, VVN en Zeus, en er moet bedrijfssponsoring aan
gekoppeld worden. Op zo'n vage ondergrond kan je alleen luchtkastelen
bouwen. Om deze introductie te besluiten: de Challenge is altijd iets vaags
geweest, en niemand had ooit kunnen verwachten dat het zou worden wat het
uiteindelijk werd... fucking awesome.
En toch is dit de kroniek van een unicum in het bestaan
van de Sterre. Van hoe een schuchtere groep mensen,
alleen verenigd door hun aanwezigheid in en rond de
lustrumtent die bewuste dinsdag, tot grootse daden in
staat bleek. Van hoe de tempel der nerds die S9 is,
even verbonden werd met het meest architecturaal
creatieve gebouw op de Sterre dat S8 is, door middel
van een rol ducktape gevuld met krantenpapier die een
krantenslinger moest voorstellen. Van hoe een activiteit
waar niemand ooit in geloofde uiteindelijk muteerde in
een gigantisch collectief orgasme van solidariteit, dat
me nu, meer dan een maand na datum, nog steeds
lyrisch maakt als ik er aan terugdenk.
Wat de Challenge was is nog altijd moeilijk te
omschrijven. In wezen waren het een aantal
opdrachten (75 in totaal), waarvan een deel door de
werkgroepen PRIME, VVN en Zeus werd opgesteld, en
academisch van aard was (een soort van moeilijke
vraagstukken). Het andere deel was opgesteld door
WiNA (eigenlijk een heel selectief groepje van
Winezen, drie in getale), en resulteerde voornamelijk uit
een lange nachtshift in de tent (wat waarschijnlijk aan
sommige opdrachten te zien was ook). Alle opdrachten
hadden een moeilijkheidsgraad in de vorm van een
aantal sterren, en de bedoeling was om van elk aantal
sterren en van elke categorie (PRIME/VVN/Zeus/WiNA) minstens de helft op te
lossen. Collectief. Slaagden de deelnemers daarin, dan mochten ze de volgende
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De kiel van Impens in de tent? More likely than you think!

De Challenge
dag gratis naar de BBQ komen. Slaagden ze niet, dan was er geen prijs, en
hadden ze zich een hele namiddag voor niks geamuseerd.
Van het oorspronkelijke idee om sponsoring aan de activiteit te koppelen, bleef
uiteindelijk niks meer over. Het voorvoegsel Aspect werd ook weggelaten (wat
betekent dat eigenlijk?). Dus zoals te verwachten viel was deze activiteit niet wat
ze had moeten zijn. En toch is ze voor mij op vele vlakken het hoogtepunt
geweest van dit academiejaar. Misschien omdat ik nooit verwacht had dat er
zoveel solidariteit leefde binnen WiNA. Of misschien nog meer omdat ik nooit
verwacht had dat erkende niet-Winezen zich zo zouden kunnen inzetten op een
WiNA-activiteit. Of heel misschien omdat de slinger tussen S8 en S9 gewoon
geweldig was.
Eén ding is zeker: volgend jaar moet er een gelijkaardige activiteit komen.
Het antwoord op de vraag "wie is ondergetekende?": uw quaestor, Bert.
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Van de koorddansers hebben we helaas geen foto’s

SterreRock
WiNA presenteerde op woensdag 30 maart een gratis festival,
voornamelijk bestaande uit Gentse bands of bands met leden die in Gent
wonen of studeren. Gratis inkom, goedkope drank en een machtige lineup van lineair stijgend harde rockbands. Nuclear Zombies, Studmuffin,
Damn! The Door is Closed, More Heat Than Light, Just As June en
ControlState hadden absoluut geen moeite om hun publiek mee te
krijgen.
Mad props voor oude zak Lucas Aerbeydt, die zijn geesteskind met glans
tot een succes heeft gemaakt!

Ik had toch graag een Samson en Gert covergroep gezien.
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Dansvloer op de Sterre
Ik had de eer om samen met onze praeses
het lustrum te mogen voorstellen op
Urgent.fm. Eens daar aangekomen hadden
ze de woordspeling “Dansvloer op de Sterre”
niet echt goed door, maar ik veronderstel dat
ik die aan jullie niet hoef uit te leggen.
Om de week goed af te sluiten, bouwden we
samen met de geologen een goed feestje.
Rond 21u gingen de tentdeuren officieel
open, het op dat moment nog niet zo talrijke
aanwezige volk kon genieten van de
fantastische dansmoves van een enkele
Winees. Tegen 22u begon er steeds meer
volk binnen te stromen en de dansvloer van de Sterre liep vol.
Na genoeg research wisten we ook hoe spitbull moet smaken en konden

31 En niemand is over de dansvloer gestruikeld!

Dansvloer op de Sterre
we onze eigen versie samenstellen. Aangezien de spitbull vlotjes
verkocht, viel deze blijkbaar in de smaak. Dat was dan ook aan het
energie (en het alcoholgehalte)
van menig Winees te merken.
Ook voor het praesidium en de
medewerkers was het een avond
om nog eens helemaal uit de bol
te gaan en sommigen hebben dat
geweten. Bert heeft gemerkt dat
sommige vrouwelijke praesidiumleden net niet bijten, maar wel
eens durven te nijpen. Nuclear
zombies waren ook weer op de
afspraak, deze keer wel niet als act, maar om hun fans van handtekening
en foto‟s te voorzien. De foto‟s daarvan zijn te bezichtigen via de site of
een vriendelijk mailtje naar mij.
De Dj bleef draaien en het feestje bleef
doorgaan tot we jammer genoeg ook de
nachtwaker op bezoek kregen en de
tentdeuren voorgoed moesten sluiten.
Maar het was een zalig feestje,
Dansvloer op de Sterre, de beste (en
enige) fuif ooit gegeven op campus de
Sterre, was de spetterende afsluiter van
een fantastische lustrumweek.
Veel liefs,
An x

Exit lustrum

32

En nog zoveel meer!
De barbecue, die gratis was voor de
deelnemers aan de geslaagde
Challenge, werd erg goed gesmaakt,
al hadden we een bak vol worsten
over.
Tot de scriptor er werk van maakte,
tenminste.

De Highland games waren een onverhoopt succes! Ze waren origineel
bedoeld als kleine, aanvullende activiteitje, maar lokten ongelooflijk veel
enthousiaste deelnemers, die zich naar eigen zeggen mateloos geamuseerd hebben.

Een exclusieve praesidium- en medewerkersactiviteit: de opkuis! De laatste
loodjes wogen ferm zwaar, maar toch: a fine job. A fine job indeed...
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‘t heeft ons deugd gedaan

€ 3 korting!

Drunk Poets Society
Eén van de prachtigste ontdekkingen dit jaar, was
dat er diep in het hart van elke Winees een ware
poëet schuilt. Net zoals hun maaginhoud, komt die
dichter meestal pas naar boven wanneer ze al
menig alcoholhoudend drankje geconsumeerd
hebben. Als scriptor zie ik het als mijn plicht om hun
poëtische uitspattingen voor eeuwig vast te leggen
in „t Strakske!
Het is algemeen geweten: de Winees nuttigt zo nu en dan gaarne een
zwaarder biertje. Sommigen zweren bij Duvel, anderen bij Trappistjes of
een Gulden Draak. Eén ding hebben ze gemeen: de houten kop de
volgende morgen. De ideale gelegenheid om een limerick te schrijven:

Er was eens een man van Mars
hij zei: "Van 't volgende snap ik geen snars
Ik ben van outer space
maar betaal iedere keer de prijs
die hoofdpijn zit me de hele dag dwars!"
—YK

Een student uit de Maledieven
dronk Augustijn naar believen
"Begrijp mij niet verkeerd
het is het allemaal weerd
al heb ik pijnen die mijn hoofd doorklieven."
—YK

Maar het moet niet altijd over alcohol gaan:

In ℝn was er eens een begrensde rij
Bolzano bestudeerde hem van naderbij:
"elke deelrij van jou is convergent
dit feit is heel coherent
Zelfs Weierstrass stemt in met mij"
—YK

35 Meer water drinken, marsman!

Drunk Poets Society
Een andere inspiratiebron was de wel erg spannende praesesverkiezing
dit jaar...

Een fysicus met veel verstand
was op de post van praeses gebrand
Maar je wordt geen senior
zonder pornosnor
Dus liet hij zijn scheermes aan kant
— MVdB

... alsook de iets minder spannende duellen:
Een kandidaat-cursus uit Gent
Was een waardige concurrent
't werd een spannende strijd
want al wist geheid:
die Ivo is echt competent!
—MVdB

Verkiezingen: deelnemen is belangrijker dan winnen
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Scriptor special: Another job well done
Ik kom uit de kast: ik heb al jaren een vreemde geheime hobby. Ik heb het altijd
verzwegen uit vrees voor uitsluiting of een verbanning uit mijn favoriete Nazicafé. Ik heb er nochtans al vele slapeloze nachten mee gevuld.
Jawel beste lezers, als ik niet kan slapen schrijf ik absurde kortverhalen. Meestal
zijn ze te absurd of brutaal voor publicatie. Meestal raak ik ook niet verder dan
een ellenlange stream of consciousness zonder enige samenhang. Zo heb ik
eens vijf pagina‟s volgeluld over de Carrefour van Rupelmonde.
Er is geen Carrefour in Rupelmonde.
Toch presenteer ik jullie in mijn laatste Strakske een (erg) kortverhaal van mijn
hand, enkele maanden geleden geschreven tijdens spitbull-geïnduceerde
insomnia:

Anoth er Job
W ell Don e
De spannende avonturen van admiraal Michel Dumont
Sponsored by:
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Also, I eat babies

Another job well done
Admiraal Dumont was druk bezig zijn pas verworven derde ster op zijn
uniform te spelden. Hij deed dit met de grootste precisie en een gezonde
dosis geduld. Een man wordt niet elke dag een driesterrenadmiraal, dus
het hele speldgebeuren is niet bepaald routine. Wijlen admiraal Brown
deed er ooit eens een heel verlengd paasweekend over om zijn negende
ster op te spelden, een record dat op het moment van schrijven nog
steeds niet verbroken is. Dat record is trouwens erg controversieel:
sommigen zien het als een bewijs van Brown‟s
onevenaarbare doorzettingsvermogen, terwijl
critici erop wijzen dat hij aan Parkinson leed.
Dumont kreeg bij zijn promotie niet alleen een
ster, maar hij mocht ook rekenen op een
significante toevoeging aan zijn persoonlijke
vloot. Zijn vloot bestond nu uit zes gigantische,
absurd zwaarbewapende oorlogsschepen,
waaronder het vlaggenschip “SS Tiramisu” en
één enorm recreatieschip met een subtropisch
zwemparadijs, een klimmuur en een karting
circuit.
Dat
klinkt
misschien
heel
indrukwekkend, maar geloof mij, het is heel
wat minder pret zonder zwaartekracht.
Dumont had zijn promotie verdiend voor zijn
prachtige overwinning op de langharige
bewoners van de planeet Hippyon-7. Daarmee
had hij een einde gemaakt aan hun vreedzame
terreur, die de hele Melkweg in haar greep
had. Dumont gooide hiervoor heel veel dure
bommen op het werkschuw tuig, een verfijnde
tactiek die hij had geleerd van de grote
admiraal Brown. Admiraal Brown was,
ondanks zijn meer dan gezonde interesse in
20e-eeuwse discomuziek, een vaderfiguur voor
de Aardse Vloot. Brown was immers de auteur
van “Het Grote Handboek van de Aardse
Een verhaaltje voor het slapengaan
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Another job well done
Vloot”, het ultieme naslagwerk voor de Aardse
officier en de discoliefhebber die Brown‟s funky
moves wilt leren. Brown‟s laatste wens, voor hij
werd opgegeten door een gigantisch ruimtekonijn
van de planeet Beta Meridiani-5, was dat elke
officier van de Aardse Vloot plateauschoenen zou
dragen. Die wens werd uiteraard meteen
ingewilligd. Ja, hij was duidelijk een belangrijk
figuur voor de prille Aardse Vloot, die in de
beginjaren nog “Aardse, Behalve De Zwitserse
Vloot” heette, tot Brown ooit eens heel veel
bommen op Zwitserland gooide.
Dumont had alweer een nieuwe missie gekregen.
Hij moest een strafexpeditie organiseren om de
mannenhaters van Gamma Oestrogon-4 een lesje
te leren. Die hadden onlangs een belangrijk konvooi vol essentiële
grondstoffen gekaapt in het Delta-Pornoskwadrant. Het ging nog een
paar dagen duren voor zijn vloot zou aankomen in het GammaOestrogonstelsel, dus hij had meer dan genoeg tijd om zijn ster op te
spelden. Zonder zwaartekracht is dat namelijk geen sinecure. “Liever iets
later met een ster pronken, dan een doorprikte halsslagader,” zei hij altijd
tegen zijn grootmoeder. Helaas luisterde de oude taart nooit naar haar
kleinkind, en stierf ze op 118-jarige leeftijd na het opsteken van een
badge van “Kom op tegen Kanker”. Er kwam echter een abrupt einde
aan zijn opspeldplannen toen plots het paarse alarm luidde.
Het paarse alarm wordt in het Handboek beschreven als “een teken dat
er waarschijnlijk iets fameus fucked up is”, dus Dumont moest dringend
naar de brug. Het was een wandeling van drie kilometer vanuit zijn kajuit
naar de brug van de Tiramisu. Vroeger lagen de officierskajuiten er
vlakbij, maar sinds de hond van kolonel Govaerts op de vloer van de
echte brug gescheten had, was het daar ronduit onleefbaar geworden,
aangezien er geen kuisvrouwen aan boord van de Tiramisu waren. Het is
namelijk fysiek onmogelijk om als vrouw meer dan drie weken aan boord
van een ruimteschip te leven. Probeer maar eens een Ladyshave te
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Lekker met ruimtepruimen

Another job well done
bedienen in gewichtsloze toestand! Of harige
vrouwen aan boord van militaire sterrenschepen
mogen worden genomen is momenteel onderwerp
van hevige discussie op Aarde en Nieuw-Turkije,
de kolonie met de meest behaarde vrouwen.
Dumont werd voortgetrokken door twee luitenants.
Zijn plateauschoenen waren wel acht keer hoger
dan die van de rest van de bemanning, wat wel
erg lastig is zonder zwaartekracht. Dumont vond
de zwaartekracht een schijtkracht. Ze was er nooit
wanneer hij ze nodig had, maar wel elke keer dat
hij over de hond van kolonel Govaerts struikelde.
Er waren drie krachten waarmee Dumont een
persoonlijke vete had: zwaartekracht, waterkracht
en de middelpuntvliedende kracht. Als kind had hij ooit eens een
waterkrachtcentrale bezocht op een schoolreis, en hij kreeg er nog
steeds nachtmerries van. De leraar Aardrijkskunde bleef eindeloos
zeuren over het uitsterven van de forel en door de aanhoudende droogte
stond het water onspectaculair laag. Bovendien was de centrale die dag
toevallig stilgelegd omdat er een gigantische school forellen in de
turbines gezwommen was, dit geheel terzijde.
Dumont kwam slecht gezind aan in de brug. Hij had een kwartier voor
een overweg gezweefd, waarschijnlijk weer een kapotte bovenleiding.
Nog vóór hij kolonel Govaerts kon vragen wat er aan de hand was, werd
de Tiramisu grondig door elkaar geschud.
Kolonel Govaerts zweefde bewusteloos door de brug. Hij had zijn hoofd
gestoten tegen de zware houten balk waaruit kapitein De Smedt een
modern kunstwerk wou kerven, vóór zijn beide armen aan flarden
geschoten werden met een 18e-eeuws kanon door luitenant Verbeeck.
Die had met zijn zatte kloten per ongeluk een echte kanonsbal in het
geschut geladen tijdens de jaarlijkse reconstructie van de tweede
Punische oorlog, waarin Napoleon volgens het Handboek olifanten
gebruikte om dingen te vertrappelen en bijgevolg kapot te maken.
En dan heb je Tim zijn ma nog niet gezien.
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Another job well done
Één van de officiers in de brug kon uiteindelijk zeggen wat er was
gebeurd. De Tiramisu was getroffen door een broccoliraket. De vloot van
Dumont was blijkbaar in een hinderlaag getuimeld van het Vegetarisch
Verzet. Het Vegetarisch Verzet had het al jaren gemunt op één van
Dumonts schepen, de “SS Kaboem”, een zwaarbewapend fregat in de
vorm van een lamskotelet.
De Tiramisu werd opnieuw
getroffen
door
vijandig
geschut. Een tofutorpedo was
ingeslagen aan bakboordzijde,
en zowat de helft van het 8km
lange oorlogsschip stond in
brand. Het meubilair in de
andere helft stond helemaal
niet meer waar het vroeger
stond, de ultieme nachtmerrie
voor elke binnenhuisdecorator. Alle lampjes in de brug knipperden rood,
wat volgens het Handboek betekende dat er nu zeker iets serieus fucked
up was. Dumont besloot tot de actie over te gaan. Hij nam meteen het
roer van zijn vlaggenschip in handen, en draaide zijn schip zo snel
mogelijk 340°. Dat is een opmerkelijk manoeuvre voor een schip van die
grootte. Wie de inslag van de torpedo overleefd had, werd nu
waarschijnlijk verpletterd onder het gewicht van zijn eigen neushaar door
de schijtkracht die zogezegde wetenschappers de middelpuntvliedende
kracht noemen.
Dumont had nu een mooi overzicht van het slagveld vanuit het bizar
grote en bijzonder slecht geplaatste raam van de brug. Eén slecht
uitgevoerde dieptepas van de voetbalclub, die de brug gebruikte als
oefenterrein, had de hele bemanning van de Tiramisu fataal kunnen zijn.
Bovendien was het enkel glas, wat de stookkosten de hoogte in dreef.
De Kaboem kreeg het inderdaad zwaar te verduren. Er was al een hele
hap uit de achtersteven verdwenen, en de rest van de schepen was druk
bezig met het verdedigen van het recreatieschip. Het zag er niet bepaald
rooskleurig uit voor Dumont, tot plotseling een gigantische vloot op de
radar verscheen.
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Another job well done
Het was het Veganistisch verzet. Het Vegetarisch- en het Veganistisch
verzet koesterden beide een diepe haat jegens de Aardse Vloot, een
haat die alleen overtroffen werd door hun haat voor elkaar. De
Veganisten hadden zich afgescheurd van
de Vegetariërs na het desastreuze
Vegetarische Partijcongres van 2803, toen
de toenmalige voorzitter tijdens zijn
openingsspeech openlijk toegaf elke
morgen een scharrelei te nuttigen. Na
dagen van hevige rellen besloot de contrazuivelvleugel van het verzet zich af te
scheuren om de pro-zuivel tak ferm te
kloten, met als hoogtepunt deze
ruimteslag.
Beide groepen proteïnetekortlijders maakten elkaar van kant met een
geweldig vuurwerk van aspergeraketten en zeewierlasers. Op de brug
werd in allerijl een tribune gebouwd met de grote houten balk die er
rondzweefde. De hoogste officieren konden genieten van popcorn en
nacho‟s met gesmolten cheddar terwijl ze genoten van het grootse
spektakel. Dumont was tevreden. Van zodra de branden aan boord
geblust waren, en de hond van kolonel Govaerts onder mysterieuze
omstandigheden gestorven was, zou hij met zijn gehavende vloot naar
het hoofdkwartier van de vloot trekken om zijn vierde admiraalster in
ontvangst te nemen. Dat mocht wel, nu hij de Veganisten én de
Vegetariërs op één dag had verpulverd.
“Another job well done”, dacht driesterrenadmiraal Michel Dumont,
commandant van de SS Tiramisu en bevelhebber van het 12e Aardse
Flottielje in zijn beste Engels. Alleen jammer dat hij het Socialistische
Verzet niet te pakken had gekregen.
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Daarvoor moeten ze helaas eerst stoppen met staken.

Breinbrekers
Eén ding ga ik niet missen als pro-scriptor: de sudoku‟s! Ik haat ze nog
erger dan die fucking mot die om de minuut op mijn computerscherm
komt zitten. Deze keer valt er trouwens niets te winnen: dit is het laatste
Strakske van het jaar!
Anyway, nog een specialleke om af te sluiten: een cirkelsudoku! Alle
cijfers van 1 tot en met 8 moeten één- en slechts éénmaal voorkomen in
elke ring en elk taartstuk

43 Bull’s Eye

Breinbrekers
And now
completely
Hitori!

for something
different: een

De bedoeling is om vakjes te
schrappen totdat op elke rij
en kolom elk cijfer slechts
éénmaal
voorkomt.
Een
bijkomende voorwaarde: Alle
overblijvende vakjes moeten
met elkaar verbonden zijn!
Diagonale verbindingen tellen
niet mee.
Voor
de
cheaters:
de
oplossingen staan op blz. 57!

Geen haar beter dan sudoku’s
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Madame Soleil
Wil je graag weten wat de toekomst jou zal brengen? Geen nood, madame soleil
heeft speciaal voor jou haar kaarten van onder het stof gehaald en de hemel
enkele dagen bestudeerd van op het dak van S9! [nv Scriptor: en ondertussen
een overdosis oestrogeen opgelopen]
WATERVROUW = 21 januari TOT 18 februari
Na enkele helse weken is er eindelijk duidelijkheid in je leven. Je omgeving komt
weer tot rust, wat je dringend nodig had. Je schikken in de situatie die je op je
bord krijgt is momenteel de beste optie. Verwacht wilde sex.
VISSEN = 19 februari TOT 20 maart
Je hebt wilde dromen en fantasieën, maar geen nood dat triootje zit er
misschien vlugger aan te komen dan je denkt. Vertrouw op je eigen gevoel en
zet dan een stap in de juiste richting voor een geslaagd resultaat. Vergeet ook
niet om af en toe een cursus vast te nemen.
OOI OF GEWOON SCHAAP = 21 maart TOT 20 april
Op een mooie zomerdag zal je iemand ontmoeten. Of die iemand belangerijk is,
is wat vaag omdat de Maghelaense wolk voor je sterrenbeeld voorbij komt en
dus alles wat wazig is. Als je echt een veilige zet wil doen, koop dan een jojo.
Een goeie investering komt altijd terug naar boven!
KOE = 21 april TOT 21 mei
Je mag niet boos worden als je wordt aangesproken als een herkauwend
tweehoevig vierpotig zoogdier. Toon dat je een groot hart hebt en trakteer ze op
een glaasje melk. Door je grote hart en vele magen, kom je nog in contact met
enkele grasgroene jongelingen. Wie hoog op de toren loeit en naar beneden
spuugt, kan wel eens een onfortuinlijke boer treffen.
TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni
Je voelt je niet zo snel alleen. Luister naar je innerlijke stemmen, maar pas wel
op want schizofrenie wordt ook een beetje als een ziekte beschouwd. Maar je
weet wat ze zeggen, pas in nood kent men z'n vrienden en sowieso sta je er
nooit alleen voor. Je zal in de komende maanden geld ontvangen en uitgeven.
KREEFT = 22 juni TOT 23 juli
De elektronica zal je in de steek laten deze volgende paar maanden. Wees dus
voorbereid, en zorg dat je van alles een backup hebt. Dit lijkt een grote
investering, dus koop ook een jojo terwijl je alles dubbel koopt. Jojo's blijken
goede investeringen te zijn [sponsored message by Peulders].
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Het staat in de Sterre...

Madame Soleil
LEEUWIN = 24 juli TOT 23 augustus
Zoals je misschien gemerkt hebt, is deze horoscoop geschreven door een
vreselijke feminist. Daarin zit ook een boodschap vervat: heb respect voor de
vrouwen, of verwacht een vuist in je gezicht. Of een ander voorwerp. Als je een
snor op je gezicht [of ergens anders] hebt staan, is het verstandig om die af te
scheren. Het staat je gewoon écht niet!
MAAGD = 24 augustus TOT 22 september
Je onschuldige kinderzieltje zoekt rust. Maar jammer, op de weg voor je liggen
veel zorgen. Als er iets misloopt, niet getreurd: scherven brengen geluk. Zoek
het geluk in je ongeluk en zet je er over heen. Wees dus op je hoede!
WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober
Er staat je een grote keuze te wachten en je weet niet goed wat te doen.
Vergelijk de keuzes, maar vergeet niet dat werken met verschillende maten en
gewichten geen goed idee is. Weeg de voor- en nadelen dus goed tegen elkaar
af. Probeer in je liefdesleven een goed evenwicht te behouden, anders komen er
brokken van.
SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november
Reageer niet te prikkelbaar op opmerkingen, want deze zijn als raad bedoeld.
Neem dus niet meteen het mes in de hand en ga niet onmiddellijk in de
tegenaanval, want je zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Panikeer niet en
ga af en toe eens bij de sterren ten rade om tot rust te komen.
BOOGSCHUTSTER = 23 november TOT 21 december
Je komt of bent heel recentelijk in contact gekomen met lagere zeedieren en
geslachtsonderverdeling bij garnalen. Indien niet, zorg dat je alles weet over dat
onderwerp. Het is vitale kennis voor je verdere leven. Je gaat waarschijnlijk ook
naar de kapper in de loop van de volgende paar maanden.
STEENGEIT = 22 december TOT 20 januari
Met koppigheid kom je nergens, wees dus een beetje toegeeflijk ten opzichte
van anderen. Wees goed voorbereid en maak een nette planning voor de
komende maand en steek hier en daar een tandje bij zodat je alles op tijd kunt
afwerken. Flirten met een deadline is meestal geen zo'n goed idee. Je zult nog
een prachtige zonsondergang bekijken in de loop van de komende zomer.

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...
... Dalmatiërs geboren worden zonder vlekken?
... de leeuw in de MGM intro Volney heette?
... “Colgate” Spaans is voor “Hang jezelf op”?
... België het hoogste aantal vrouwelijke ministers ter wereld telt?
... drankautomaten wereldwijd elk jaar een tiental levens eisen?
... de levensverwachting in 1900 47 jaar was?
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WUDjes
... het eerste telefoonboek ter wereld
één pagina met 50 nummers was?
... American Airlines in 1987 $40.000
bespaarde door hun eersteklassepassagiers één olijf minder te
geven?

... het woord “clitoris” van het Griekse woord voor “heuvelflank”
afstamt?
... “svangerskabsforebyggendemidde” Deens is
voor condoom?
... er drie golfballetjes op de maan liggen?
... de blikopener 48 jaar na het blik uitgevonden
is?
... de Bijbel het meest gestolen boek ter wereld
is?
... de Amerikaan Charles Osborn 69 jaar de hik
heeft gehad?
... het solden in den Aldi zijn?
... sommige architecten niet eens proberen om
hun fallussymbolen subtiel te maken?

Neem de Fouriergetransformeerde van de wudjes!
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Glijbaantjes
Het gebeurt met de grootsten der aarde. Een ‘slip of the tongue’ is eruit
voor je het weet en daar is niemand vrij van. Zinnen krijgen een
ongewilde betekenis die vaak gênant zijn voor de verspreker. Als deze
dan nog eens met professor wordt aangesproken, dan kunnen wij dat
niet zomaar laten passeren.
Prof. Dr. P. Matthys:
“Alle mussen zijn vogels, maar niet alle vogels zijn mussen. Sinusoïden
zijn dan de mussen, snapt ge?”
Terwijl hij een formule op het bord schrijft: “Ik zou hier eigenlijk moeten
over nadenken, dan zou ik binnen een kwartiertje wel weten of het juist
is.”
Prof. Dr. W. Sarlet:
“Deze relatie klopt dus zolang ze juist is.”
“Je herinnert je nog wel van in de kindertuin hoe je een stelsel van twee
vergelijkingen oplost.”
“En dus schrijven we vector grote R. De R van Laplace-vector,
natuurlijk... ik bedoel, de Duitsers noemen die de Runge-Lenz vector.”
Prof. Dr. T. Mestdag:
Prof. Mestdag definieert de Gausskromming en de Gemiddelde
kromming, met als respectievelijke notatie K en H
Student: “Is dat een universele notatie? Hoe komt men daaraan?”
Prof: “Ja, dat is universeel. Dat komt van het Duits zeker, de K van
Kromming en de H van... Hemiddeld. Dan komt dat misschien wel uit
West-Vlaanderen.
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Glijbaantjes
Prof. Dr. H. Dejonghe:
“Vrouwen zijn goed in preciesiehandelingen, edoch repetitief” (over
waarom er zoveel vrouwen vroeger werkten in onderzoeksinstituten, ze
moesten het rekenwerk doen waar de mannen geen tijd voor hadden )
Prof. Dr. D. Duval:
"We zullen een hoop onzin uitkomen, maar die zullen we wegredeneren."
Prof. Dr. Ir. R. Van de Walle:
“Je ziet dat ik niet gewoon ben om op een bord te schrijven: ik ben het
bord aan het afwassen, terwijl ik gewoon een nieuw bord kon nemen.
Thuis neem ik altijd een nieuw bord. Ik wacht daar wel tot er iemand thuis
komt om de vuile borden af te wassen.”
Prof. Dr. F. Callens:
"Er zijn eigenlijk maar 3 soorten
lenzen, maar ik zal er 4
bespreken. Kwestie van de les te
vullen, dat begrijpt u hé."
N. Jackowitch:
Bezig met een uitleg maar bijna
niemand is mee, struikelt bijna
over lesmateriaal van een ander
vak: "Ge ziet dat ik dat hier
moeilijk uitgelegd krijg he... Ik
struikel er al van over een
orthorombisch rooster!"

The slip of the tongue
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Breinbrekers: de oplossingen

Vuile spieker!
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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!
Preferably alive
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This was a triumph
Een scriptor zonder redactie is als een renpaard met een staart in de vorm van
een parachute. Hoe hard het beestje ook kan lopen, de wedstrijd is gedaan van
zodra de lucht in zijn staart schiet. In een vacuüm zou dit geen probleem zijn,
maar dan moet het wel leren om lang zijn adem in te houden. Bovendien zouden
er gigantische ruimtestations nodig zijn om de renbanen te huisvesten, want het
is niet praktisch om een hele renbaan vacuüm te trekken.
Ik ben slecht in vergelijkingen. Daarom wil ik voor de laatste keer de volgende
mensen bedanken:
Peulders voor zijn ongeëvenaard respecteren van deadlines, Bert voor zijn
machtige cantusverslagen, Janos en Robbert voor hun zalige activiteiten en
bijhorende verslagen, Failix voor zijn sportieve berichtgeving, wEEdpEckEr voor
zijn culinaire hoogstandjes, B. Wayne voor zijn Three Pages of Fame, Madame
Soleil voor haar mystieke raad, Lot voor haar verslagje Wietse Heremans, Lisa
Lampo, Jonathan D‟Haese, Yannick Keukelinck en Liesbeth Sys voor de
glijbaantjes, Felix en An (Feeeest!) voor hun vele bijdragen en al mijn
kommaneukers. Verder wil ik het voltallige praesidium en medewerkers
bedanken en, last but not least, mijn trouwe lezers. Ik heb nooit de persoon
gezien die een slijmerige paling in de Snailmailbox gedeponeerd heeft, maar
aan hem de volgende boodschap:

It was one hell of a ride!
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We do what we must, because we can!

Kleurplaat
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U weet wat te doen!

In ‘t volgende Strakske...

DUBBELINTERVIEW: PAUS BENEDICTUS XVI EN TOM SCHRIJVERS
OVER DE TOEKOMST VAN OBJECTGEORIENTEERD PROGRAMMEREN!

WIN EEN SUBORBITALE
RUIMTEVLUCHT!

DE TETTEN IN ‘T PRAESIDIUM: EEN GEILLUSTREERDE HANDLEIDING
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Verkrijgbaar in de betere viswinkel

Sfeerbeelden

Veel succes met
de examens en
tot volgend jaar!

‘t Is hier altijd gezellig
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