




Editoriaal

Beste studenten, brakkers
en iedereen die dit zalige
boekje in zijn macht gekre-
gen heeft.

Zoals jullie al gemerkt heb-
ben, is de universiteit weer
een paar weken bezig en
blijkbaar zijn er ook al een
paar lessen geweest. Jam-
mer genoeg signaleert dit
wel dat de zomer zo goed
als voorbij is.

Het verbaast me altijd hoe
de student zich aanpast aan
de nieuwe1 omgeving. Het
gedrag van de studenten is
ook meer gepolariseerd dan
je zou denken.
Er zijn eerst en vooral stu-
denten die in de vakantie
een zee van vrije tijd had-
den, maar nu amper nog
eens kunnen feesten. Dan
zijn er studenten die pro-
beren een fijne balans te
houden, hoewel de komst
van de examens deze ba-
lans langzaamaan verpest.
Uiteindelijk bestaan er stu-
denten die zich rot verveel-
den in de vakantie. Zij zien
de Overpoort bijna meer dan
de inhoud van de lessen.

Nu de lessen toch aan bod
zijn gebracht, wil ik eerst
iedereen die in staat is om
Analyse I om 8u30 aan te
kunnen, applaudisseren.
Het vraagt een enorme wils-
kracht om zo vroeg in zo
een lastige les te staan, ze-
ker als je zo een arme pen-
delende stakker bent. Ge-
lukkig heeft Jasson wel een
zachte stem waarmee hij je
wakker kan zingen.

De mensen die me nog meer
verbazen zijn degenen die
uitgaan en de dag erop net
zo vroeg in de les zitten.
Een goed voorbeeld hier-
van is onze eigen super vice
Clara2. Het maakt niet uit
wat voor avond het was, ze
zal er altijd3 in de ochtend
klaarstaan. Uiteraard kan
ik me er niet over uitspre-
ken over hoe enthousiast ze
is.

1In de meeste gevallen is het de oude
2Ook wel bekend als Mega Clara
3Of meestal toch
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Gelukkig is zij, net als heel
de WiNA, dolenthousiast
over al die eerstejaars. Want
als er nu iets is wat wij liever
hebben dan onze activitei-
ten, is het wel nieuwe men-
sen leren kennen om deze
activiteiten mee te doen.
Alexandra waardeert dit het
meest van al, aangezien ze
zonder schachtjes en feuten
niet veel te doen heeft. Ui-
teraard word je niks kwalijk
genomen als je niet zo bij
WiNA betrokken bent. Dit
was, is en zal altijd een vrije

keuze blijven4

Tot slot kan ik wel geloven
dat dit soort keuzes belang-
rijk zijn vandaag de dag.
Vandaar dat er weer een
ruim aanbod aan verschil-
lende artikels ter beschik-
king staat. Kijk maar eens
in de inhoudsopgave om te
zien wat ik nu uit mijn hoed
voor jullie heb getoverd.

Maarten Van Hoecke

Scriptor en professionele
zaag

4Tenzij iemand er in slaagt om WiNA plots tot een communistische
dictatuur om te vormen
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Woordje van de praeses
Jammer genoeg kan ik niet de hele tijd de show stelen in ’t
Strakse. Af en toe moeten ook eens wat verantwoordelijke5

mensen aan het woord gelaten worden. Het is wel vreemd
dat die ’verantwoordelijke’ mens dit jaar Nathan is6. Hoe
dan ook: nu geef ik even het woord aan de praeses.

Beste wineesjes, geheimzinnige stalkers en dergelijk ge-
spuis.

Ziezo zeg, er zijn weer eens vijf weken voorbij
gevlogen. Vijf weken
vol bijzondere avon-
den, nachten en min-
dere ochtends. Vijf
weken vol ontdek-
king, nieuwe deuren
die openen en inte-
ressante wendingen.
Voor velen van jullie
begon dit academie-
jaar op 21 septem-
ber met de introduc-
tiedag.
Dit is, ook al lijkt het niet zo, al lang geleden. Op deze dag
hebben we kennis kunnen maken met wat de toekomst
voor onze richtingen inhoudt7. Omgekeerd hebben de eer-
stejaars ook kennis kunnen maken met hopelijk hun toe-
komst8.

Voor de rest van jullie begon het academiejaar vier dagen
later op WiNA-dag I. Dit verliep zoals elk jaar dus dat is
saai om nog eens over te schrijven, het tekstje van Da-
vid van vorig jaar hierover staat op de site en kan je dan
even goed lezen9. Ik zou verder graag nog wat zeveren
over de staat van de universiteit en mijn leven. Wisten

5Welke zot is er nu verantwoordelijk deze tijd van het jaar?
6Het is nog steeds niet geweten hoe dit zo is gekomen
7Mijn verwachting dat er minstens 1 jonger is dan Kobe is jammer

genoeg niet uitgekomen voor zover ik weet
8Eindeloze speeches bijvoorbeeld.
9Ik ben niet lui, ik ben efficiënt
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jullie dat er blijkbaar een vampier rond de Therminal10

zweeft? De security die
Dries Van Langenhove moet
buitenhouden kan misschien
herbruikt worden eens Dries
zijn rechtszaak wint of het
zelf zowat beu raakt. Jam-
mer genoeg is recent ont-
dekt dat deze security vol-
ledig incompetent is en dat
hij waarschijnlijk enkel als

paspop kan gebruikt worden. Of misschien kunnen we de
security en de vampier tegen elkaar opzetten11.

Ik zou ook graag iedereen bedanken die me gesteund heeft
de laatste paar weken. ‘k Had het niet echt nodig maar
toch bedankt. Deze extra steun heeft me wel toegelaten
nog meer idiote memes te maken wat uiteindelijk wel aan-
genaam is voor iedereen buiten de inspiratiebronnen voor
deze memes12. Ik zou ook deze inspiratiebronnen graag
bedanken13 en vragen absoluut zo voort te doen.

Tot ooit!
Nathan Steyaert
Praeses WiNA 2018-2019

10Studentenhuis aan campus Tweekerken
11Ik denk niet dat dit enig probleem gaat oplossen maar het moet wel

tof om te zien zijn.
12i.e. Mathieu, Robin, Julien, you know
13Behalve Mathieu
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Verslagen
Deze eerste paar weken is er al een overvloed aan activitei-
ten geweest. Aan allen die aanwezig waren: proficiat. Aan
allen die niet aanwezig waren: hier kan u te weten komen
wat er allemaal gebeurd is op die activiteiten14.

Cultuur
Het is eind oktober en daarbij zitten er ook weer 2 cultuur-
activiteiten op. Maar niet getreurd, we hebben er zeker nog
gepland voor jullie!

Pasta-avond

In de tweede week
van het semester kon-
den jullie allemaal
al komen smullen
van lekkere pasta en
genieten van gratis
bier. De aanwezige
eerstejaartjes hebben
een studiemeter- of
peter gekregen, en
naar mijn ervaring

hebben ze daar zeker al voordeel uit gehaald. Onze cur-
susjes haalden het beste in zich naar boven en heb-
ben voor ieder studiemetekindje/-petekindje een speciaal
kruiswoordraadsel gemaakt om hen te verbinden aan hun
peter of meter. En nadat iedereen zijn buikje rond had ge-
geten en nieuwe mensen had leren kennen, kon een gratis
vat15 niet ontbreken! ;)

Lasershooten

Een avondje vol spanning, dat was het zeker! Met een der-
tigtal inschrijvingen was het zeker een geslaagde editie16.
De eerste groep had met het groter aantal deelnemers iets
meer doelwitten om op te schieten, wat het best wel span-
nend maakte. Verdeeld in een “oude garde” en wat groe-
nere Wineesjes hebben we gestreden om de ultieme high

14U mag dit ook lezen als u er was hoor.
15Inclusief bierpong om meteen een band te kweken
16En een fijn verjaardagsfeestje voor mij, hihi
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score. Uiteindelijk behaalden het groene en het rode team
van de eerste groep respectievelijk 493 en 3077 punten.
De high score van de dag werd behaald door Seppe Bilcke
met 5300 punten17; proficiat! Scores zijn natuurlijk maar
een bijzaak1819; het voornaamste is dat we ons serieus ge-
amuseerd hebben!

Dag en bedankt é!
xoxo
Cultuursmurf

Sport
Voorronde IFT Voetbal

De eerste sport-
wedstrijd van
het semes-
ter voor WiNA
begon met de
voorronde van
het IFT voet-
bal in de pou-
les. Op pa-
pier ging de
eerste match
tegen VPPK
de lastigste
zijn. Maar
in gloednieuw tenue gingen de winezen voor elkaar door
het vuur en hielden lang de 0-0 vast met zelfs een kans tot
een 1-0 voorsprong die nipt naast ging. De match eindigde
met een 0-2 verlies in de laatste minuten. In de tweede
wedstrijd kwam WiNA al snel 0-1 achter tegen VBK, maar
dat bracht de winezen niet ten onder. Op 5 minuten tijd
sprongen ze op en over VBK met goals van Mathieu Wil-
lems en Maxime De Nolf. Jammer genoeg was de gelijkma-
ker van VBK, in de laatste minuut, de domper op de feest-
vreugde. Met de eindstand van 2-2 eindigde WiNA tweede

17Met de accuracy van een stormtrooper
18Who am I kidding?
19Ja, tijdens het karten gaan we ook strijden. Dan zeker.
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in de poule! De coach 20 was tevreden. De voetballers gin-
gen zich vervolgens gaan hydrateren op de openingscantus
en konden terugkijken op twee sterke wedstrijden.

IFK Tafeltennis

De aanwezigheid van WiNA
was talrijk en opvallend op
15 oktober in het GUSB. Er
gingen maar liefst 11 wine-
zen strijden voor de over-
winning op het IFK Tafel-
tennis. Jammer genoeg
waren de resultaten iets
minder opvallend dan de
nieuwe shirts en suppor-

ters. Al moet er gezegd worden dat WiNA geen ex-
pingpongers inschrijft bij de niet-geklasseerden.21 Enkel
Julie en Quentin konden in hun poule de bovenhand ha-
len, waarna Quentin nog kon doorstoten tot de halve fi-
nale! In de einduitslag van dit IFK eindigde WiNA op een
9de plaats.

IFT & IFK Watersportbaanlopen

Op 22 oktober vond zowel het IFK watersportbaanloop als
het interfacultair toernooi plaats. De sportieve dag vatte
alreeds om 15 uur aan met de watersportbaanloop, waarbij
de lopers 5 km lang de longen uit hun lijf mochten lopen.
Wij zijn enorm dankbaar dat onze lopers deze niet te on-
derschatten afstand hebben getrotseerd! Pieter werd zelfs
11de.
Een tweede plaats in de pou-
lefase na verlies tegen VTK en
winst tegen Blandinia was al
snel een feit. Desondanks dat
kwam WiNA op de hoofdtabel
terecht met als volgende te-
genstander HILOK22 met een
logisch verlies als gevolg. De
laatste match van het IFT
werd nipt verloren van Che-

20die helaas niet in maatpak stond te coachen
21Dit is vooral niet gericht naar de VDK
22LO is een keuzevak
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mica. Een degelijke prestatie en uitstekende sfeer kunnen
we wel besluiten!

Ook het vrouwelijke
volleybalteam zette hun
beste beentje voor.
Tegen tegenstanders
als VPPK, VTK en
VLK konden onze da-
mes weinig beginnen.
Desondanks dit alles
stonden onze dames
daar niet voor niets,
we waren de enige

vertegenwoordigers van de faculteit wetenschappen en
konden daarom puntjes scoren. Het was een gewaagd ri-
sico van ons om een damesteam in te schrijven, waardoor
we nu de dames die meededen om een forfait te voorkomen
extra willen bedanken! Jullie zorgden voor een heleboel ex-
tra punten!

Gelijktijdig met het volleybal was het aan de basketters om
zich te smijten23. Tegen grote kanjers als VLK en ML&VEK
behaalden we een de-
gelijke score. De
volgende tegen VDK
werd wel schitterend
gewonnen met 13-
11! Daaropvolgende
een zuur verlies van
4-26 tegen Geogra-
fica waarin het niet
meezat volgens de
coach24. De twee
laatste wedstrijden verloren we tegen VTK en HILOK, maar
WiNA werd onderschat waardoor we in beide wedstrijden
toch even de bovenhand haalden, straf! De coach keek vol
passie en zag dat het goed was! Op naar het IFK basket!

Later op de avond namen onze 3 tafeltennissers het op in

23Graag driepunters
24Jonathan citerend: "Er wou maar niets in die ring"
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de poule tegen VRG en VLK. De eerste ontmoeting eindigde
op een 1-2 verlies. Nadien zette ook VLK een enorm sterk
team neer, wat resulteerde in 0-3. Ondanks de zwaarste
poule zat de groepssfeer en het plezier er goed in!

Alsof we nog niet
genoeg sport had-
den gehad, kwam de
zwemaflossing nog op
gang omstreeks 20u45.
Deze niet te onder-
schatten proef werd
afgelegd door zes sterke
zwemmers van onze
kant. We werden
derde van onze poule,

die bestond uit Chemica, VRG en VLK.

Buiten al dat serieus gesport was er ook nog het praesidi-
umkamp. Blijkt dat de opdracht dit jaar inhoudt om uzelf
kapot te fietsen! Elke vereniging nam het in drie rondes
met verschillende duo’s op tegen elkaar voor een sprint van
750 meter. We eindigden in de poulefase25 op een tweede
plaats na VLK.

We willen iedereen bedanken die aanwezig was op een sport-
activiteit en dat zwart en dat geel hebben verdedigd! Met
als prachtig resultaat een 9de plaats in het eindklassement
van het IFT! Zo zijn we maar liefst twee plaatsen gestegen
tegenover vorig jaar! Onze volgende sportevenementen kan
je alvast terugvinden op de kalender.

De sportjes, Jonathan en Quentin

25met VPPK, VLK en Geologica
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Feest
Besten Winezen en willekeurige personen die dit per toeval
hebben gevonden

Nu het semester al halverwege is en mensen steeds minder
naar de les gaan, is het tijd om eens te recapituleren wat
jullie al hebben uitgespookt.

Kasteelavond

Waow, vanaf het moment dat je de CB binnen stapte, werd
je welkom geheten in een prachtig sprookjesland met me-
nig ridders en prinsessen26. Voor sommigen onder ons was
het een magische nacht27 en anderen hebben zich gewaagd
aan de epische queeste om ons te verhelpen van al dat
Kasteelbier28. Dit laatste is goed gelukt. Ik zou nu wel
uw aandacht willen voor volgend opsporingsbericht: onze
kasteelbier-banner is zoek: hij is relatief groot, ziet eruit
al een banner en er staat kasteelbier op. Als u hem heeft
gezien, gelieve dit te laten weten via Feest@wina-gent.be.

Pizza avond

Mmmmmmm, pizza. Ook dit jaar hebben vele Winezen
kunnen genieten van een lekker stuk pizza29. Al vanaf 20u
was de rij al van ver
te zien, allemaal met
één doel: ons fail-
liet krijgen. Het was
nipt, maar er is nog
geld voor deze zever,
dus het is geen pro-
bleem. Als de avond
verder gaat en buik-
jes beginnen vol te
raken, verwacht je
een vermindering in
activiteit, maar desondanks was de sfeer ook zeker aan-
wezig.

26Af en toe ook een trol
27Over de ochtend gezwegen
28Of Kevin van zijn Capri Sun
29Of 35 stukken
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Openingsfuif

Aan allen die gekomen zijn30, proficiat. Aan allen die niet
gekomen zijn, BOOEE! Aan allen die waarschijnlijk geko-
men zijn maar zich dit niet herinneren, I guess

proficiat. De openings-
fuif lag dit jaar wat
later dan geschikt om
een openingsfuif te zijn,
maar er is toch nog
niemand begonnen met
studeren, dus vergeef
ons. En als je toch al
bezig bent of wilt be-
ginnen, ben je in ieder
geval al warm gedjenst.

Maar we moeten de beoordelingen objectief houden, dus
hier gaat die: Geen koffiekoeken 3/10.

Kusjes en lekjes op alle plekjes
Jullie feestjes
Julie en Jarne xxx

PR-extern en -intern
Hey Niels31 heeft deze maand weer geld verdiend voor WiNA
en Manon heeft er al goed voor gezorgd dat mensen naar
activiteiten gingen, en ahja, we hebben superveel bonnen
voor de pizzahut32 in de kelder, kom er zeker eens halen.

21 november is het ook nog de KPMG soirée in De Handels-
beurs! Voor alle laatstejaarsstudenten wiskunde en infor-
matica is dit een zeer interessant evenement om kennis te
maken met KPMG tijdens een exclusief gratis diner! Geïn-
teresseerd? Schrijf je dan zeker in via www.mykpmg.be!

Xxx, het PR-team.

30Of zich dit menen te herinneren
31Normaal gezien hebben de PR’s geen woordje. Maar omdat ik zo aar-

dig ben, heb ik dit toch geëist.
32gekregen van de pizzahut aan de Sterre
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Kalender
De helft van het semester is al bijna hier, en toch zijn
er nog massa’s activiteiten gepland. Hieronder ziet u de
ruime keuze aan afleidingen aangeboden door WiNA.

WiNA
ma 29 okt IFK minivoetbal GUSB
woe 31 okt Doop + Doopcantus CB
ma 5 nov IFK volleybal dames GUSB
di 6 nov Kicker-toernooi CB

woe 7 nov
Karten eKart
IFK Basketbal GUSB

ma 12 nov IFK volleybal heren GUSB
di 13 nov Bierkoningverkiezingen

+ bitterballen
CB

di 20 nov IFK judo GUSB
woe 21 nov KPMG Soirée Handelsbeurs
do 22 nov WiNA Quiz S9 - A3

woe 28 nov Verbroedering met Ge-
ografen

karaoke

woe 5 dec Zwemmarathon GUSB

Skireis
Ook dit jaar gaat WiNA met de Wetenschappen op skireis.
Dit jaar trekken we samen naar het famueze skigebied van
Alpe D’ Huez. Hier zal ieder van ons naar hartelust kun-
nen skiën en snowboarden.

Met de 251km aan piste en een top op 3.300 m, zal je meer
dan genoeg piste hebben om te ontdekken!
Ook naast de piste is er amusement voorzien. Niet minder
dan een festival wordt er georganiseerd. Je moet toch op
de één of andere manier de avonden vullen :)

Ben je geïnteresseerd of heb je meer vragen? Via het FB
evenement kan je meer informatie verkrijgen! Bij meer vra-
gen mag je ook gerust mailen naar skireis@wina-gent.be.
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Horoscoop
Horoscopen mogen dan wel vaak gezever zijn, maar geloof
me als ik zeg dat die van ’t Strakske 100% betrouwbaar
is33.

Ram
Ram om naar op te kijken: Fien Goet-
maeckers, want duh. Ofja, Leonardo
Da Vinci. Die mag ook.
Niet te negeren voorspelling: Als een
echte Rambo rammel je iedereen door
elkaar. Je veroorzaakt meer rampen
dan dat je er verhelpt. Niets kan je van
je ramkoers halen. Al je ramingen zijn
verkeerd, maar je hebt het niet in de

ramen. Je loopt steeds schrammen op en weet niet van-
waar. Je doet lastig tegenover iedereen en bent steeds in de
contramine. Misschien liggen krampen aan de basis van
je drama’s. Eet een framboosje, hopelijk helpt dat.
Aan te raden evenement: Filmavond

Stier
Stier om naar op te kijken: ons Feestje
Jarne.
Niet te negeren voorspelling: Je kunt
alles en iedereen aan. Je barst van
energie en bent niet te stoppen. Met
plezier storm je af op elke mogelijke
uitdaging. Maar pas op! Dit wil niet
zeggen dat elk probleem succesvol op-
gelost wordt. Een groot onheil (denk
aan ziektes, verderf, de CB en de dood)

staat je te wachten als jouw energie niet op de juiste wijze
gekanaliseerd wordt. Enkel door het hoofd koel te houden
en samen te werken met anderen kan jouw energie je lei-
den tot succes!
Aan te raden evenement: Kicker-toernooi

33uitslagen zijn niet wetenschappelijk getest en ik kan niet verantwoor-
delijk gehouden worden voor verkeerde resultaten.
Richt mogelijke klachten naar Clara en Fien.
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Tweelingen
Tweeling om naar op te kijken: Gero-
nimo
Niet te negeren voorspelling: Hoewel je
eerder nooit echt linguistisch was inge-
stelt, merk je steeds vaker fouten op in
zinsconstructies en grammatikale for-
muleringen. Let op tot op welke orde je
je je vrienden hiermee lastig valt, niet
iedereen apprecieerd ‘grammar-nazies’
even hart.

Aan te raden evenement: Quiz34

Kreeft
Kreeft om naar op te kijken: Riktor
Niet te negeren voorspelling: Mars
staat op één lijn met Jupiter komende
week, wees dus extra waakzaam voor
je ‘liefhebbende opmerkingen’, deze
kunnen door je vrienden als beledigend
ervaren worden. Probeer de gemoede-
ren te bedaren door nu en dan eens

een vriendschappelijke geste te doen; wie kan het nu niet
appreciëren als de afwas voor hen wordt gedaan?
Aan te raden evenement: Verbroederingscantus met Geo-
grafen35

Leeuw
om naar op te kijken: Jelle Cleymans
Niet te negeren voorspelling: Alles is
rustig, alles is kalm, maar laat je niet
misleiden. . . Problemen zijn op de loer
dus wees alert, lees deze horoscoop
zeer aandachtig. Vertrouw je instinc-
ten en geloof niets of niemand, be-
halve deze horoscoop. Je naaste omge-
ving probeert misbruik te maken van je
kalmte en goedgelovigheid. Geloof dus
goed in wat in deze horoscoop staat:
je vrienden zijn uit op jouw successen!

34De scriptor heeft niets te maken met mogelijke spelfouten
35hen beledigen is echter wel toegestaan
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Zoals je weet, liegt men nooit in een horoscoop!
Aan te raden evenement: Bierkoningverkiezing en bitter-
ballenavond (kom en win de titel!)

Maagd
om naar op te kijken: Maria
Niet te negeren voorspelling: De ster-
ren staan gunstig deze maand! Grijp
je kans om je te ontdoen van al je ‘
opgelegde labeltjes’, treed uit je com-
fortzone en durf niet enkel te denken,
maar ook te ondernemen! Vergeet niet;
wie niet waagt, blijft maagd!
Aan te raden evenement: Beiaardcan-
tus zou duidelijk goed gepast hebben,
maar deze is al gepasseerd; misschien

evenveel kans op de Massacantus

Weegschaal
om naar ‘op’ te kijken: Blokkie
Niet te negeren voorspelling: Je bent
behulpzaam en geeft deze periode
goede raad aan je dichte omgeving. Je
helpt iedereen die het vraagt en helpt
ze onmiddellijk als ze het vragen. Maar
hierdoor verlies je tijd voor jezelf en be-
reik je niet de eerste plaats. Misschien

eens aan jezelf denken en met volle gas persoonlijke over-
winningen opzoeken.
Aan te raden evenement: Karten

Schorpioen
om naar op te kijken: Leonardo DiCa-
prio
Niet te negeren voorspelling: Deze
maand is het hét moment om je
splinternieuw-ontwikkelde/altijd-aanwezige36

niet-te-ontkomen interesse voor licht-
bruinharige, 20jarige fysica-studentes
te openbaren. De beste manier om bij

36schrappen wat niet past, maar zeg nu zelf; alsof het een optie is om
hier geen enorme aantrekking voor te voelen
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deze lichtspecifieke nichegroep uit te
pakken, is door deze te trakteren op

enkele pintjes in de CB. Succes gegarandeerd!
Aan te raden evenement: de eerstkomende clubavond

Boogschutter
om naar op te kijken: Konijn
Niet te negeren voorspelling: Je hebt
geen controle en voelt je impulsief. De
sterren maken je duizelig en de grote
maan brengt je in de war. Logisch den-
ken zit er niet in deze maand. Blijven
gaan en dynamisch zijn, daar leef je
onbewust voor. Je denkt uitermate
klaar te zijn voor nieuwe uitdagingen.
Je impulsiviteit leidt nergens naar toe,

vreest iedereen rond je. Let dus goed op wat je vrienden je
aanraden. Ze hebben enkel het beste met je voor. Ze kun-
nen het mysterieus gevoel uit je hoofd helpen ontcijferen
en verwijderen.
Aan te raden evenement: IFK Volleybal

Steenbok
Steenbok om naar op te kijken: Jan
Ryckebusch37

Niet te negeren voorspelling: Wees ge-
waarschuwd, lieve Steenbok, uw been-
deren zijn kwetsbaar dezer dagen!
Neptunus loert onheilspellend vanach-
ter Jupiter. Kijk waar u uw voeten
plaatst en aan wie u uw hand geeft, je
weet nooit of je deze al dan niet nog

terugkrijgt! Ontwijk gevaarlijke situaties zoals tramspo-
ren overfietsen, zat trampolinespringen, toneelspelen en
de trappen van de S9 wanneer de economisten klaar zijn
met hun lesjes. U zal me dankbaar wezen op het einde van
de maand!
Aan te raden evenement: IFK minivoetbal

37De scriptor is niet eens de voorbeeld-steenbok, snif.
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Waterman
Waterman om naar op te kijken ook
Bert Commeine want #held38

Niet te negeren voorspelling: Follow
the stream en alles komt op z’n poot-
jes terecht. Piekeren brengt je ner-
gens en staat juist in de weg van
klaarheid. Laat dus los, dompel je

onder in rust en de antwoorden zullen vanzelf ver-
schijnen. Laat je innerlijke zeemeermin/man los en
zwem de antwoorden tegemoet. Je kunt zelfs ande-
ren overtuigen hetzelfde te doen door je prachtig sirene-
zangtalenten vrij te laten. Of dit tot een goed einde
komt voor deze anderen, hangt af of je je een Disney-
zeemeermin/man voelt of eerder een ‘ik-verleid-graag-
mannen-tot-de-verdrinkingsdood’-zeemeermin/man. Aan
jou de keuze!
Aan te raden evenement: Zwemmarathon

Vissen
Vis om naar op te kijken: Spitfire39

Niet te negeren voorspelling: Frustra-
ties alom! Niets gaat vooruit, alles
werkt je tegen. Het lijkt alsof je steeds
rondjes zit te zwemmen in een bokaal.
Is al je harde werk dan voor niets? He-
lemaal niet! Geduld is deze maand van
belang. Geduld en al je moeite zal uit-
eindelijk beloond worden.
Aan te raden evenement: Bitterballen-
avond en Bierkoningverkiezing (kom

en eet je frustraties weg!)

ps: wij werden niet betaald voor sluikreclame

38én het internet is niet zo exact over wanneer in januari hij geboren is
39rip 2016-2018
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Francis’ avontuur
Het is nu wel al geweten40 dat Francis een geliefd en geres-
pecteerd lid van WiNA was. Iedereen keerde zich naar hem
voor raad en wijsheid en wanneer WiNA hem het meest
nodig had, verdween hij. Ondertussen is er al meer dan
een half jaar verstreken sinds de flamingo vermist raakte.
Ter ere van zijn herinnering wordt hieronder verteld hoe
Francis bij ons terecht kwam.

Francis. Ieders vriend. Hij is nu bijna een half jaar uit ons
midden verdwenen. Maar wie was Francis eigenlijk? Waar
kwam hij vandaan? Waar zou hij naartoe zijn? Dit zijn al-
lemaal vragen waarop we geen antwoord hebben. Of toch?

Francis is niet af-
komstig van België.
Zijn roots liggen in
het verre Aruba bij
de meest prestigieuze
flamingo-familie. Hij
is namelijk de zoon
van de alom bekende
Jiorgio Diaz Flamenco.
Lange tijd leefde hij
gelukkig op het ei-
land maar plots ver-
anderde alles.

Francis zat met zijn
nieuwste verovering
op het strand naar
de zonsondergang te
kijken toen plots het
weer omsloeg. Het
regende pijpenstelen

en de wind blies alles weg. Zo werden ook Francis en
zijn vriendin weggeblazen, kilometers ver de zee in. Ge-
lukkig konden ze vrij goed zwemmen. Maar natuurlijk wa-
ren hun veren nat waardoor ze niet naar huis konden vlie-

40Door iedereen die geen eerstejaars is
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gen. Hun peddelende pootjes trokken de aandacht van een
troep hongerige haaien, maar dit realiseerden Francis en
zijn vriendin zich niet. . .

Toen gebeurde het. Met een reusachtige hap werd Francis’
vriendin helemaal opgeslokt. Francis wist niet wat doen.
Hij zat vast. Hij ging sterven. Maar plots kwam daar zijn
reddende engel. Een boot! Francis zag een boot! Hij was
gered! Of dat dacht hij toch. Want het was niet gewoon
een boot, het was een boot vol flamingostropers! Gelukkig
voor Francis waren ze uit op levende flamingo’s en werd hij
opgesloten in een kooi aan boord van de boot.

Na dagen gevangenschap kwamen ze aan op het vasteland.
Nu moest hij wel ontsnappen. Francis besloot dat het beste
plan was om de aandacht te lokken van de bewaakster.
Dus haalde hij zijn grootste troef boven. Zijn djens-talent.
Want niemand kan djensen zoals Francis. Al snel kwam
de bewaakster kijken wat hij aan het doen was. Verbaasd
door het hele gebeuren had ze niet door dat Francis haar
gewoon dichterbij probeerde lokken. Het was dan ook niet
meer moeilijk voor Francis om haar in een wurggreep te
nemen en vervolgens haar sleutels te stelen. Hij was weer
op vrije poten.

Onze rozige vriend ging
vervolgens op zoek naar
een schuilplaats. Lang
zoeken werd beloond toen
hij in een kelder van een
oud gebouw terechtkwam .
“Niemand zal mij hier vin-
den”, dacht hij. Pas toen
Francis de volgende och-
tend wakker werd, besefte
hij in wat voor plaats hij
beland was. Het stonk er,
overal lag afval en er ston-
den hopen bier. Het was de hemel, ook wel bekend als de
WiNA-kelder.
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Interview met Maarten De Boeck

U bent relatief bekend
bij de wiskundigen, maar
voor velen van ons is
er niets geweten over u.
Kunt u zichzelf kort voor-
stellen voor de studenten
fysica en informatica?
Oei, de vriendenboekjes-
vraag. Goed dan, ik ben
doctor-assistent bij de vak-
groep Wiskunde (in de laat-
ste maanden van diens
bestaan), gedoctoreerd in
2014. Misschien moet ik
uitleggen wat een doctor-
assistent is en doet. Een-
voudig gezegd is het een ni-
veau tussen dat van doc-
toraatsstudent en dat van
professor. Een doctor-
assistent heeft een docto-
raat, kan zelfstandig aan
onderzoek werken, mag
vakken geven als verant-
woordelijk lesgever (versta,
theorielesgever), maar heeft
slechts een tijdelijk con-
tract, wat dus een beperking
aan mogelijke verantwoor-
delijkheden meebrengt.
De wiskundestudenten van
het tweede jaar (en binnen-
kort ook die van het eer-
ste jaar) kennen mij vooral
als lesgever van LAM II. Iets
oudere wiskundestudenten
hebben de tweede helft van
Discrete Wiskunde II van
mij gehad, maar dat geef
ik nu niet meer. In die

periode gaf ik ook de oefe-
ningenlessen van Discrete
Wiskunde I. Ik ben ook zes
jaar de assistent voor Pro-
jectieve Meetkunde geweest,
maar die taak heb ik twee
jaar geleden dan toch door-
gegeven. Enkele studenten
kennen mij ook als mede-
lesgever van Vakkennis Wis-
kunde en van Capita selecta
in de meetkunde. Als on-
derzoeker ben ik actief in de
eindige meetkunde; ik doe
onderzoek naar allerhande
verzamelingen van punten
of deelruimten in projec-
tieve en polaire meetkundes
met bijzonder eigenschap-
pen. Sinds kort ben ik ook
lid van de faculteitsraad.

U was vroeger de assistent
van discrete wiskunde I.
Wat vond u van het geven
van zo’n elementaire wis-
kunde aan nieuwe genera-
ties?
Eigenlijk best wel leuk.
Een eerstejaarsvak geven
voelt ook een beetje als de
poort naar een nieuwe we-
reld openzetten (hier hoort
een muziekje van Dvořák).
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Het zal je wel opvallen dat in
de laatste vier, vijf jaar eer-
stejaarsvakken een belang-
rijk deel van mijn takenpak-
ket qua onderwijs innemen
en -namen. Wiskundig is
het niet de grootste uitda-
ging, maar je moet didac-
tisch wat meer op je tellen
passen. In eerstejaarsvak-
ken geef je toch een aan-
tal essentiële vaardigheden
mee, zeker bij Discrete Wis-
kunde I had ik dat gevoel
erg sterk. Hoe schrijf je een
bewijs op? Hoe ga je na
of een afbeelding wel goed
gedefinieerd is? En er zijn
aantal begrippen die zo be-
langrijk zijn voor de oplei-
ding wiskunde dat je ze echt
moet inslijpen bij de eer-
stejaarsstudenten. Uit het
eerste bachelorjaar komen
en maar half en half weten
wat een groep, een graaf of
een meetkunde is, en hoe je
daar mee moet werken, dat
kan niet.

In die lessen kwam u soms
al eens af met een tof
weetje rond geschiedenis.
Ook op examens komt er
zo wel al eens iets langs.
Van waar komt deze inte-
resse in geschiedenis?
Die is er al sinds mijn kin-
dertijd. Ik heb altijd veel
en graag over geschiedenis
gelezen; de belangstelling
van mijn ouders voor dat
vakgebied zal daar wel niet
vreemd aan zijn. We gin-
gen ook altijd op reis om
iets (kunst)historisch bij te
leren. En nu nog is die in-
teresse sterk aanwezig: mo-
menteel ligt er een klepper
over de Dertigjarige Oor-
log op mijn leestafel. Maar
ook politiek en maatschap-
pij boeien mij erg. Maar
daarvoor komt een gedegen
historische en geografische
kennis wel van pas.
In de les deel ik daar dan
graag wel eens iets over.
Daar is het misschien anek-
dotisch, maar wezenlijk ben
ik ervan overtuigd dat uni-
versitair geschoolde studen-
ten zoals jullie een brede
kennis moeten hebben. Ze-
ker studenten die zich met
een specifiek vakgebied be-
zighouden – zeker in de we-
tenschap –, hebben het ri-
sico om zich tot ‘vakidio-
ten’ te ontwikkelen. En dat
moet je te allen prijze ver-
mijden: probeer toch naast
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wiskunde, natuurkunde of
informatica ook oog te blij-
ven houden voor taal, litera-
tuur, kunst, politiek, econo-
mie, geschiedenis, etc.
Laat me daar nog een ver-
haal over vertellen, voor die-
genen die denken dat ik
enkel met geschiedeniswee-
tjes langskom. Een jaar of
drie geleden gaf ik de oe-
feningenlessen Projectieve
Meetkunde in een lokaal
in S8, twee opeenvolgende
lesuren. Daar hing aan de
muur een blinde kaart, met
daarop een heel aantal ste-
den aangeduid, enkel met
een punt, zonder de naam.
Ik denk dat ik ongeveer van
iedere pauze in dat semester
gebruik heb gemaakt om de
geografiekennis van de stu-
denten wat bij te spijkeren.

Op het examen projec-
tieve meetkunde van 25
juni 2012 staat de vol-
gende tekst als intro:
“Lasciate ogne sperenza,
voi ch’intrate.” Ik ben niet
zeker wie de assistent van
dit vak was toen, maar
hoop dat u er iets meer
van weet: van waar of van
wie kwam het idee met
deze bijzonder bemoedi-
gende tekst het examen te
beginnen?
Die assistent was ik dus,
en het idee kwam dus ook
uit mijn hersenpan. Als

was het zeker niet de eerste
keer dat ik een quote boven-
aan het examen plaatste. Ik
denk dat er op ieder schrif-
telijk examen dat ik opstelde
er één te vinden is; dat zijn
er dus zeker meer dan 20
in totaal, van Dante over
Frans chanson tot The Lord
of the Rings en Kill Bill.

En ze zijn niet allemaal even
hard als deze, maar ze heb-
ben wel allemaal een iro-
nische of licht-sarcastische
ondertoon, zeker in exa-
mencontext. Het is een
beetje een gimmick, als
speelse reactie tegen de ten-
dens van ‘verkleutering’ van
de maatschappij en het on-
derwijs. Ik hoopte altijd dat
de meeste studenten er de
humor wel van konden in-
zien. Bovendien, het oefe-
ningenexamen Projectieve
Meetkunde had de reputa-
tie niet heel gemakkelijk te
zijn, en dan kan je als jonge
assistent twee dingen doen,
ofwel hard staan roepen dat
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het niet waar is, ofwel de
ironische aanpak die ik dan
maar uitgetest heb. De stu-
denten die er in 2012 bij
waren, zijn trouwens al lang
afgestudeerd en enkelen zijn
intussen collega’s gewor-
den; en ik weet dat niet ie-
dereen dat examen en die
quote al vergeten is. Er is
me toen op de feedback ook
een studente komen vertel-
len dat haar vader dat opga-
venblad en die quote onder
ogen heeft gekregen en die
quote vervolgens op de deur
van de kamer van dochter-
lief geplaatst heeft.

Zoals we elk jaar op de
Prime quiz en vorig jaar
ook op de UGent quiz kun-
nen zien bent u wel nog
een fan van quizzen. Hoe
is het zo gekomen dat
de quiz van de UGent ge-
wonnen wordt door een
groepje wiskundigen?
Eigenlijk quiz ik niet zo
vaak, misschien een keer
of vier, vijf op het jaar, maar
ik doe het wel graag. En
die UGent-quiz, met en-
kele andere vragen die ons
dan niet liggen, worden we
misschien derde, en dan
spreekt niemand er nog
over. Maar we hadden die
avond twee goede ploegen
met wiskundigen uit onze
vakgroep, en samen met
collega’s Demeyer, Denaux

en Meulewaeter bleek ik dan
in de winnende ploeg te zit-
ten. Had ik daarnet al iets
gezegd over hoe nuttig het
is een ruime interesse te
hebben? Wel, dat hebben
die avond dan wel bewezen.
Pas op, het is niet met oog
op quizzen dat ik dat zeg.
Dat je er een betere quiz-
zer van wordt, is hoogstens
een leuk bijeffect. Dat wij
complementaire interesses
hebben, hielp die avond wel.
Maar in het algemeen mag
ik wel zeggen hier bijzon-
der intelligente collega’s te
hebben, niet enkel op wis-
kundig vlak.

We hebben nog iets over
Prime! Hoe stond u te-
genover het ontstaan van
Prime ongeveer tien jaar
geleden? Had u daar zelf
enige hand in? En wat
denkt u van Prime van-
daag de dag?
Dat was natuurlijk een zeer
positief initiatief. Ik was
er zelf niet bij betrokken,
vooral omdat ik het hele stu-
dentenleven aan mij voorbij
heb laten gaan. Ik heb nooit
op kot gezeten, en ging ie-
dere dag na de lessen naar
huis. Maar ik denk dat
Prime in de voorbije tien
jaar toch echt wel een mooie
bijdrage tot het aangename
klimaat rond de opleiding
wiskunde heeft geleverd. Ze
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hebben een aantal leuke ini-
tiatieven ontwikkeld, zon-
der in het vaarwater van
WiNA te komen. Enerzijds
een aantal serieuze wiskun-
dige activiteiten, wat toch
wel een gat in de markt
was, en anderzijds een aan-
tal zaken zoals de quiz en
het folkdansfestijn, die toch
hun uniek karakter heb-
ben, charmanter dan tra-
ditionele studentikoze acti-
viteiten. Van die eerste blijf
ik als lesgever weg, omdat
het verschil met lessen toch
groot genoeg moet blijven.
Bij de activiteiten van de
tweede soort ben ik graag
aanwezig. Complimenten
aan de dames en heren van
Prime die toch altijd weer
mooie zaken op poten zet-
ten, en daar veel werk in
steken.

Wat is uw favoriete anek-
dote uit uw eigen studen-
tentijd?
Zei ik al dat ik in mijn
studententijd altijd braaf
naar huis ging na de les-
sen? ’s Ochtends kwam
ik wel altijd om half negen
of vroeger, zelfs al begon-
nen de lessen pas om tien
uur of half twaalf, kwes-
tie van al wat te werken.
Je begrijpt dat er dus geen
straffe verhalen uit de Over-
poort kunnen zijn. De voor-
naamste reden was dat ik

in mijn studententijd actief
was als leider in de jeugd-
beweging en daar vlug wel
wat verantwoordelijkheid
moest opnemen, waardoor
veel van mijn vrije tijd daar-
heen ging. Dus iets straf-
fer dan een Jungle Speed-
totem die ik ooit eens door
de resto heb geslingerd in
het heetst van de strijd, kan
ik niet vertellen, vrees ik.

Al ben ik wel trots op het
feit dat ik ook in de exa-
mens leiding kon blijven ge-
ven door de voorbereiding
tijdens het semester. Het
meest extreme voorbeeld is
dat ik op vrijdag een exa-
men had, Differentiaalmeet-
kunde II als ik mij dat goed
herinner, en op maandag
opnieuw. Maar op zondag
moest en zou er een activi-
teit voor de kinderen zijn.
’s Avonds was ik doodmoe,
want we waren ook maar
met twee leiders voor de hele
bende – examens, weet je
wel. Maar maandag stond
ik er, en dat examen is vlot
verlopen.
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U heeft ooit gezegd dat u
de oefeningen Lineaire Al-
gebra voor de fysici hebt
gegeven, maar dat u hier
snel mee gestopt bent.
Waarom was dit
Ik heb die oefeningen één
jaar gegeven, in het aca-
demiejaar 2013-2014, het
laatste jaar ook dat ik doc-
toraatsstudent was. De
studenten weten dat mis-
schien niet meer, maar toen
werden die oefeningen nog
in één groep gegeven voor
wiskunde- en fysicastuden-
ten samen, met slechts één
assistent – ik dus – voor die
hele groep, waar er nu twee
voor de ene, en één voor
de andere groep zijn. Wie
ooit een oefeningenles van
mij gehad heeft, weet dat ik
weinig op bord schrijf, maar
veel een-op-eenbegeleiding
probeer te geven. Voor 120
studenten was dat dus een
gekkenhuis, maar ok. Het
moeilijke punt was het exa-
men. Ik was altijd wel ge-
woon geweest een beetje uit-
daging in het examen te ste-
ken – mijn achtergrond bij
de VWO speelde ook wel nog
wat mee – en een van beide
opgaves was dus een meer
‘theoretische’ oefening, eer-
der dan een rekenoefening.
Voor de wiskundestudenten
viel dat allemaal wel mee,
maar bij de fysicastudenten
was het desastreus. In com-

binatie met de theorievra-
gen van professor De Medts
en dr. Van de Voorde, die
ook altijd zeer inzichtelijk
waren, leidde dat tot een re-
cord aan niet-geslaagden bij
de fysicastudenten. Te on-
zer verdediging, in die pe-
riode bereikte ook het in-
schrijvingsaantal bij de fy-
sica een hoogtepunt, en niet
al die extra studenten waren
even geschikt voor de studie
fysica om het zacht uit te
drukken; en we hadden ook
gepeild naar wat we volgens
de studiefiche geacht wer-
den te doen. Maar goed, op
de feedback heb ik er tot
zes uur ’s avonds gezeten;
de voorlaatste assistent was
twee uur eerder al vertrok-
ken.
Of er een direct oorzakelijk
verband is, heb ik nooit ze-
ker geweten – ik was ‘maar’
assistent – maar het jaar
erop (en sindsdien) werden
de oefeningen in twee groe-
pen gegeven, met dus ook
meerdere assistenten en
aparte oefeningenexamens
voor de twee groepen, met
klemtonen die toch wat an-
ders liggen. Ik denk niet dat
de huidige fysicastudenten
daar kwaad over zijn. Graag
gedaan, hoor.
In aanloop naar dat vol-
gende jaar werden ook de
oefeningenlessen wat her-
schikt, en de oefeningen
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Discrete Wiskunde I kwa-
men vrij, wat ik eigenlijk
liever wou geven dan de
oefeningen LAM I, en met-
een konden mijn opvolgers
bij LAM I met een schone
lei van start gaan, want
ik wist dat mijn naam wel
nog enkele jaren aan dat
ene examen zou verbon-
den blijven. Op het herexa-
men van dat gedenkwaar-
dige jaar plaatste ik trou-
wens een van mijn betere
quotes; die opzoeken lijkt
me een mooie UOVT voor de
scriptor.

Als laatste hebben we nog
een klassieker: hebt u
enig advies voor onze le-
den en medestudenten?
Een toffe studietip, of
misschien een toffe meet-
kundige structuur?
Qua meetkundige structuur
kan ik de Hermitische po-
laire ruimten wel aanbeve-
len; het ene moment gedra-
gen ze zich als model-polaire
ruimten, en het andere mo-
ment geven ze je hoofdbre-
kens: problemen die voor
alle andere polaire ruimten
opgelost zijn, blijven voor

Hermitische polaire ruim-
ten al jaren onopgelost.
Voor de rest, geen vakidioot
worden, een zinvolle hobby
onderhouden, altijd de spel-
ling en grammatica in het
oog houden in projecten
en examens, en in week 1
van het semester beginnen
met studeren (dat is niet
enkel voor de eerstejaars).

Als studietip geef ik graag
nog mee dat je het echt kent
als je het aan iemand kan
uitleggen, en zijn of haar
vragen kan beantwoorden.
Zoek dus een medestudent
die jouw hulp kan gebrui-
ken, en geef die zoveel uitleg
als nodig. Of dat is ‘zoveel
uitleg als hij/zij nodig heeft
om het te snappen’ of ‘zo-
veel uitleg als jij nodig hebt
om het helemaal in de vin-
gers te krijgen’ laat ik in het
midden.
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IAESTE

Gegroet Strakskelezers! Een nieuw academiejaar is aan-
gebroken, het lang verwachte jaar waarin het geboortejaar
van universiteitsstudenten niet langer vanzelfsprekend met
een ‘1’ begint. Ook dit jaar zal IAESTE weer vele studenten
op onvergetelijke buitenlandse stages sturen. Maar first
things first, aangezien dit ons allereerste artikel ooit in ’t
Strakske is: IAESTE, wat is dat voor een complex acro-
niem?

IAESTE?
The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience (IAESTE) is een organisatie die
wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks
vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschaps-
richtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werk-
ervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen
mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig
onder te dompelen in een andere cultuur en is dus meteen
ook een prachtige levenservaring.

Stages?
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages ko-
men online begin februari. Vanaf dan kan je op ons online
platform een account aanmaken en appliqueren. Hoe dit
allemaal exact in z’n werk gaat zal ruim op tijd gecommu-
niceerd worden via onze website, Facebook en e-mail. Ver-
geet ons dus niet te liken op Facebook en je in te schrijven
op de mailinglijst! Om te illustreren wat voor een onver-
getelijke ervaring een IAESTE stage is, zullen we enkele
studenten aan het woord laten die het de voorbije zomer
zelf beleefd hebben.
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Smaakmakertjes
- Kaat Van der Eycken, Fysica en Sterrenkunde, Slovakije:

“When I was thinking about going on an IAESTE internship,
I wanted to go somewhere where the internship itself would
be interesting and fun, the destination didn’t matter.

That’s how I found the in-
ternship in Bratislava, Slo-
vakia. I did so many
things during my six week
internship: I went to visit
every single tourist attrac-
tion in Bratislava, went to
Vienna, went hiking in the
High Tatras, got to know
the Slovak cuisine, got to
know new people. . . It was
an amazing experience and
I can only recommend eve-
ryone to go on an IAESTE internship as well.”

- Margo Bellanger, Computerwetenschappen, Israel:

“Are you sure you want to go to Israel? A question I heard
so many times. But I’m glad no one talked me out of doing
this internship, because Israel is breathtakingly beautiful,
and this is still an understatement. I left Belgium with no
expectations and it turned out so much better than what I
could ever hope for. Those 7 weeks in Israel were extra-
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ordinary. It was such an exclusive experience. I did so
many “once in a lifetime”
experiences, it was truly
amazing! I would re-
commend going on an in-
ternship abroad to every-
one. It’s so much more
than only the internship,
It’s about the experience. I
will remember this for my
whole life. You’re still doub-

ting? Just do it!”

Wil jij deze zomer ook op stage met IAESTE? Hou dan ze-
ker onze sociale media in de gaten of neem een kijkje op
onze website. Noteer alvast 29 november in jullie agenda,
de datum van onze algemene infoavond.

Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en dead-
lines?

• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE
Belgium’

• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te
sturen naar iaeste@vtk.ugent.be

• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op
de website www.iaeste.be
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Mythes, Sagen en Legendes
Volgende vertelsels zijn gebaseerd op waargebeurde verha-
len. Elke vorm van gelijkenis met bepaalde personen is
volledig intentioneel. Namen zijn aangepast41 naar namen
van praesidiumleden.

Vakantiecursus-triathlon
Er waren eens drie toekomstige schachtjes die samen deel-
namen aan de vakantiecursus wiskunde: Clara, Jonathan
en Quentin. De les werd gegeven door onze geliefde profes-
sor Matthias en was zoals gewoonlijk behoorlijk saai.

Clara stond vrij opgewonden door het prachtige accent van
professor Matthias, dus besloot om ‘s avonds een flesje
boswandeling te drinken met Jonathan en Quentin. Onze
drie studentjes raakten behoorlijk beschonken.

Jonathan, die het nuchterste was van de drie, besloot dan
het hele gebeuren de andere richting uit te sturen. Ze gin-
gen met hun drietjes naar de slaapkamer van Clara zodat
het echte feest kon beginnen. De hele nacht werd de liefde
hevig bedreven. Waarna ze nog lang en gelukkig leefden.

De onverwachte nacht
Er was eens een IT, Robin, en een klein feutje, Manon. Ze
zagen elkaar op een WiNA-clubavond waar de vonk sprong
meteen over sprong. Ze dronken en ze feestten, tot plots
Manon een offensief inzette. Ze verraste Robin en besprong
hem. Ze mikte voor zijn lippen en schoot meteen raak. Ze
muilden nog voor de rest van de avond.

Net wanneer iedereen eraan gewend raakte, vertrokken ze
beide naar huis, of toch naar Manon haar huis. De nacht
maakte plaats voor de ochtend en al snel kwamen de eer-
ste roddels boven water. Al snel was het duidelijk, Robin
was ontmaagd door Manon.

Als dit nog niet gek genoeg klinkt, het hele verhaal her-
haalde zich de week erna.

41om de anonimiteit toch een beetje te bewaren
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De Apache-helikopter
Tot slot verplaatsen we ons naar het pittoreske Oostakker
waar het WiNA-praesidiumweekend doorging aan het be-
gin van het academiejaar. De eerste avond was al meteen
een treffer en ook de tweede beloofde een succes te worden.

Nadat Quentin vernederd was door Robin in bierpong, schoof
het praesidium aan voor het avondeten en bereidden ze
zich voor om te cantussen. Doordat Robin behoorlijk aan-
geschoten was, had hij dus assistentie nodig. Het duurde
nog geen vijf minuten voordat het leger toekwam met een
AH-64 Apache helikopter. Blokkie en Robin haastten zich
snel terug naar de kazerne.

Eénmaal aangekomen
stal Blokkie de heli-
kopter om S8 te bom-
barderen. Terwijl
dit zich afspeelde, lag
Robin half-dood naar
Manon te luisteren
terwijl ze wat Be-
yoncé zong. Ten
slotte pleegde Robin later zelfmoord zodat Kobe de boe-
kenverkoop alleen moest regelen.
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Woordje schachtentemmer
Bestigste Wineesjes en toekomstige schachtjes!

De dagen zijn voorbij gevlogen en blijkbaar zitten we al in
week 5? #saywhatnow?
Tevreden en voldaan kan ik terugblikken naar
enkele legendarische
avonden of weken
die enkel en alleen
maar bevestigen wat
ik de hele tijd al wist:
“Die van tweeduust
zijn de beste aan-
winsten die een tem-
mer zich maar wen-
sen kan.”42

Want geloof het of
niet beste commilito-
nes, elke clubavond is al in stijl afgesloten geweest met de
feutjes. Tegenwoordig is zelfs het doopcomité vaker in de
Père terug te vinden dan elders in Gent. Er kan dus ge-
concludeerd worden dat de feutjes goed gekend zijn bij het
doopcomité, alsook het praesidium43.

Op WiNA dag I waren de feutjes talrijker aanwezig dan het
aantal vleeskes, dat was wel duidelijk. Maar aan gratis va-
ten ontbrak het er natuurlijk niet aan. Bij deze weten we
dus ook weer waar WiNA haar prioriteiten liggen44.

De openingscantus was minstens even geslaagd, me dunkt.
Niets is zo fijn als een volle schachtenbak de correcte pagina-
nummering te horen opzeggen45. Zoals het er nu naar uit-
ziet gaat WiNA tegen het einde van het jaar een aantal flink
afgetrainde schachtjes bij krijgen. En ik moet wel zeggen:
zelfs dat adje uit de condoom was het helemaal waard ;)

42Behalve dan dat ze geen enkele K3 of Samson & Gert klassieker kun-
nen meezingen

43En natuurlijk onze IT
44Hoog tijd voor een motie van wantrouwen door Team Vlees?
45in het Duits?
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Ook een Voordoop 1 is de revue al gepasseerd. Dan heeft
het doopcomité er speciaal voor gezorgd dat de feutjes al-
lemaal fit en marathon-klaar waren voor de legendarische
Kasteelavond,

alsook hebben de
DC-leden de out-
fits voor Voordoop
II uitgedeeld tus-
sen de feutjes. En
het moet gezegd
worden: deze wa-
ren dik on point!
Dee Dee, Pajama
Sam, Trump en
Poetin, een flat
Earth, de Teen-
age Mutant Ninja

Turtles a.k.a. Michelangelo, Leonardo, Donatello en Rap-
hael46, allemaal stuk voor stuk geslaagde verkleedop-
drachtjes47. Bovendien waren de ingezonden powerpoints
al zo erg dat het doopcomité weinig moeite moest doen om
ze nog te kunnen verpesten.

Maar het leukste en belangrijkste moment moet nog ko-
men: de doop! Zijn jullie klaar voor deze epische, vieze,
vuile dag? HET ZAL WEL MOETEN!!! Vergeet zeker niet
dat doopformulier in te vullen en nog op tijd door te stu-
ren, want dit is een once in a liftime opportunity.

xoxo

Jullie Meester in spe

46 Still waiting for the epic rap battle though
47Weer opnieuw: hun liedjes die ze moesten kennen trokken op niets
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Glijbaantjes

“Telt een teek op uw ballen als
een blowjob?”
- Matthias

Jonathan: “Het gras is niet
altijd groener aan de andere
kant.”
Jarne: “Ik ben kleurenblind,
het gras is niet eens groen voor
mij.”

“Ik heb Manon vanachter geno-
men, amai da was intens!”
- Blokkie over Manon en zijn
fiets

“Als stenen mineralen zijn, zijn
bakstenen dan bakmineralen?”
- Niels

“Ik heb liever kanker dan salmo-
nella.”
- Manon, over het barbecueën
van kip

“Mijn pokémonoplossing was
echt geil, ik ga me daar
vanavond op aftrekken.”
- anonieme prosenior
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“Spammail is leuk als ge u een-
zaam voelt.”
- Matthias

“Dammen is een communis-
tische versie van schaken -
Seppe

Matthias, leest het vorige glij-
baantje en na vijf minuten: “Ah
nu snap ik Seppe’s glijbaantje!
Alle stukken bij dammen zijn
hetzelfde.”

“Zeg David, uw onderbroek is
echt nog lekker.”
- Robin op praesidiumweekend

Robin, spreekt Manon aan als
Lotte: “Oh sorry jullie lijken zo
op elkaar langs achter.”

“De Carrefour klinkt gewoon
oranje oke?”
- Maarten bij het verwarren van
Colruyt en Carrefour
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Kleurplaat
U heeft het wel al gehoord: “Je bent zo jong als je je voelt”.
Ik twijfel er zeker niet aan dat het merendeel van jullie zich
nog steeds vijf jaar48 voelen, daarom ben ik zo goedhartig
geweest om jullie deze prachtige kleurplaat te geven. Ui-
teraard mag hier ook bijgetekend worden.

48of ergens tussen 2 tot 12 jaar.
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Puzzels & Raadsels
We hebben allemaal wel al eens in een veel te saaie les
gezeten of een dag gehad waarop we niet konden opletten.
Wie weet heeft u nu zo’n dag of zo’n les. Maar maak u geen
zorgen: ik heb voor wat bezigheidstherapie gezorgd.

Woordzoeker
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Kruiswoordraadsel
Hoe goed ken je het praesidium? In onderstaand kruis-
woordraadsel kan je alle leden van het praesidium invullen
met hun voornaam. Als je alles correct kan invullen krijg
je een schouderklopje van de scriptor.
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1(Horizontaal). vegetariër, fancy pet, ninja

1(Verticaal). de reden waarom het galabal dit jaar op een
woensdag valt49

2. wil nog steeds een geologe binnendoen (tradities)

3. mooiboy en playboy

4. grootste zaag van WiNA

5. dwerg, dwerger, dwergst

6. tank van een lichaam, grootste drinker van WiNA, rich-
boy50

7. Informatica-brakker met het pizza-record51

8. keukenprinses en SM-fan

9. muilt te veel voor zijn leeftijd

10(Horizontaal). lomp, verliest nooit iets, voorbeeldstu-
dente, umbreon onesie, betere printer dan een brother, bi-
eeeer

10(Verticaal). deze jongen gaat voor het wereldrecord fail-
liet gaan

11. bekend stripfiguur

12. 2 maal 2e plaats bierkoning, geen voorkeur voor rode
wijn, oude mens

13. fietst iedereen voorbij op de sterre, eet het liefst spa-
ghetti bolognaise met extra veel kaas, danst graag en geeft
vaak relatie-advies
14. smoll, but not smollest, Mega en kan geklaag aan52

49Voor je een hartaanval krijgt: dit is een mopje.
50Eens je de naam invult zal je de ironie inzien.
5135 stuks
52enkel van ereleden.
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Dankwoordje
Uiteraard heb ik dit Strakske niet alleen gemaakt. Dus nu
wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om al deze
mensen te bedanken.

• Dank aan Maarten De Boeck voor het interview.

• Dank aan Clara en Fien voor de horoscoop.

• Dank aan Femke voor de woordzoeker.

• Dank aan Robin voor het kruiswoordraadsel

• Dank aan Leon voor de voorpagina.

• Dank aan IAESTE voor het artikel.

• Dank aan Niels voor zijn ontroerend verhaal over Fran-
cis.

• Dank aan Robin voor het verduidelijken van rond-
gaande verhalen en roddels.

• Dank aan Clara om Mega Clara te zijn.

• Dank aan Lisa voor de kleurplaat.

• Dank aan het praesidium om op tijd hun woordjes en
verslagen te maken.

• Dank aan Matthias om een betrouwbare LATEX-specialist
te zijn.

Uiteindelijk zou ik mijn rechtertenen eens willen bedan-
ken. Ik weet niet wat ik zonder hen moet doen. Jammer
genoeg moet ik af en toe wel ergens naartoe fietsen of stap-
pen en die tenen hebben me al zo vaak geholpen bij het
verplaatsen. Zij zijn, in tegenstelling tot mijn linkertenen,
één van de grootste steunen die ik in mijn leven heb ge-
had.
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