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Editoriaal
Beste Winezen

Ik heb goed en slecht nieuws voor 
jullie. Laat me beginnen met het 
slechte nieuws. Het eerste semester zit 
er bijna op. Niet alleen betekent dit dat 
de examens eraan komen, maar ook 
dat jullie WiNA even zullen moeten 
missen. Wat is dan het goede nieuws? 
Wel, it was a good ride while it lasted. 
Of om het à la Rouckhout te zeggen: 
Het voorbije semester was echt wauw, 
amai ja.

Maar niet getreurd, liefste vrienden van 
de wetenschap. Gedeelde smart is halve 
smart. En laat mij daarbovenop jullie 
smart verzachten met een gloednieuw 
Strakske. Het belooft er een te worden 
met een behoorlijke dosis voetnoten1, 
haastige verslagsjournalistiek en een 
portie controverse, ongezien sinds de 
invoering van het keuzeaxioma.

Maar geloof mij vooral niet op mijn 
woord. Ontdek het zelf.

Ik kan me wel inbeelden, waarde 
lezer, dat je braaf genoeg bent om 
naar je lessen te gaan, maar net de 
voorbeeldigheid mankeert om op te 
letten. Je zou niet de eerste Winees 
zijn die alle puzzels van het Strakske 
oplost tijdens een les als pakweg 
Programmeren I. Ik spreek wel degelijk 
1 Hier is er al een eerste om alles op 
gang te helpen.

uit ervaring. Mocht het dus voorvallen 
dat je alle puzzels hebt opgelost, maar 
je lessen zijn nog niet gedaan, dan 
kan je altijd de poëziepuzzel eens 
proberen. “Poëziepuzzel?” denk je nu 
met een verfrommelde uitdrukking op 
je verwarde gezicht. Ja, poëziepuzzel. Je 
kan elke strofe (behalve de eerste) van 
Konijn zijn gedicht “De muttici” aan 
een praesidiumlid koppelen.

Heb je daarna zin in nog meer puzzels? 
Stop dan met zagen, ik ben ook maar 
een mens he!

En laat me dit laatste stukje editoriaal 
nog benutten om creatieve mensen te 
overtuigen hun talent niet verloren 
laten te gaan. Onderdak zal ik je 
hersenspinsels bieden, ze zullen gevoed 
worden met ervaring tot ze groot 
genoeg zullen zijn om hun vleugels uit 
te slaan en zelf hun nest te bouwen. 
Weet dat wij hier beide baat bij hebben, 
geachte lezer. Laat onze verrijking de 
wereld bevruchten. Zoals een punt op 
het boloppervlak van Riemann zullen 
jouw talenten geprojecteerd worden op 
een prachtig vlak: het papier dat zich ‘t 
Strakske mag noemen.

Sam Adriaensen
Scriptor
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Woordje van 
de Praeses
Gegroet beste Winees!

Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de tijd vliegt als het plezant is. Het eerste 
semester van het jaar zit er weer (bijna) op, de examens komen dichter en de stress 
begint stilaan toch de kop op te steken. Daarom stel ik voor dat je dat allemaal 
verstopt onder een dikke laag mooie WiNA-herinneringen die je dit semester 
ongetwijfeld aangemaakt hebt. Zoals je hopelijk wel gemerkt hebt, hebben we er 
dit eerste semester weer extra veel werk in gestoken om jouw studententijd aan 
onze stoffige faculteit om te toveren tot een met vuurwerk, glitters en eenhoorns 
gevulde droom. Ik ben er van overtuigd dat dat de stiekeme wens van onze 
schachtentemmer was, nu ze iedereen overgoten had met glitters probeerde ze 
ook onze dromen aan te vallen. Kssjjt kssjjt kssjjt jij glitter-feeks!

Als je niet glitterde van het cantussen kwam je misschien wel in aanraking met 
onze sportpraesides. Zij probeerden zo veel mogelijk Winezen aan het sporten te 
krijgen tijdens de vele IFK’s, het IFT en het Sporttoernooi der Wetenschappen. 
Aan de enkeling die wist te ontsnappen: Ze krijgen je nog wel het volgende 
semester.

Onze cultuurpraeses nam je dan weer mee in een wild lasertagverhaal en testte 
al je kennis op onze (ondertussen toch wel) legendarische quiz mét bijzondere 
prijzen. Het cultureel niveau van de gemiddelde Winees wist ook dit semester 
menig UGent student te verbazen.

En wat zou een semester nog zijn zonder WiNA feestjes? Je kwam ze waarschijnlijk 
wel ergens tegen dit semester, onze feestpraesides. Op dingen als de openingsfuif, 
pizza-avond, streekbierenavond en nog abnormaal geniale avonden maakten zij 
eigenhandig de Overpoort onveilig. Ieder Winezenhart werd door  hen veroverd. 
Was het niet met een grote wiegende poep dan was het wel met een weelderige 
bos borsthaar.

Nu de examens dichter komen ben je waarschijnlijk ook erg blij dat 
er drie geweldige cursuspraesides klaar stonden om al dat papier in 

je handen te duwen en je geld afhandig te maken. Anders had je daar nu mooi 
gestaan, zo zonder cursus met een prof die wederom zijn best doet om je de 
meest pittige vragen voor te schotelen (of die al dan niet in de vermeldde cursus 
stonden is dan nog een andere vraag natuurlijk).

Ook de wekelijkse mailtjes, de prachtige foto’s en de meest gekke affiches die u in 
de loop van het semester zag verschijnen hebben zichzelf niet gecreëerd natuurlijk. 
Nee, daarvoor hebben we twee speciale jongens. De ene is parkeerwachter en 
de andere komt van de “Goeie kaant van ’t woater”. Op die manier kan iedereen 
toch één van de twee verstaan.

Proficiat, het feit dat u tot hier geraakt bent wil zeggen dat onze scriptor er 
wederom in geslaagd is om mijn tekst tot een uitnodigend opgemaakt geheel 
om te vormen. Wie zou er de lessen overleefd hebben zonder zijn Strakskes? Een 
diepe buiging, wij danken ons leven (of toch die paar uur die zich buiten ons bed 
en de Overpoort afspelen) aan jou, mijnheer de scriptor. 
(Graag gedaan, n.v.d.r.)

Tot slot zijn er nog een aantal mensen waar u misschien 
minder van gemerkt heeft, waarde lezer, maar die toch in de 
kelders van WiNA en achter de schermen hun best doen om 
alles piekfijn te laten draaien. Zo hebben we een cantor, die 
met haar engelenzang menig mannenhart wist te veroveren 
(jammer genoeg was dat in het verleden soms al nefast voor 
haar ogen). Ook hebben we een IT, een speciaal wezentje dat 
code uitspuwt alsof het niets is en zich met zijn ruitjeshemd 
en streepjesbroek graag warm houdt aan de WiNA server. 
Een quaestor is er ook, dat is die persoon waar je moet gaan 
smeken om meer gratis vaten en als je iemand de voeten ziet 
masseren van een oude man met een verfomfaaid WiNA-
lint dan heb je waarschijnlijk onze vice gevonden. 

Zoals u ziet beste lezer, er zitten een hele hoop mensen 
achter zo’n geweldig WiNA-semester. We hopen jullie 
volgend semester weer terug te mogen groeten want you 
ain’t seen nothing yet!

Veel succes met de examens en wie weet tot op de skireis!

Jorg Wyckmans
WiNA Praeses 2014 - 2015
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Zoals de Voordoop voor de Doop komt, komt de Nadoop na de doop, kwestie van 
origineel te zijn in de naamgeving van onze activiteiten. Op de Nadoop werden 
er ten slotte nog drie schachtjes gedoopt: Kasper, Kasper en Kasper. De nieuwe 
K3 was geboren! Net zoals vorig jaar was er een korte buitendoop voorzien voor 
onze nadoopschachtjes. Deze was met één woord samengevat AWESOME! Iets 
korter dan op de echte doop, maar toch ook wel iets krachtiger. Het doopcomité 
heeft zich volledig uitgeleefd. 

De dag na de buitendoop volgde het cantusgedeelte waar onze schachtjes ook 
nog een paar leuke opdrachtjes mochten uitvoeren. Kasper wou zich weer 
eens bewijzen en dronk de andere twee meteen onder tafel. Helaas eindigde 
zijn avontuur net iets vroeger dan verwacht. Maar ik ben ervan overtuigd dat 
hij de Nadoop niet snel zal vergeten. Ik ben zeer trots op al mijn uiteindelijk 
zevenentwintigenhalve schachtjes!

Ook was dit een themacantus, namelijk een unicorn and fantasy cantus. De naam 
zegt het zelf al, iedereen was verkleed in ridders, tovenaars, feeën, prinsessen, … 
en unicorns! Het was dus legendarisch awesome! De bezoekende kringen waren 
voltallig aanwezig waardoor de zaal plots met plaatsgebrek kampte, maar dit hield 
niemand tegen om zich te amuseren. Er werd gezongen, gedronken, gestuikt en 
gemuild. Ook mijn fantastische glitters konden niet ontbreken. Mijn kot ligt nog 
steeds vol glitters, maar ik zal wellicht niet de enige zijn (muhahaha)! Zo denkt 
iedereen nog dagelijks terug aan deze awesome cantus! 

Woordje van de 
Meester(es)
Dag allerliefste Wineesjes,

Het semester is voorbij gevlogen 
als vliegende unicorns! Het waren 
drukke, maar vooral geweldige 
weken! Allereerst was er Voordoop 
II. De schachtjes waren alweer 
super voltallig aanwezig, de ene al 
beter verkleed dan de andere, maar 
ik was over het algemeen heel erg 
tevreden! Toch verdienen onze Tardis 
(Bert), pokédex 
(Wouter) en 

Super Mario een extra applausje want het zal met die 
dozen niet altijd even gemakkelijk geweest zijn. Ook Julien 
zorgde voor een leuke verrassing. Ik kreeg twee visjes cadeau 
waardoor zijn opdracht meer dan geslaagd was! (Ze leven 
zelfs nog altijd!)

Ook ’s avonds op de pizza-avond was het dolle pret!

Maar het woord Voordoop zegt het zelf... Er zat een wel heel bijzondere WiNA-
activiteit aan te komen... Jaja... *tromgeroffel*... Vanzelfsprekend dames en heren, 
we hebben het hier over WiNA’s studentendoop! My time to shine! En beste WiNA, 
ik zag dat het goed was. Al moet ik toegeven dat ik in mijn doopervaringen nog  
nooit zoveel zwakke maagjes heb gezien. De combinatie van lookjes eten en 
koprollen maken viel dit jaar blijkbaar iets minder in smaak. Ook de pepertjes 
zijn niet bij iedereen even goed bevallen. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ze 
hadden al geluk dat het een hele warme dag was, sjansaars! Maar buiten wat 
geklaag en de zwakke maagjes waren het flinke en voorbeeldige schachtjes en 

met trots kan ik zeggen dat ze alle vijfentwintig de doop volledig 
(of met een paar kleine verwondingen) hebben doorstaan, proficiat 
schachtjes! 
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In vergelijking met vorig jaar werd er op de cantus minder gespougen en gepoept 
maar gelukkig hadden onze schachtjes de Guidorolling nog!

Alhoewel het dit jaar niet de schachtjes waren die voor vele zatte stoten hebben 
gezorgd, maar wel mijn doopcomité. Het begon allemaal met Michiel! Hij lijkt 
zo schattig en onschuldig, maar we weten ondertussen wel beter. Zowel Laura 
als schacht Moira konden die avond niet aan zijn verleidingskunsten weerstaan! 
Laura had al een ontbossing aan haar been, maar zeg nu zelf wat heb je nu aan 
één schachtje muilen? Je moet ze toch ten minste met elkaar kunnen vergelijken? 
Schacht Simon moest eraan geloven, maar ik ben ervan overtuigd dat hij goed 
zal geslapen hebben. En zoals verwacht kon onze pro-temmer Konijn ook dit 
jaar niet van de schachtjes blijven. Foei foei foei! Hij kon het zelfs niet laten om 
in het midden van de Cuba een kotske te leggen. Hij had zelfs vrij goed gemikt 
waardoor het half op mij, half op mijn jas was, maar ik ben ervan overtuigd dat 
hij dit wel met een PAAR spitbulls zal goedmaken! 

Het semester is bijna op zijn einde gelopen, maar gelukkig kunnen we in 
schoonheid afsluiten met een epische massacantus! 

Lovies

Rani De Geest
a.k.a.
Awesome
a.k.a.
de Meesteres

Verslag
Feest

Bonjours mes amours, ik heb weer heel 
wat te vertellen aan jullie! Alvast drie 
dikke bezen aan jullie allemaal, ja hoor, 
ook aan jou, bescheiden knaapje in de 
verte, want dit semester vol geweldige 
feestjes hebben wij aan jullie te danken. 
Zo zou onze pizza-avond nooit geslaagd 
geweest zijn zonder de aanwezigheid van 
jullie, toch wel verdorie, gulzige boefzaksjes. De pizza’s waren bijna even lekker 
als de reële tweedegraadspolynomen van onze plaatselijke meesteres, er werd dan 
ook een hoeveelheid verorberd waarbij zelfs onze DavIT zijn linkerwenkbrauw 
bijna een volledige millimeter omhoog zou fronsen. Ook droegen de vele (en 
sommige zelfs mooi) verklede schachtjes hun steentje bij aan de gezellige sfeer 
van die avond. Want wat is nu een WiNA’s pizza-avond zonder een uitgebreid 
arsenaal aan die gekostumeerde verse garnalen die uiteindelijk toch op de toog 
belanden? Straks moeten we nog zelf onze afval opruimen achteraf, waar gaat 
onze wereld dan naartoe? Een ware apocalyps… 

Zeg nu eens Wineesjes, wat smaakt er nu beter dan de bittere vulling van een 
goed stel ballen? Vrij veel, althans, dat zeggen ze mij meestal. Eén van die wel 
degelijk beter smakende toestanden zijn bitterballen. Er werden dan ook tal 
van deze goddelijke vleesnootjes voorzien op onze voorbije bitterballenavond. 
Van jullie blije bekjes konden we gemakkelijk aflezen dat deze jullie goed 

gesmaakt hebben. Ook menige 
pintjes werden gedronken 
diezelfde avond tijdens WiNA’s 
bierkoningverkiezing. Een 
dikke proficiat aan de winnaars: 
vent DavIT, wijf Lisa en schacht 
Bert. Ook een 
dikke proficiat aan 
die ene knappe (en 
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stoere!!!) kerel die samen met DavIT tot in de finale geraakt was, wij weten 
allebei dat er geen kans bestond om dit te winnen. Er werd gedronken, gespougd, 
gegeten, gespougd, gedanst, gespougd, gemuild en gespougd. Bovendien werd er 
ook nog eens gespougd. Rani heeft zich alvast op en top geamuseerd. De avond 
was zo episch dat zelfs ons teerbemind Nieleke nog eens van de grond geraakt 
is. Jullie zouden je best alvast schrap op jullie stoel zetten vooraleer jullie deze 
zin verder lezen, want het was wel degelijk met een meisje! U leest het goed, een 
meisje! Wie had dat ooit gedacht? Een meisje! Zo een menselijk schepsel met 
twee X-chromosomen, een meisje! Wie verwacht dat nu van Nieleke? Een meisje! 
Winezekes, ik kan het blijven typen maar het geloven blijft moeilijk, een meisje! 
Bij deze ook nog eens een dikke proficiat aan Niels.

Tussen onze traditionele en internationaal bekende WiNA-feestjes door, 
organiseren wij als feestjes ook af en toe eens een nieuwe themaclubavond. Dit 
semester was dat onze jungle clubavond waar jullie het wildste beest dat in ieder 
van ons diep verscholen zit konden bevrijden van die jarenlange onderdrukking. 
Jullie waren (bijna *zucht*) allemaal op en top verkleed! Van een subtiele 
luipaardprint aan jullie benen tot een bananenboom met levensechte bananen, 
jullie hebben je best gedaan. Muziek in thema werd bezorgd door Lot, het wildste 
beest van ons allemaal. U was geweldig, gij tijger!

Hiep hiep hoezee, tot de volgende!

Jullie kapoentjes,
Karen en Konijn.

P.S: Amaaaaaaaaaaaaaai mijn hoofd. Deze laatste alinea flap ik nog even uit mijn 
vingers juist na de cocktailavond, in de hoop een mooie glimlach op het gezichtje 
van onze favoriete krullenbol, de scriptor, te toveren. Het waren precies terug 
straffe cocktails dit jaar want die twee nurofenkes die ik ondertussen gepakt heb 
(zo van die goedkope rozekes) willen hun gewenst effect maar niet uitoefenen. 
Desondanks waren ze uiteraard ontzettend lekker (de cocktails, niet de nurofen, 
n.v.d.r.), maar zoals ieder jaar moet er daar natuurlijk weer zo ene vieze tussen 
zitten. Het was een topavond! Tegen 1u30 waren alle cocktails al uitverkocht, wat 
kunnen jullie toch drinken zeg! Misschien moet ik zelf ook eens leren drinken 
(of leren niet (zoveel) drinken, n.v.d.r.), dat zou pas wat miserie in mijn leven 
voorkomen... De CB zat vol met jullie feestbeesten, als trotse feest zou je voor 
minder een traantje wegpinken. Dit laatste feestje van het semester was absoluut 
een geweldige afsluiter, volgend semester nog meer van diene shizzle!

Sport
Het eerste semester loopt zo stilaan op z’n eind en dat betekent 
natuurlijk dat ik een hele resem aan IFK’s heb waarvan ik jullie 
toch even de verslagen wil meedelen. Een doorsnee Winees is dan 
misschien niet de ferventste sportieveling, toch hebben we weer 
enkele puike prestaties neergezet. Aangezien dit boekje niet gepast 
is om de uitgebreide versies van de verslagen te publiceren zal ik 
mij proberen te beperken tot de essentie van ieder IFK. Mocht je 
toch geïnteresseerd zijn in hoe het er op elk IFK in meer detail aan 
toe ging of je wilt een bepaald puntenklassement zien van de sport 
waarin je meedeed… Laat het me gerust weten en dan doe ik mijn 
best om je met mijn verhalen te entertainen. Maar ik besef maar 
al te goed dat mijn woorden in dit Strakske beperkt zijn dus zal ik 
niet blijven ratelen maar gewoon doorgaan naar de reden waarom 

ik hier schrijf.

IFK TAFELTENNIS
Ons IFK-avontuur begint op 
woensdag 29 oktober, tafeltennis! 
Ik kon rekenen op een elftal 
deelnemers waarvan afgerond 
73% mannelijk was. We speelden 
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sporten ten onzer goede, toch zijn het zeer pijnlijke seconden en punten die we 
verloren hebben door dit gespartel. Als afsluiter werd nog de praesidiumkamp 
gehouden. Dit hield in dat we op een springkasteel een hindernissenparcour 
moesten afleggen. Het werd als een soort estafette gehouden waaraan vier 
praesidiumleden moesten deelnemen. Vanzelfsprekend wou ik mezelf in het 
team (duh, springkastelen zijn awesome) en legde ik mijn vertrouwen in het 
klauter- en klimwerk van Xeno, Laura en Rani. Deze deden het voortreffelijk (in 
tegenstelling tot enkele andere praesidiumleden die niet eens over een helling aan 
de start raakten… ja Konijn, ik heb het over jou). Maar zoals wel meer gebeurt 
binnen het FK werd niet gekozen voor een logisch wedstrijdformaat, zodat we 
onterecht eindigden op een elfde plek van de zeventien deelnemers (lees verder 
om de oorzaak van mijn ongenoegen te kennen). Het eindresultaat van zeven 
uur Winees zweet is een negende plek op een totaal van twintig kringen. Zeker 
geen slecht resultaat, maar na de puntentabel bekeken te hebben, zaten we op 
een zucht van een zesde plek. Een miniem aantal punten hadden we te kort. Dan 
is puntenverlies in het zwemmen en de praesidiumkamp natuurlijk dubbel zo 
zuur. Maar goed, zo hebben we toch allemaal weer eens gesport en kreeg wie het 
uithield tot na de prijsuitreiking bier in overvloed. Al bij al ben je toch blij dat 
zo’n dag achter de rug is, een hectische dag was het!

IFK MINI-VOETBAL
Onze volgende afspraak was het IFK mini-voetbal op maandag 17 november. 
We kregen Blandinia voorgeschoteld (een fusie van, hoe raadt u het, enkele 
Blandijnkringen). Beslissingen moesten gemaakt worden en soms is het gokken 
tegen welke kring je de A-ploeg en tegen welke kring je de B-ploeg wilt laten 
uitkomen. Ik heb gegokt en heb onze B-ploeg ingeschakeld voor deze afspraak 
in het GUSB. Jammer genoeg was dit de sterkste ploeg van Blandinia en moesten 
we het onderspit delven. Aan de rust toonde het scorebord 4-0 in ons nadeel. 
We konden echter de eer nog redden door twee maal te scoren (eerder omdat 
de tegenstanders wat laks werden) wat een eindscore van 7-2 betekende. Ik 
voel me natuurlijk wat schuldig tegenover mijn spelers, ik heb hen immers wat 
voor de leeuwen gegooid maar toch hoop ik dat ze wat genoten hebben van het 
voetballen op zich en beseffen dat dit een makkelijkere uitgangspositie betekent 

een fantastisch toernooi: bij de mannen haalde Maarten Van Den Abeele een 
gouden medaille binnen en ook bij de vrouwen konden we doorstoten tot de halve 
finales! Het was een mooie dag in de geschiedenis van WiNA-sport!

IFT
Een kleine twee weken later vond 
de climax van het competitief 
sportgebeuren binnen het FK 
plaats, een dag waarop menige 
stressgevoelens toch wel eens de 
kop opsteken bij een sportpraeses. 
Ik heb het over niets minder dan het 
jaarlijks IFK. Dit jaar ongelukkig 
gehouden op de brugdag maandag 
10 november. De dag begon zoals de traditie dat wil met veldlopen en net als 
de vorige twee jaren mogen wij ons bij de beste lopers van het FK wanen. Bij de 
mannen misten we zelfs nipt een podiumplaats in het teamklassement, vierde op 
dertien deelnemende kringen. Zelfs bij de vrouwen haalden we een zesde plaats 
op twaalf deelnemers (dit kostte me evenwel veel overtuigingskracht en een 
blauwe schouder). Tegen een uur of vijf in de namiddag kwamen de basketters en 
volleyballers in actie. In het volleybal konden 
we twee wedstrijden winnen uit een totaal van 
vijf, in het basketbal strandden we na enkele 
nipte nederlagen op een laatste plaats in onze 
poule. Daarna begon het tafeltennis waaraan 
per kring een team van drie deelnemers kon 
meedoen. Ikzelf was ook deel van ons team. 
Dankzij sterkhouder Jordy Ghequiere eindigden we tweede in onze poule en 
haalden zo een vijfde plek op vijftien deelnemers, wat in achting nemende dat ik 
niet de beste tafeltennisser ben, heel goed meeviel! Helaas schoten we in de laatste 

sport van die dag wat tekort. In de 
zwemaflossing van 6x50m hadden 
we evenwel vijf goede zwemmers 
maar de laatste begreep niet dat 
je op een vrije slag beter geen 
schoolslag zwemt. Vergeef het 
hem, hij had zich diezelfde dag 
al bewezen voor twee andere 
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punten waren nodig voor het winnen van een set). De tweede set speelde iedereen 
een stuk beter en wonnen we de set zelfs! We zagen een derde set volledig zitten 
en die zou ons een tweede plaats kunnen bezorgen. Maar spijtig genoeg kregen 
we te horen dat er geen derde set gespeeld zou worden. De ploeg met het beste 
puntensaldo over beide sets zou de winnaar worden. Aangezien we in de eerste set 
slecht gescoord hadden verloren we de wedstrijd dus. De andere twee wedstrijden 
verliepen zoals verwacht. Spijtig genoeg gaan we dus niet door maar volgend jaar 
wagen we zeker weer onze kans!” 

IFK BASKET
Op de woensdag die volgde maakten de 
basketters hun eerste verschijning op het 
IFK. We kregen een moeilijke loting, we 
kwamen uit tegen VRG. Zij waren immers 
ook vorig jaar onze eerste tegenstander en 
zorgden voor een vroege uitschakeling. 
We konden rekenen op een sterk team 
en maakten enkele mooie acties, maar 
het scoren bleek een probleem. Gelukkig 
had ook VRG moeite om de bal in het net 
te krijgen, na 20 minuten spelen stond het amper 10-19 voor VRG. We voelden 
dat het zeker mogelijk was om hier door te stoten. Plots vond VRG dan wel het 
net en ging hun score vlug de hoogte in. We streden nog heldhaftig maar het 
kalf was al verdronken. L’histoire se répète en we lagen er opnieuw uit na onze 
wedstrijd tegen VRG. De score was 38-50, maar we lagen helemaal niet onder… 
alleen lukte het afwerken helaas niet.

IFK LEAGUE OF LEGENDS
Je leest het goed, er vond een IFK League of Legends plaats. Dit was op vrijdag 28 
november in de Therminal. Je zou denken dat als er nu één sport is waar we goed 
in zijn, dat wel een computerspel zou zijn. Dat is maar gedeeltelijk waar. Enerzijds 
is er wel een groot deel van de Winezen dat zich bezighoudt met dit spelletje 

(waaronder ook ikzelf) 
waardoor we dus een goed 
team konden samenstellen. 
Maar anderzijds zijn we nog 
steeds een kleine richting. Een 

voor onze A-ploeg. Deze spelen nu tegen VTK, maar wel hun tweede ploeg. Hoe 
dat afgelopen is lees je verder…

IFK JUDO
Amper een dag later viel er opnieuw wat te beleven in het GUSB. Daar vond 
immers het IFK judo plaats. Anton Zwijsen en Quinten Scheppermans deden mee 
in onze naam en veroverden beiden een zilveren medaille in hun gewichtsklasse! 
Hier haalden we met amper twee deelnemers toch een zevende plek op de twaalf 
deelnemende kringen.

IFK VELDVOETBAL
In dezelfde week als het IFK mini-voetbal en het IFK judo zou ook nog het IFK 
veldvoetbal plaats gevonden hebben. De wedstrijd zou op donderdag doorgegaan 
zijn tegen Lombrosiana, de criminologen. Groot was mijn ergernis toen de ene 
na de andere sporter moest afzeggen voor deze wedstrijd. Uiteindelijk raakte 
ik maar aan zeven man die op de bewuste dag aanwezig kon zijn. Ten einde 
raad zou ik een dag vooraf onze forfait aankondigen aan het FK, ware het niet 
dat enkele uren voordat ik onze forfait zou geven, ik te horen krijg dat onze 
tegenstander een forfait geeft… Zij hadden net zoals wij een tekort aan sporters 
en konden niet spelen. What a twist of events! Want dat betekent dat we in plaats 
van uitgeschakeld te zijn gewoon doorgaan naar de volgende ronde! Dat was 
toch wel even een meevaller. Het vervolg hiervan vond plaats op donderdag 4 
december tegen het VBK, maar helaas ligt de deadline van dit Strakske net voor 
deze wedstrijd waardoor je voor het verslag zal moeten wachten tot volgend jaar 
(tenzij je zeer benieuwd bent natuurlijk, dan mag je me persoonlijk aanspreken).

IFK VOLLEYBAL
De week erna was het opnieuw een drukke IFK-week, we begonnen met basketbal 
op maandag. Mijn medesport Bert was één van de spelers en ik laat hem graag 
even aan het woord om jullie een beeld van de wedstrijden te geven: “Toen we 
ons verzamelden aan de inkom van het GUSB kregen we al onmiddellijk te horen 
dat de poules herverdeeld waren. We zaten nu samen met VEK, Blandinia en 
Politea in een poule. We kregen te horen dat enkel de eerste twee ploegen door 
zouden gaan naar de volgende ronde. We wisten dat tegen het VEK winnen zo 
goed als onmogelijk was maar tegen Politea verliezen was dan ook weer bijna 
ondenkbaar. Alles zou dus afhangen van de sterkte van Blandinia. Dit was dan 
ook onmiddellijk de eerste wedstrijd die we moesten spelen. In de eerste set 
hebben we te veel weggegeven en haalden we slechts elf punten (vijfentwintig 
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de tweede periode (de wedstrijd bestond uit 4 x 12 minuten). Al gauw kregen 
we een doelpunt te slikken en na een ongelukkige own-goal keken we tegen een 
achterstand van 2-3 aan. Maar toen was daar onze vierde hoekschop wat een 
schepcorner betekende. Ik bleef kalm en kopte de bal binnen. Iets later stormde 
Kasper op hun laatste man af, die had geen schijn van kans waardoor we opnieuw 
de leiding namen. Ik moet u niet vertellen dat het een daverend spannende 
wedstrijd was. Toen kwamen we pas echt op gang (of waren onze tegenstanders 
verzwakt) en schakelden we een versnelling hoger. Na twee succesvolle acties van 
Kasper en mij konden we twee doelpunten bijtekenen en ook Tamas Gommers 
wist zijn goaltje mee te pikken. We kregen nog één tegendoelpunt maar dat 
kon onze pret niet bederven, de einduitslag werd 7-4 in ons voordeel. Winnen 
tegen burgies doet zo goed! Hiermee plaatsen we onszelf in de volgende ronde 
die doorgaat in het tweede semester, waardoor we dus ‘overwinteren’. Wordt 
vervolgd!

ZWEMMARATHON
Naast het IFT en de 12urenloop is er natuurlijk nog de zwemmarathon die als 
groot sportevenement wordt beschouwd binnen het FK. Deze vond evenals het 
mini-voetbal plaats op maandag 1 december. Zoals het tegenwoordig een traditie 
is werken we op dit evenement samen met de andere wetenschapskringen (zijnde 
Chemica, Geografica, Geologica en GBK) en VLAK. Het startsein werd gegeven 
omstreeks 19u en het laatste baantje werd om 22u gezwommen.We begonnen 
goed aan deze estafette en schoten naar een vierde 
plaats. Maar… tussen 20 en 21 uur lieten we ons 
wat wegzakken naar een zesde plek. Net voor 
21u30 deelden we een vijfde plek met het VGK 
(de kring van de geneeskunde) met elk 9900 meter 
gezwommen te hebben. Stipt om 21u30 werd de 
score bevroren zodat we een halfuur in spanning 
zo snel mogelijk zwommen om het VGK voor 
te zijn. De score werd later bekend gemaakt in 
de cafetaria van het GUSB. Het bleek dat ons ex 
aequo met het VGK stand gehouden heeft en we 
een gedeelde vijfde plaats gehaald hebben. Dit 
door 255 baantjes of 12.750 meter gezwommen te 
hebben. Met een vijfde plek op de zwemmarathon 
en winst in het mini-voetbal kan ik tevreden 
terugkijken op een geslaagde sportdag!

kring als VTK telt makkelijk tien keer meer leden en kan dus haar vereisten voor 
het team hoger leggen. Ook dat het IFK doorging op een vrijdag maakte het er de 
zaak er niet makkelijker op (sommigen werden op vrijdagavond thuis verwacht 
bij hun mama). Desondanks bestond het WiNA-Lolteam uit spelers met een 
platinum- en gold-ranking (voor mensen niet bekend met het ranking-systeem: 
bronze < silver < gold < platinum < diamond < … ). Ik had veel vertrouwen in 
ons team maar ik wist dat we realistisch moesten blijven (het VTK-team bestond 
natuurlijk uit een full-diamond team). We speelden in een poule van vier en 
wonnen onze drie wedstrijden waardoor we eerste eindigden. In de kwartfinale 
kwamen we Chemica tegen, die tweede eindigden in hun poule en konden ook 
hen aan de kant schuiven. Hierna kwamen we in de halve finale uit tegen VLK. 
De eerste game konden we overtuigend winnen maar er waren twee winnende 
sets nodig. Jammer genoeg was het VLK te sterk in de komende games en verloren 
we de halve finale. We speelden nog voor een derde plaats tegen VTK, maar ze 
waren te sterk voor ons. We eindigden hiermee op de vierde plaats van in totaal 
16 deelnemende teams wat al bij al een mooi resultaat is!

IFK MINI-VOETBAL (A-PLOEG)
De intrede van de A-ploeg 
van het mini-voetbal in 
de IFK-wereld dit jaar 
vond plaats op maandag 
1 december. Wij speelden 
tegen de winnaar van het 
duel in de voorronde: 
Blandinia-VTK. De 
winnaar van deze wedstrijd 
was VTK met een score 
van 7 tegen 3, we waren 
dus gewaarschuwd. Vol 
goede moed begonnen 
we aan deze wedstrijd en 
al na enkele minuten kon 
ik ons eerste doelpunt 
binnentikken. We kregen 
een eerste tegenprik wat de score weer in balans bracht. Iets later vonden we 
opnieuw het doel, deze keer was het Kasper De Blieck die wist te scoren. Er werd 
op het heetst van de snee gespeeld. Na de eerste korte pauze begonnen we aan 
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Dit is een kans die je niet zomaar kan laten liggen dus meegaan is de boodschap. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd (en hoe meer drank)! wink 

Wat is er inbegrepen in die 455 euro?
• de busreis heen en terug
• skipas 6 dagen
• verblijf op basis van appartementen
• snowblend omkadering en begeleiding
• Après-ski-activiteiten georganiseerd door Snowblend.
• Cantus!!
• verblijfstaksen, reservatiekosten en extra’s
• gratis bagagedepot
• 1 vat per 10 deelnemers!

Er is de mogelijkheid om nog verschillende opties bij te boeken (dit is niet 
inbegrepen in de basisprijs van 455 euro):
• Ski-/snowboardmateriaal
• Ski-/snowboardlessen
• Annulatie- en reisverzekeringen
• Foodpacks

Voor 45 euro extra kan je ook een zesdaagse uitbreiding nemen voor het gehele 
gebied van Paradiski (450 km pistes).

De inschrijven zijn geopend! Je kan je inschrijven op onderstaand adres:

http://www.snowblend.be/scienticavlak

Ziezo ik ben weer even uitgepraat (niet echt, maar Sam ergert zich waarschijnlijk 
nu al aan mijn lange tekst) en rest er mij jullie enkel nog een goede blok toe te 
wensen, prettige kerst… en alle andere dingen die je zou willen! Vergeet niet 
om die conditie op peil te houden, gezonde geest in gezond lichaam enzo. Ik zie 
jullie volgend semester weer want dan ben ik er weer voor meer weer, nee voor 
sport dus he!

Grtz

Robin Dedoncker
WiNA Keizer Sport 2012-2015

IFK BADMINTON
Dit waren alle IFK’s waarvan ik een verslag kon voorzien. Het veldvoetbal ligt 
zoals gezegd na de deadline en het IFK badminton moet op het moment van 
verschijnen van dit boekje nog plaatsvinden. Hoewel ik zeer graag iedereen 
een kans zou willen geven om deel te nemen aan dit IFK heeft het FK daar 
anders over beslist. Meer dan een maand op voorhand stonden de inschrijvingen 
hiervan namelijk al open, maar geen kat (in deze context zijnde sportpraesessen 
uit kleine kringen) die al leden begon te sprokkelen en in te schrijven. Maar 
aangezien het inschrijvingsaantal vast lag op 80 en de grotere kringen zich wél 
bezig hielden met vroege inschrijvingen kreeg ik twee weken voor de aanvang 
van het toernooi te zien dat het al volzet was. Nog meer verbaasd was ik toen de 
inschrijvingen grotendeels bestonden uit VEK, VLK (zelfs 25/80), VTK en Hilok. 
Uiterst verontwaardigd was ik toen ik hoorde dat dit zelfde fenomeen zich ook 
afspeelde bij de vrouwen. Waar we vorig jaar bij zowel de vrouwen als de mannen 
in de finale stonden kunnen we door deze beslissingen niet eens deelnemen. Aan 
een limiet voor het aantal inschrijvingen per kring had het FK duidelijk niet 
gedacht en dat komt natuurlijk in het nadeel van de kleine kringen. Toen ik het 
toch nog probeerde te redden door een limiet per kring voor te stellen kreeg ik 
te horen dat ik dat op een volgende sportvergadering moest voorleggen… die 
plaatsvindt in het tweede semester. Grote kringen hebben veel te zeggen, met 
de kleine wordt amper rekening gehouden. Dat was vorig jaar ook al duidelijk 
toen ik op een vergadering een verandering aan het puntensysteem van het 
zwemmen wou doorvoeren. Ik kreeg toen veel steun van andere kringen, maar 
ook dat voorstel werd met de grond gelijk gemaakt door een sport van Hilok 
(niet toevallig een grote sportkring) waardoor alles bij het oude bleef. Dit zijn 
heel kort mijn bedenkingen bij de beslissingen van het FK, ik dank u voor het 
lezen van mijn geklaag, ik had het even nodig!

SKIREIS
Verder wil ik mijn woord(je) afsluiten door nog even onze skireis te promoten, 
deze houdt in: La Plagne voor slechts 455 euro!

La Plagne bezit maar liefst 220 km pistes en samen met Les Arcs vormt Paradiski 
het tweede grootste skigebied van Europa. De top bevindt zich op een 3250 m en 
het dorp waar wij zullen verblijven ligt op een 1600 m hoogte. Dus tijdens het 
skiën kan je een enorm hoogteverschil overwinnen.
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Cultuureel manifest
Mijn beste hooggeachte Winezen – of wat de aanspreektitel voor WiNA-leden ook 
mag zijn – het is weer zover. De scriptor heeft mij, uw favoriete cultuurpraeses, weer 
eens gevraagd om aan jullie verslag uit te brengen omtrent het culturele gebeuren 
van de voorbije periode. Laat het geweten zijn dat ik een gelukkige cultuur ben 
want ook al vonden sommigen onder jullie de gemmiddelde1 vragen te moeilijk, 
de quiz was een enorm succes. Ja de jaarlijkse quiz, mijn moment to shine, het 
culturele hoogtepunt van het eerste semester en mijn kans om te doen alsof ik veel 
meer weet dan jullie. Ik heb van deze activiteit dan ook enorm genoten toen ik de 
verwarde uitdrukkingen zag op jullie gezichten2 terwijl jullie de vragen probeerden 
op te lossen. Terwijl jullie bezig waren zag ik live de punten binnenkomen van 
de vorige rondes. Ik was dan ook aangenaam verbaasd toen ik zag dat velen 
onder jullie relatief goed scoorden. Met velen bedoel ik eigenlijk iedereen buiten 
de karige hutten. Dit team was namelijk de grenzen van het woord fonetisch 

aan het verleggen3 en 
is daarna (zoals het 
hoort) gaan klagen bij 
het verbeterteam, toen 
ze zagen dat ze op de 
39ste plaats stonden. Ik 
hoop ten zeerste dat we 
iedereen  (de karrige 
hutten incluis) volgend 
jaar opnieuw kunnen 
verwelkomen op de 
jaarlijkse WiNA-quiz.

Neen, ik heb nog niet gedaan. Er was nog een andere cultuuractiviteit dit semester, 
namelijk de lasertag. Oh ik heb me geamuseerd, ik heb nog nooit op zulke korte 
tijd zoveel keer de zin “Stop met mij dood te schieten, Konijn, ik zit in uw team!” 

1  De afwezigen, en mensen die het concept van een referentie niet begrijpen, vra-
gen zich waarschijnlijk afwaarom hier ‘gemmidelde’ met twee m’en staat. Dit is omdat de 
powerpoint van gemmiddelde kwaliteit was.
2 Niet die van de afwezigen want die hebben automatisch al ongelijk en kunnen 
dus moeilijk meedoen aan een quiz van zulke hoge kwaliteit.
3 Djem kerrie ≠ Jim Carrey. De teamnaam verraadt eigenlijk al dat spelling een 
moeilijk concept is voor de Karige Hutten.

gehoord. Hoe dat konijn dan ook op het einde er een positieve4 score op overhield 
heeft waarschijnlijk iets te maken met priemgetallen. Niet iedereen was even 
slecht als de schachten, want Bert is er zelfs in geslaagd om het record van de 
dag te verbreken. Na de lasertag zijn we als ware Bacchus5-aanbidders nog wat 
gaan drinken in The Zone, welkgeen een leuke afsluiter was van de avond. Alle 
afwezigen en mensen zonder €18 hadden ongelijk!

Mijn liefste Winezen, hiermee zit mijn manifest erop en tevens het semester. Ik 
wens jullie allemaal - buiten Konijn met Analyse V - veel succes met de examens 
en ik hoop jullie volgend semester terug te kunnen verwelkomen op de vele 
activiteiten die WiNA voor jullie klaar heeft staan.

Jullie meest geliefde cultuurpraeses
Lucas Rouckhout

4 Je kreeg minpunten als je iemand van je eigen team raakte.
5 Romeinse god van de wijn en dronkenschap.



24 Wat is jouw YQ? 25

Wat is jouw YQ1?
Door Laura & Sarah

1. Hoeveel feestjes heb je afgeschuimd de afgelopen week?
a. Geen, ik was te moe.
b. Eentje, ik mag mijn lessen niet uit het oog verliezen.
c. Twee tot drie, maar nu moet ik wel recupereren, hoor!
d. Elke dag, ik woon in de overpoort.

2. Welk drankje bestel je vaak op café?
a. Shotjes: tequila, jenever, blue thrill, ik heb alles al geproefd!
b. Voor mij een cola, aub. Of misschien een Capri-Sun, dat hebben ze nu ook 
in de Canard Bizard2!
c. Ik zoek op voorhand op waar de cocktailavonden zijn en probeer dan elke 
creatie uit!
d. Een pintje, lekker en goedkoop.

3. Als ik ‘s morgens wakker word, is het eerste wat ik denk…
a. Dat laatste pintje was er te veel aan, dit wordt weer een zware katerdag...
Waar is die Dafalgan?

1 Yolo quotiënt
2 Dit is niet gelogen, te verkrijgen bij Maxim voor €1,50.

b. Oh my god, dit is niet mijn kot. En wie is dat? En waarom heeft die geen 
kleren aan? En ik ook niet? Huh? Waar zijn mijn kleren zelfs?
c. Oh nee, ik ben bijna te laat voor de les! Als ik mijn ontbijt oversla, kan ik 
misschien nog douchen én op tijd komen.
d. Deze vraag is niet toepasbaar op mij. Ik ben niet wakker geworden, want 
ik zit nog steeds op café. Nachtje doordoen en op weg naar de les langs de 
Starbucks passeren.

4. Hoeveel mensen doe je gemiddeld binnen?
a. Ik heb nog nooit gekust.
b. Eén per maand ongeveer.
c. Meerdere per maand.
d. Het valt wel eens voor dat ik verschillende mensen binnendoe op één avond. 
Hopelijk heb ik nog geen herpes3.

5. Je bent genomineerd om in de Leie te springen, anders moet je je vrienden 
een bak. Wat doe je?

a. Het filmpje staat binnen het uur op mijn Facebook.
b. Ik spring naakt in de Leie, wat kan het mij schelen wat de rest denkt.
c. Ik heb er niet zo veel zin in, maar ga de uitdaging toch aan. Met mijn 
thermisch pak moet het wel lukken en ik neem ook reservekledij mee voor 
achteraf.
d. Naar die bak kunnen ze fluiten, de muttici.

6. De vrije versies op de vorige cantus…
a. Die gingen bijna allemaal over mij! Achja, ik kan het ze moeilijk kwalijk 
nemen, mijn leven is gewoon zo boeiend, ze zijn er waarschijnlijk allemaal 
jaloers op.
b. De vrije versies zijn het leukste moment van de cantus. Ik lach me rot met 
de insiders.
c. Ik heb geen idee waarover ze gingen, wie zijn al die mensen?
d. Bijna alle vrije versies komen van mij. Ik ben op de hoogte van alle roddels.

7. Wat ligt er in de lade van je nachtkastje?
a. De Bijbel, ik lees elke avond een hoofdstuk voor het slapengaan.
b. Een flesje water, een beetje drinken voor je gaat slapen, vermindert de kater 
van de volgende dag.

3 8 op 10 mensen zijn drager van het herpesvirus, just sayin’.
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c. Condooms, je weet nooit of er onverwacht bezoek komt.
d. Zakdoekjes, je weet nooit of er geen bezoek komt.

8. Hoe ziet jouw ideale reis eruit?
a. Mijn oma en opa hebben een appartement in Oostduinkerke. Ik mag twee 
vrienden uitnodigen. We houden filmmarathons en nemen ook een voorraad 
drank mee.
b. Een spontane roadtrip met mijn beste vrienden, we zien wel waar we belanden.
c. Een geplande citytrip voor twee. Elke dag zit vol met bezoekjes aan musea 
en bezienswaardigheden en we houden ook een half dagje vrij om te shoppen.
d. Een partytrip met al mijn vrienden naar een feesteiland.

9. Je bent al je vrienden kwijtgeraakt op een fuif. Je gsm is plat. Op de koop toe 
komt je ex, door wie je dezelfde dag nog pijnlijk gedumpt bent, op je af. Wat doe 
je?

a. Ik loop vlug naar het toilet en sluit mezelf daar op voor onbepaalde tijd, tot 
de kust veilig is en mijn ex nergens meer te bespeuren.
b. Ik begin heel spontaan tegen hem praten, misschien komt het nog wel goed. 
Jullie hadden tenslotte al drie jaar een relatie.
c. Je loopt naar een groepje mensen die er wel leuk uitzien, maakt nieuwe 
vrienden en kiest er ook iemand uit wiens lippen je de rest van de nacht niet 
meer loslaat.
d. Je loopt naar de DJ-tafel, neemt de micro en roept voor de hele club de namen 
van je vrienden. Daarna vraag je je favoriete plaat aan en placeer je een dansje 
op de toog.

10. Er is een kotfeestje aan de gang. Eén iemand ligt te snurken in de zetel. Twee 
personen spelen Mario Kart op de Wii. Er zijn twee mensen weggeglipt in de 
badkamer. De deur is op slot. Tenslotte is er nog de eigenaar van het kot. Die is 
bloednuchter en vraagt zich af wanneer al die mensen nu eens eindelijk gaan 
vertrekken. Wie ben jij in deze situatie?

a. Ik zit opgesloten in de badkamer, maar ik vind het niet zo erg, ik amuseer 
me wel.
b. Ik lig heerlijk te snoezen in de zetel. Mijn kot is veel te ver om naar huis te 
gaan.
c. Ik moet dit spelletje Mario Kart echt winnen. Er staat een fles jenever op 
het spel.
d. Serieus, wanneer gaan die nu vertrekken?

Tel je punten op!
a b c d Minder dan 20: Bange kwezel 

Neem eens wat meer risico. Het is beter dat je 
spijt hebt van iets dat je wel gedaan hebt dan spijt 
van iets wat je niet gedaan hebt. Probeer eens op 
meer dingen ja te zeggen en een nieuwe wereld 
zal voor je opengaan. 

Van 20 tot en met 33: Levensgenieter
Je hebt een goed evenwichtsgevoel tussen plezier 
en werken. Je weet wanneer je serieus moet zijn in 
het leven maar neemt toch voldoende tijd om je 
te amuseren. Je kan ook wel wat straffe verhalen 

1 1 2 3 4
2 4 1 3 2
3 2 4 1 3
4 1 2 3 4
5 3 4 2 1
6 4 2 1 3
7 1 3 4 2
8 2 4 1 3
9 1 2 3 4
10 4 2 3 1

vertellen, waar sommige mensen versteld van zullen staan want je bent niet altijd 
even uitbundig.

Meer dan 33: #YoloQueen 
Jij gaat er soms wel wat over. Hoewel je je altijd amuseert kan het geen kwaad 
om eens een rustige avond voor de tv door te brengen. Eens denken aan later 
kan geen kwaad, je wilt toch trots zijn op de persoon die je vroeger was, niet? 

Gezocht: anoniempjes met 
prangende vragen!

In onze rubriek in het volgende Strakske helpen wij 
jullie met jullie levensvragen, diepste geheimen, 
onzekerheden en gênante problemen. Je kan je vraag 
anoniem inzenden via de website: surf als de bliksem 
naar www.wina.ugent.be/ikhebeenvraag! Er is ook de 

mogelijkheid je vraag te deponeren in de yolobus in de WiNA-kelder. Deze zal 
er staan vanaf week 1 van het tweede semester!
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De geschiedenis 
van de speelkaart
Dag beste lezer. Waarschijnlijk heb jij thuis 

een hele hoop boeken kaarten liggen en 
wordt daar al eens mee gespeeld. Maar 

heb jij je al eens afgevraagd waar deze kaarten hun 
oorsprong vinden? Hopelijk niet. Of beter gezegd: 
hopelijk heb je het antwoord nog niet opgezocht. 
Want het internet staat vol met de meest degoutante 
leugens hieromtrent.

Het is tegenwoordig algemeen aanvaard dat de speelkaart rond de 7de eeuw in 
China is ontstaan. Deze ronduit belachelijke leugen wordt ons voorgeschoteld 
door een alliantie tussen de Aziatische verdiensten-lobby en de Lobby ter 
verijdeling van algemene kennisname van de ware ontstaansgeschiedenis van 
dingen die met een ‘s’ beginnen, kortweg het ltvvakvdwovddmesb.

Recent onderzoek toont aan dat het ontstaan van de speelkaart zich zelfs veel 
eerder dan de uitvinding van het wiel situeert. Voedselverzamelaars-jagers waren 
namelijk reeds fervente kaarters. Als excuus om weg te zijn van hun zagende 
vrouwen organiseerden zij jachtuitstappen waarbij ze soms enkele dagen van 
huis waren. Dit stelde eigenlijk niet meer voor dan lang genoeg wandelen opdat 
je vrouw je niet tegenkwam wanneer ze vlierbessen ging plukken, daar een paar 
dagen kamp opslaan en hopen dat er een mammoet voorbij kwam gelopen op 
een van de schaarse ogenblikken waarop er iemand alert was. Uiteraard werd in 
dat era de tijd nog niet gedood door constante telefoontjes van echtgenotes1 en 
moesten ze een ander tijdverdrijf vinden. Ziehier de introductie van het kaartspel! 
De eerstvolgende eeuwen sloeg het echter op de meeste plaatsen niet aan omdat de 
kaarten nog van steen werden gemaakt en nauwkeurig statistisch onderzoek2 de 

1 De primitieve batterijen van toen gecombineerd met het gebrek aan stopcontacten 
buitenshuis (technisch gezien buitensgrot) maakten dat hun gsm’s na enkele uren niet thuis 
te zijn geweest meteen plat waren.

2 Schrik je van het feit dat statistiek toen al fel bedreven werd? Dat is 
wederom het werk van het ltvvakvdwovddmesb!

hoge waarschijnlijkheid van een causale relatie tussen speelkaarten en rugklachten 
had blootgelegd. Dit leidde echter wel tot een bloeiende farmaceutische industrie 
bij de stammen die wel speelkaarten gebruikten. Maar belangrijker nog is het 
volgende. Omdat in die tijd nog niet veel kaartspelletjes bestonden werden de 
kaarters het spelen vaak snel beu. Dit leidde ertoe dat de koppige volhouders 
kaartenhuisjes begonnen te bouwen. De bloeiende farmacie haalde hieruit haar 
inspiratie om ook huizen te bouwen en de eerste apotheken waren een feit. Het 
duurde helaas nog enkele eeuwen eer men inzag dat een huis ook als woning 
gebruikt kon worden en niet alleen als apotheek.

En het kaartspel bleef voortbestaan. Er valt weinig interessants over te vertellen 
tot aan de klassieke oudheid. De Romeinen gebruikten hun gevorderde 
metaalbewerking om de zware stenen door dunne metalen plaatjes te vervangen 
en zo de massa van een kaartspel drastisch te reduceren. Het is bekend dat 
Romeinen hevige gokkers waren, dus zullen zij zeker spellen als Blackjack en Texas 
hold ’em gekend hebben. Allicht heette het toen wel Julius nigrus respectievelijk 
Roma hold ‘em. Er werd echter aan schandalige geschiedenisvervalsing gedaan 
zodat wij vandaag denken dat Caesar de woorden ‘Alea jacta est’ uitsprak i.p.v. 
‘Domina cordum truvia est’3 bij het oversteken van de Rubicon. De bevuiling 
van de waarheid heeft zelfs zijn weg gevonden tot in de Bijbel! Zo deelde Jezus op 
het laatste avondmaal kaarten uit. Omdat harten, schoppen en klaveren nog niet 
zo bekend waren bij de apostelen, noemden zij een boek kaarten gemakshalve 
koeken. Dit werd later fout overgeleverd aan de evangelisten, aan wie verteld 
werd dat het brood was i.p.v. koeken. Daarenboven is Jezus enkel en alleen 
opgepakt door de Romeinen vanwege de gokschulden die hij verzameld had 

door overmoedig Baccarat te spelen.

Tegelijk was bij de Kelten het kaartspel 
alomtegenwoordig. Toen Caesar naar Gallië 
kwam om het te veroveren hoopte hij dat hij 
veel doden in zijn leger kon vermijden door 
de veldslagen te beslechten met poker i.p.v. 
vechten. Het bleek echter dat de Belgen uit 
die tijd een gewaagde speltechniek hadden en 
hoge inzetten niet schuwden4 zodat Caesars 
strategie waardeloos was. 

3 Harten dame is troef.
4 Van hier komt de uitspraak ‘Horum omnium fortissimi sunt Belgae’, waarin 
Caesar zegt dat de Belgen de dappersten der Galliërs zijn.
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Iedereen speelde met de kaarten. Maar de bloeiperiode zou niet lang meer duren.

De middeleeuwen waren niet alleen voor wetenschap en cultuur een duistere 
periode, maar ook voor het kaartspel. Want toen op 28 mei 543 paus Johannes 
II, die erom bekend stond een slechte verliezer te zijn5, een spelletje hartenjagen 
verloor werd hij zo kwaad dat hij de kaarten ervan beschuldigde behekst te zijn 
en riep hij uit dat het spelen met kaarten beschouwd moest worden als ketterij. 
Op mysterieuze wijze raakte het concept van de speelkaart echter tot in het verre 
China en kende het een heropleving dankzij de uitvinding van het papier. De 
rest van de gedocumenteerde geschiedenis van de speelkaart klopt vanaf hier 
ongeveer.

Er bestaat echter nog een historische blunder van formaat 
betreffende Mercator. Van hem is bekend dat hij de 
wereld in kaart wou brengen. Dit is door de koers van de 
geschiedenis volledig verkeerd geïnterpreteerd. Je moet 
weten dat het pas onder het bewind van Napoleon was dat 
er een uniform kaartspel werd ingevoerd en dat daarvoor 
nog heel veel varianten bestonden. Mercator wilde zelf een 
kaartensysteem maken met i.p.v. de gewoonlijke kleuren 
(harten, schoppen, koeken en klaveren) de continenten en 
wou uit elk continent 13 landen kiezen. Deze wou hij dan 
per continent ordenen op BNP, waarbij dus het land met 

het hoogst BNP van zijn continent de aas zou zijn, dat met de tweede hoogste de 
heer, enzovoort. Omdat latere historici hoorden dat hij de wereld in kaart wou 
brengen, maar geen werk van hem vonden, hebben ze maar de eerste, de beste 
atlas aan hem toegeschreven.

Ik hoop dat je wat bijgeleerd hebt over de ware oorsprong van het kaartspel. Het 
heeft een lange, moeilijke weg afgelegd en de geschiedenis van de mens sterk 
beïnvloed. Hieronder volgen nog enkele leuke weetjes over kaartspelen.

• Wist je dat tijdens de 20ste eeuw in de Sovjet-Unie maar met 
een halve boek kaarten gespeeld werd? Dit omdat er van de 
communistische partij alleen met rode kaarten gespeeld mocht 
worden.

5 Hij is dan ook verkozen met 100% van de stemmen omdat niemand op iemand 
anders dan hem durfde te stemmen uit schrik voor zijn reactie als hij de verkiezing niet 
zou winnen.

• Wist je dat de oorspronkelijke betekenis van ‘van de kaart zijn’ betekende 
dat iemand gek was? De kaart waarvan sprake is in de zegswijze de boer is, 
ook wel zot genoemd.

• Wist je dat kleurenwiezen zijn naam dankt aan het feit dat het in Zuid-Afrika 
tijdens de apartheid het eerste spel was waarvan aanvaard werd dat het 
interraciaal gespeeld werd?

• Wist je dat presidenten zijn naam dankt aan het feit dat het oorspronkelijk 
enkel gespeeld werd door presidenten? Omdat deze allemaal stinkend rijk 
waren werd het toen zelfs met bank- i.p.v. speelkaarten gespeeld.

• Wist je dat zeker 13% van dit artikel gebaseerd is op bronnen met dubieuze 
waarheidswaarde waaronder het handvest van de VN en rechtstreekse 
conversaties tussen de auteur en het Vliegend Spaghettimonster?

Sam Adriaensen
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Van nu en 
Strakske
Hier zijn we weer met onze portie poëzie. Een lach en een traan, dat is de 

bedoeling van deze rubriek. Heb je zelf ook een gedichtje? Aarzel niet 
om het in te sturen naar scriptor@wina.ugent.be.

Ode aan Laura
Laura, dit gedicht is speciaal voor jou geschreven

Omdat er wel een duizendtal zaken is dat ons met mekaar 
verbindt

Zoals liefde, lust, passie en drank om het even
Maar vooral ook gang, sleutels, kater en praesidiumlint

De roddels over ons hebben de ronde al gedaan
Echt waar, het is bijna om van te bleiten

Maar waar je momenteel even stil bij moet staan
Is dit gedicht vol ware feiten

Dat er niemand beter voor jou is, zal je nog wel leren
Zeker als je me nog wat beter leert kennen

Want voor hetzelfde geld, als we samen eens studeren
Kan ik je daarna eens met een erotische massage verwennen

Maar Laura, jouw liefde raakt met tot in het diepst van mijn 
borst

Je bent voor mij te vergelijken met een frisse pint
Hierdoor krijg ik nu wel dorst

Laura, snap je deze hint?

Van deze snoepjes krijg ik wel last aan mijn maagje
Dus ga ik best nog even naar de W.C.

Nu stel ik je nog één vraagje

Ga je met me mee?
- Cupido

Eenzaamheid van de ademloze liefde
Jij draagt me

En ik breng je warmte
Je voet omhul ik

En jouw schoen omarmt me

Toch, als je in de badkamer
Me uitdoet in een snok

En ik alleen in de wasmand lig
Ben ik pas echt een enkelsok 

- Sam Adriaensen

De muttici
Overal waar ik ga of sta, ik kom ze tegen
Duistere gedachten gaan door mijn hoofd
Denken ze nu echt dat iemand hen looft?

Moord, ik moet het overwegen

Neem nu een voorbeeld aan sommige fysici
De sinus van x is x zeggen ze, zeveraars

Alle regels lappen ze aan hun laars
Jawel dames, jawel heren, het zijn muttici

Houden ze van wiskundige structuren?
Te veel vierkanten loopt slecht af

Hou ze uit elkaar! Ik mis de doodstraf
Bij de muttici behoor je, tot je laatste uren

Geloofwaardig zijn ze helemaal niet
Soms dragen ze twee bulten met hun mee
Eenhoorns bestaan niet! Ik zeg het je: nee
Het aantal muttici stijgt boven de limiet
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Af en toe zijn ze niet zo zichtbaar
Dan begin je ze ook nog eens te missen

De bak ontloop je niet, je zou je vergissen
De muttici zijn nooit met je klaar

Lichaamsvloeistoffen uitwisselen met iedereen
Ze zijn gevaarlijk en maken je volledig kapot

Gij zult geen slet zijn, het elfde gebod
De oorzaak van ebola ligt bij de muttici alleen

Soms menen ze zich de grote baas
Willen we in deze tijd nog racisten aan de top?

Waar zijn we mee bezig? Wanneer roepen we stop?
Voeg je tot de muttici toe, gij dwaas

Ze leggen het communicatienetwerk plat
Providers kunnen hun hoeveelheid selfies niet aan

Is dat nu echt nodig om mensen te slaan?
Muttici brengen je op het slechte pad

Je mag geen voorbeeld aan hen nemen
Ze zijn altijd stoned, geloven we hen dan wel?

Die wazige blik helpt niet bij dit spel
De muttici zijn de oorzaak van alle problemen

Oh ja, ook vereisen ze heel wat aandacht
Om affectie kunnen ze letterlijk smeken

Bij de oorzaak van ebola mag dit zeker niet ontbreken
Hadden we dan ook anders van de muttici verwacht?

Je hoort ze al van ver aankomen
Op hun hakken, man of vrouw, maakt niet uit

Is dit nu echt stijlvol, zoals het luidt?
Opnieuw is het aantal muttici toegenomen

Echter, we hebben ook dingen aan hen te danken
Waar zouden we anders onze auto’s parkeren?

Verschrikkelijke dagen zouden ons passeren
Ikke vind de muttici niet altijd minder dan blanken

Maar toch, hun verslavingen helpen er niet bij
Gaan we de nieuwe generatie zo opvoeden?
Steek die saf weg! Stop met beïnvloeden!

De muttici aan de grond van de maatschappij

Heel je hoofd brengen ze in de war
Overal die kastanjes, is het terug oktober?
Waar is de zomer? Herfst maakt mij sober

Het volk der muttici is enorm bizar

Nu beweren ze ook nog actief te zijn
Menen ze dit of laten ze dit enkel blijken?

Spring op je fiets in plaats van er naar te kijken
Muttici bezorgen je enkel maar pijn

Bedriegen en liegen, dat kunnen ze goed
Te allen tijde feesten is wat ze beweren

In werkelijkheid zitten ze altijd thuis te studeren
De zonden van muttici is waarvoor de mensheid boet

Een wereld vol muttici, een wereld vol kwaal
Ik blijf nog over, in deze verdoemenis

Ook ik kwam terecht in deze gevangenis
Ik ben nu eenmaal de grootste muttn van allemaal

-Konijn
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Voor Laura

Lieve Laura,
wees niet bang

De wereld draait rond 
en dat doet ie al lang

De mensen zijn goed
de mensen zijn slecht

Maar zij gaan allen
dezelfde weg

Hoe langer je leeft
hoe korter het duurt

Je komt uit het water
je gaat door het vuur

Daarom lieve Laura
wees niet bang

De wereld draait rond
en dat doet ie nog lang

- Jules Deelders in een bewerking van Laurens Pollmann

Uit de hoogte
Haa, eindelijk december, een van Mijn favoriete maanden van het jaar. In december 
is er van alles te beleven voor de mensheid en dat betekent dus entertainment voor 
Mij! Zo zijn er de “verjaardagen” van enkele heiligen, waaronder Sint Nicolaas. 
Altijd heel amusant om te zien hoe mensen zich vrijwillig zwart (of blauw) 
verven of zich verkleden in een oude man met baard om vervolgens het hoofd dol 
gemaakt te worden door een bende schreeuwende kinderen. Alsof ze van nature 
nog niet actief genoeg worden als ze de goedheilig man herkennen, wordt er 
dan ook nog eens suiker aan die kinderen gegeven. Dat is vragen om hoofdpijn. 

Ergens begrijp ik wel dat dit kindse enthousiasme gestimuleerd wordt. Voor Mij 
blijft het echter wel een mysterie waarom dit gebruik ook wordt verder gezet bij 
jullie studenten. Jullie weten toch allemaal al dat die Sinterklaas een 4de eeuwse 
bisschop was en niet een of andere acrobaat die ‘s nachts met zijn paard over 
daken gaat lopen, of overschat ik jullie godsdienstige kennis? In elk geval, rond 
6 december duiken allerlei reïncarnaties, en varianten daarop, van deze man op 
op de meest gekke plaatsen; de een al wat geloofwaardiger dan de ander. Het 
is Me opgevallen dat hoe ongeloofwaardiger de belichaming is, hoe vreemder 

de plaatsen waar hij voorkomt en hoe 
gekker de opdrachten die hij uitdeelt aan 
de toeschouwers. Zo heb Ik bijvoorbeeld 
een Sinterklaas een ad fundum zien 
uitdelen op een cantus. En aangezien Ik 
de goedheilig man persoonlijk ken mag 
u Me geloven als Ik u zeg dat deze soort 
vertolkingen verre van de waarheid staan.

Het fenomeen van zich verkleden in een oude man met witte baard en rode 
kleren is een fenomeen dat ook voorkomt op de verjaardag van de tweede heilige, 
namelijk die van Mijn zoon — en door het concept van de Heilige Drievuldigheid 
dus eigenlijk ook die van Mij; voor de volledige uitleg hierover verwijs Ik u door 
naar mijn boek. Want om onbekende reden is er een traditie ontstaan dat een 
dikke variant van de Sint cadeaus komt brengen op de verjaardag van Mijn 
zoon, ditmaal echter niet door ze in uw schoen te proppen maar door ze onder 
een boom, die om Mij-weet-welke reden in uw living staat, te leggen. 
Persoonlijk vind Ik het vrij egoïstisch om jezelf in de belangstelling 
te plaatsen op de verjaardag van een ander; Ik vind dan ook dat deze 
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man zich beter een andere datum zou zoeken om de vrijgevige weldoener uit te 
hangen! Veel meer woorden ga Ik er dan ook niet meer aan vuilmaken.

December betekent voor studenten echter ook blok, voor een hele hoop zelfs 
voor de eerste keer. Ook voor Mij is dit een minder interessante periode: de 
studenten gaan niet meer uit, maar zitten te blokken. Iedereen die ‘s nachts al eens 
in de Overpoortstraat gepasseerd is, weet dat zich daar een hele hoop taferelen 
afspelen; en hoewel Ik officieel vele van deze taferelen afkeur, zijn ze veelal enorm 
entertainend voor een alom aanwezige entiteit als Mezelf. Gelukkig zijn er altijd 
een handvol studenten die Mij weten te entertainen met hun pogingen leerstof 
tot zich te nemen. Niet zelden gebeurt het dat mensen, al dan niet eerstejaars, 
tijdens de blok tot het besef komen dat ze hun cursussen misschien wat beter 
hadden moet bijhouden tijdens het jaar. Of er komt een moment waarop ze 
beseffen dat ze geen cursus hebben van een bepaald vak waarop direct een gevoel 
van spijt opduikt voor al de lessen die ze gemist hebben. Sommigen slaagden 
er vorig jaren toch in de schade te beperken door regelmatig tot een gat in de 
nacht te studeren. Vooral die mensen zal Ik dit jaar in gaten houden. Ik wil 

de blik op hun gezicht niet missen als ‘s avonds plots 
het licht uitgaat dankzij dit nieuwe idee dat men het 
afschakelplan noemt. U kan dan natuurlijk altijd een 
kaarsje aansteken, hetzij om uw boeken te verlichten, 
hetzij om Mij om een gunstig examenverloop te vragen. 
Om mijn werklast te verlichten zou Ik u wel willen vragen 
dat u zelf het grootste deel van het werk doet door u 
grondig voor te bereiden op de examens. Ik zal deze 
rede hier dan ook eindigen zodat u zeker voldoende tijd 
heeft voor deze voorbereidingen. In elk geval veel succes! 

 
De Heilige Drievuldigheid

Kalender
WiNA

Wanneer Wat
dinsdag 9/2 Jeneveravond
maandag 16/2  Carnaval: Aalst
woensdag 18/2 Nacht der wetenschappen
vrijdag 20/2 Verbroederingscantus der WiNA’s
dinsdag 24/2 Themaclubavond
donderdag 26/2 Brouwerijbezoek: Gruut
dindag 3/3 Bicky’s @ S9
vrijdag 6/3 Galabal
dinsdag 10/3 Croqueskesavond
donderdag 12/3 24u van de CB

Twaalfurencantus

VVN
VVN organiseert een volgend semester een reis naar Delft en Amsterdam.Deze 
zal doorgaan van dinsdag 7 april tot vrijdag 10 april.
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Koken voor 
WiNA-dummies²
Met Lot

Deel 2: Wokken
Wok is lekker, heel gemakkelijk te maken en meestal  gezond. Er is maar één 
nadeel aan wokken: je kan nooit twee keer volledig dezelfde maken! De keizer 
sport is een grote fan van mijn basis wokgerecht met kip, wortel en champignon. 
Vooral mijn eerste versie die ik – als ik mij goed herinner - in 2012 maakte, 
schrokte hij Opperhopsgewijs naar binnen. Als ik hem sindsdien vraag ‘Ik ga 
koken, wat wil je graag eten?’, antwoordt hij steevast: ‘Die wokschotel van die 
ene keer!’ En telkens weer stel ik hem teleur door hem niet helemaal dezelfde 
wok voor te schotelen. Welke wokschotel dat wel is, ontdek je verder in dit stukje.

Basisingrediënten voor een 
lekkere wokschotel

 » Rijst of noedels?

Rijst is de basis voor de meeste wokschotels. 
Het is ook iets gezonder dan noedels, 
maar kan iets saaier of minder smaakvol 
overkomen. Als je rijst saai vindt, kan ik 
daar weinig tot niks tegenin brengen, maar 
smaakvolle rijst kan enkel liggen aan jouw 
shop- en kookkunsten.

Voor wok gebruiken de meeste mensen Basmati rijst, maar ikzelf koop in de 
winkel vaak de goedkoopste rijst. ’t Is te zeggen, de allergoedkoopste rijst zijn 

meestal grote zakken met losse korrels, dus dat vind ik minder 
interessant, aangezien je de rijst moeilijk kan afwegen per persoon. 
Zakjes zijn dus een gemakkelijkere optie (1 zakje voor 2 kleine eters, 

of 1 grote)! Deze rijst in zakjes kook je dus eerst in water, laat je even rusten en 
kan dan pas in de wokpan. Er bestaat ook rijst speciaal om te wokken, dus die 
hoef je niet voor te koken. Check dus 
altijd goed de verpakking!

Noedels

Er  bestaan héél véél verschillende 
noedels. De bekendste zijn noedels 
gemaakt van tarwe en eieren (eiernoedels, Chinese noedels) en noedels gemaakt 
van rijst (mihoen, mie)

  eiernoedels

 mihoen

Sommige noedels moet je zoals gewone rijst eerst voorkoken. Andere kan je 
zomaar bij de rest van je wok gooien (vaak klein beetje water toevoegen).

 » Vlees of vegi?

Als je jouw wok vegetarisch wil maken, sla je dit stukje best over. Het gaat 
namelijk over vlees. VLEEEEES. Uhum. Meestal gebruik ik stukjes kip om te 
wokken, maar je kan dit perfect doen met reepjes varkensvlees, rundsvlees of 
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kalkoen. Zelf heb ik zelden gewokt met vis of zeevruchten. Een wok met scampi 
kan heel lekker zijn, maar dan raad ik aan om de scampi ofwel apart te wokken 
op het einde ofwel in een pan te bakken. Voor je het vlees bakt, bestrooi je de 
stukjes best met kruiden, zo krijgt het veel meer smaak. In sommige warenhuizen 
kan je ook voorgekruide reepjes kopen voor in de wok, zeker niet slecht!

Soms gooi ik op het einde van mijn wok een bakje hespenblokjes bij het mengsel. 
Dit valt soms wel en soms niet in de smaak.

 » Groenten

Als basis gebruik je best een ajuin en een teentje look in de schotel, dat geeft alles 
wat meer smaak. Verder passen er vrij veel groenten in een wokschotel, maar zelf 
vind ik de typische Chinese groenten wel het smakelijkst. Zo heb je bijvoorbeeld 
Chinese kool (Delhaize) maar deze groente is wel enorm groot, dus als je beslist 
om deze te gebruiken, nodig je best het hoogpraesidium en cantor (en de scriptor, 
n.v.d.r.)  uit om te komen eten. Vijf dagen na elkaar Chinese kool eten is ook 
een optie. Een andere groene Chinese groente is paksoi. Deze groente is al iets 
moeilijker te vinden, maar ook erg lekker in wok of andere oosterse gerechten.

chinese kool  paksoi

Sojascheuten zijn ook steeds een win! Indien je de sojascheuten graag krokant 
hebt, gooi je ze best op het einde in de wok. Bamboe is eveneens iets typisch 
oosters maar ook enorm lekker in de wok. Vergeet niet om het vocht eerst uit het 
blikje of bokaaltje te gieten voor je halsoverkop 
de bamboeschijfjes in de wok gooit.

sojascheuten

  bamboeschijfjes

Groenten waarvan je een iets kleinere hoeveelheid in de 
wok kan doen zijn gember en lente ui. Let hiermee dus 
op, want beiden kunnen met een sterke smaak uit de 
hoek komen. Ik gebruik vooral lente ui om een groene 
toets aan de wokschotel te geven, anders heeft die maar 
weinig kleur. Na al deze speciale groenten wil ik er ook 
aan toevoegen dat champignons, wortels en paprika natuurlijk ook heel lekker 
zijn in een schotel!

 » Kruiden en sauzen

Het is heel belangrijk dat je de wok goed kruidt. Rijst en noedels geven zelf weinig 
smaak af en goedkoper vlees uit het warenhuis (in vergelijking met de slager) 
kan soms ook wat tegenvallen qua smaak. Peper en zout zijn sowieso wins en 
ook een kip- of groentebouillonblokje kan veel smaak geven, maar deze kruiden 
passen ook steeds bij een wokschotel:

• (Milde) paprikakruiden
• Cayennepeper (pas op, pikant)
• Currykruiden
• Koriander (liefst vers) ! Pas op: sommige mensen zijn hier geen fan van !

Kan je niet zo goed kruiden? De wokkruiden en bouillon 
van Piet Huysentruyt (Colruyt) zijn echt superlekker. 

Gebakken ajuintjes zijn ook superlekker bij Aziatisch eten. 
Doe dit wel niet in je wokpan, 
maar gewoon op je bord op het 
eten. Zo blijven de ajuintjes lekker crispy.

Als je een lekkere combinatie maakt van een paar 
ingrediënten hierboven, zal je merken dat de schotel vrij 
droog zal zijn. Daarom kan een sausje een aangenamere 
textuur en nog meer smaak geven aan je gerecht. Ikzelf 
ben wel fan van de potjes saus in de warenhuizen. Met 
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zoetzure saus kan je niks mis doen, maar ook zwarte bonen, curry of oestersaus 
kan heel lekker zijn. Om je gerecht toch niet te sterk van smaak te maken, kan 
je altijd nog een doosje of blikje kokosmelk bijvoegen. Specialer en gezonder 
dan room!

 » Hoe voeg je alles bij elkaar?

Mijn papa is een heel goeie kok maar vaak ook heel traag. Hij wokt elk ingrediënt 
apart en gooit dan alles pas op het einde samen. Ik ben ongeduldig en lui en ik 
veronderstel dat jullie dat ook zijn. Daarom volgt hier het stappenplan ‘Wat smijt 
ik wanneer in mijn wokpan?’

• Ajuin en look
• Kruiden
• Vlees (behalve hespenblokjes)
• Champignons
• Andere groenten (behalve sojascheuten en lente ui)
• Kruiden
• (Voorgekookte) rijst of noedels
• Saus, kokosmelk, eventueel bouillonblokje
• Verse kruiden zoals koriander, sojascheuten, lente ui
• Gebakken ajuintjes op je bord

 » Robins wok

Dit zijn de ingrediënten voor de befaamde Robins wok (zie foto in begin)

• Ajuin, look, wortel, champignon, lente ui en sojascheuten
• Kip en hespenblokjes
• Paprika en currykruiden
• Piet Huysentruyt wokkruiden
• Piet Huysentruyt wokbouillon
• Eiernoedels
• Een zakje zoetzure saus en klein beetje kokosmelk

Glijbaantjes
Welke versprekingen of dingen die, mits volledig uit de context gerukt, 

grappig klinken hebben de Winezen nu weer allemaal uitgekraamd? 
Ontdek het hier! Zelf een glijbaantje van een WiNA-gerelateerd 

persoon gehoord? Dan mag je dat steeds doorsturen naar scriptor@wina.ugent.be.

“Die vissen gaan verdrinken.”
- Laura

“Laurent, zoals onze koning? Of is het Filip?”
- Yolan

“Bahnhof is geen voortuin, dat is een autosnelweg.”
- DavIT

“Ik pas in elk gaatje.”
- Jorg

“Ad 2 aan iedereen die al gemuild heeft met iemand die minder dan 
blank is.”

- Jorg
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“Glijbaandje is met een ‘d’, he jong.”
- Jorg

“Zo moeilijk ben ik helemaal niet!”
- Rani

“Doe dat niet, dat is mijn penis.”
- Jorg

“In Gent zie je nog veel Turken, maar in Brugge is het lijk proper.”
- Laura

Sarah: “Ik heb dit weekend konijn gegeten.”
DavIT: “Maar heeft Konijn u gegeten?”

“Als je hentai begrijpt is het geen goede 
hentai.”

- DavIT

“Ik ben nog altijd een moraalridder.”
- Konijn

“Sarah haar mama, die wil ik ook.”
- DavIT

Jorg: “Die ventilator ziet er echt uit als een dildo.”
Yasser: “Dat komt omdat je dik bent in de lengte.”

“Op een moderne universiteit moet machtsmisbruik kunnen.”
- Jan de Beule

“Waarom maakt gij mijn deegske niet vettig?”
- Karen

“Ik was tegen een paal aan het schuren en ik had het niet door.”
- Chiara (die vertelde wat ze allemaal al met haar auto had meegemaakt.)

“Wilt ge alstublieft eens uit mijn gat blijven?
- Chiara

“Ik ben degene met tetten.”
- DavIT

“Ik heb nu een deftig meiske, alllee ... wacht.”
- Alexander

“Ik had vanmiddag les, toples(s).”
- DavIT

“Ik vind het gaatje niet.”
- Konijn

“Ik kan dat langs binnen ook ontslotten.”
- Karen (bedoelt losmaken)

“Uw lief bedriegen is echt niet zo moeilijk.”
- Laura

“Mensen vragen soms of ik rechtstreeks van de kleuterklas naar de unief ben 
gegaan, omdat ik een babyface heb.”

- Maarten De Boeck

“Eigenlijk zouden de rovers met 39 geweest moeten zijn. Dan waren Ali Baba en 
de rovers in het totaal met veertig.”

- Lucas

Lucas: “36 gedeeld door 2...”
Sarah: “... is 18.”
Lucas: “Nee, 16.”
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Denksport
Sudoku’s

Binairo’s
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Raadsels
Probeer te achterhalen wat 
volgend stukje BrainFuck doet 
zonder computer te gebruiken. 
Zie je het niet meer zitten en 
grijp je toch naar de interpreter, 

denk dan aan ècho -nè  en òd -c̀ .

 ,>>+<<[->>[->+>+<<]<[->+<]>>[-<<+>>]>[-<<+>>]<<<<]>>.

In deze tabel vind je wat de symbolen voorstellen.

Karakter Betekenis
> verhoog de pointer
< verlaag de pointer
+ verhoog de byte waar de pointer naar wijst
- verlaag de byte waar de pointer naar wijst
. geef de byte waar de pointer naar wijst als ASCII-output
, gebruik de volgende ASCII-inputbyte om de byte waar de pointer 

naar wijst in te vullen
[ spring voorwaarts naar het statement na de corresponderende ] 

indien de byte waar de pointer naar wijst een nul is
] spring terug naar het statement achter de corresponderende [ 

indien de byte waar de pointer naar wijst geen nul is

Je vertrekt van een rij bytes die op nul gezet zijn en een pointer naar een 
element van de rij (de startwaarde is de eerste byte). Aan jou dus om de output 
te achterhalen.

Repelsteeltje heeft 6 zakken met muntjes. 
Een goudkenner als hij is, weet Repelsteeltje 
precies hoeveel een echt muntje weegt: 100 
gram. Zijn goudleverancier heeft hem echter 
bedrogen: naast zakken met echte muntjes 
gaf hij Repelsteeltje enkele zakken gevuld met 
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uitsluitend valse muntjes die, zoals Repelsteeltje weet, slechts 99 gram wegen. 
Repelsteeltje ruikt het verraad: hij besluit de muntjes te wegen om zo uit te 
maken welke zakken gevuld zijn met echt goud, en welke met valse muntjes. De 
gierigaard heeft echter nooit de moeite genomen om zich een deftige weegschaal 
aan te schaffen, en merkt op dat hij maar één keer zal kunnen wegen voor zijn 
weegschaal breekt. Gelukkig is hij niet alleen gierig, maar ook slim, en al snel 
ziet hij een oplossing...

Ondanks de gebrekkige kwaliteit geeft zijn weegschaal toch precies het juiste 
aantal gram aan. Hoe kan Repelsteeltje achterhalen welke zakken valse muntjes 
bevatten, indien

a) in elke zak 100 muntjes zitten?
b) in elke zak 25 muntjes zitten?

Oplossingen
Tijd meten met het brandende koord
Je steekt drie van de vier uiteinden van de koorden in brand. Dit betekent dat 
het koord waarvan je beide uiteinden in brand steekt exact een half uur zal 
branden. Wanneer dit koord volledig is doorgebrand, heb je dus nog een ander 
koord over dat langs één kant in brand staat en nog een half uur kan branden. 
Als je dan het resterende uiteinde nog in brand steekt, halveer je weer de tijd die 
het koord brandt. Uiteindelijk brandt het tweede koord dus een half uur + een 
kwartier = drie kwartier.

De code decrypteren
Als je de gegeven sequentie bekijkt zal het je wel opvallen dat het allemaal 
priemgetallen zijn. Je vervangt elk priemgetal door een indexnummer als volgt: 
het nde priemgetal vervang je door n (2 -> 1, 3 -> 2, ..., 11 -> 5, ...). Dan vervang 
je elk getal door de corresponderende letter uit het alfabet. (1 -> a, 2 -> b,...,26 -> 
z). Dan krijg je als oplossing dus 101 11 73 67 23 67 7 11 41 2 89 -> 26 5 21 19 9 
19 4 5 13 1 24 -> ZeusIsDeMax

Vul aan
1/2 3/4 h/v h/v 1/2 3/4 h/v p

verklaring: één, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van, één, twee, drie, vier, 
hoedje van papier

Muntjes en snoepjes
Het gevraagde is simpel aan te tonen via inductie. Noem n het aantal zilveren 
muntjes waarmee je begint.

Voor n = 0 is het bewijs triviaal.

Als het geldt voor n, dan geldt het ook voor n + 1:

Stel, je begint met n + 1 zilveren muntjes. Je voegt a keer (voor een bepaalde a, 
die 0 kan zijn) een gouden muntje bij voor je het eerste zilveren muntje doet 
sublimeren. Je bevindt je nu in de situatie met n muntjes, maar met dit verschil:

• Elke keer dat je een zilveren muntje doet sublimeren (dit is n+1 keer) krijg je 
een gouden snoepje per overgebleven gouden muntje, ook voor de muntjes 
die je er op voorhand hebt ingestoken. Dus de totale som komt neer op a.(n+1) 
meer gouden snoepjes dan in de situatie waarin je met n i.p.v. n+1 begint.

• Voor elk gouden muntje dat je ingaf voordat je het eerste zilveren deed 
sublimeren (zo zijn er a), kreeg je snoepjes voor de zilveren muntjes die al 
in de automaat zaten (dat waren er n+1). De totale som komt dus op (n+1).a 
meer.

Conclusie: Als het gestelde gold voor de situatie met n, geldt het ook voor de 
sitautie met n+1.
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Dankwoordje
Een Strakske maken, dat gaat niet zonder de hulp van mijn fantastische 

redactie. Daarom wijt ik een volledige pagina in mijn Strakske aan hen! 
Wauw seg, amai ja. Iedereen die een idee heeft voor het volgende Strakske 

kan mij bereiken door te mailen naar scriptor@wina.ugent.be.

Ik richt mijn erkentelijkheid hier specifiek tot:

• Lot voor de adembenemende cover en het koken van de WiNA-dummies.
• Degenen die een verslag over hun activiteiten hebben geschreven (zijnde 

Lucas, Konijn & Karen en Robin & Bert).
• Meteen dan ook de praeses en temmer voor hun woordjes.
• Prime en VVN voor hun raadsels.
• Laura en Sarah voor hun Yolo-test.
• De Heilige Drievuldigheid voor het heilig vullen van (op een factor 2/3 na) 

drie pagina’s.
• Cupido, Konijn en Laurens (daarmee ook direct Jules Deelder) voor de 

gedichtjes.
• De glijbaanleveranciers.
• Iedereen die op puritaanse wijze dit boekje van taalfouten hebben gezuiverd 

als waren zij de knokploeg van de Partij en de taalfouten schuldig aan 
thoughtcrimes.

Tot slot, beste lezer, wat zou een dankwoordje zijn zonder jou te bedanken. 
Bedankt dat je de moeite gedaan hebt om dit Strakske te lezen, dan weet ik dat 
ik het niet voor niets heb gemaakt. Bedankt dat je WiNA-lid bent, niet alleen 
omdat we daar subsidies voor krijgen, maar vooral omdat het zonder leden maar 
een saaie boel zou zijn. Bedankt dat jij er bent!

Sam Adriaensen
Scriptor

Kerst-Fano-vlak
Om iedereen gelukkige feestdagen te wensen en te laten zien dat het echt wel 
origineler kan dan een kerstboom!
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