


Maak kennis 
met KBC-Touch, 
de nieuwe versie 
van KBC-Online.

Nu beschikbaar
op pc en tablet!

Gemakkelijk 
bankieren op je 

smartphone? 
Check de app KBC-Mobile Banking 

en ontdek waarom we al jaren 
uitstekende scores krijgen!

www.kbc.be/mobilebanking

AD_A5_MobileBanking.indd   1 07-04-15   13:25



Inhoud
Editoriaal 5

Woordje van de praeses 6

Verslag 8
Sport 8
Feest 10
Cultuur 12

Woordje van de meester 14

Praesidium-expansie 16
Praesidiumverkiespraeses: Yasser Deceukelier 16
Anti-cultuurpraeses: Lucas Rouckhout 18
Waal-praeses: Julien ‘Prinses Weekmeel’ Marbaix 19
Konijntjestemmer: David ‘DavIT’ Vandorpe 20
Automaatpraeses: Alexander Rogiers 21
Bordpraeses: Sam Adriaensen 21

Oproep van StuW  3

Kalender 24
WiNA 24
Werkgroepen 25

Zin in lasagna 26

Foute top 80: de eindscore 28



Koken voor dummies 29

Glijbaantjes 32

Denksport 35
Jigoku 35
Inky’s 36
Maysu 37
Bruggenpuzzel 38
Slitherlink 39
Tectonic 40
Raadsels 41
Oplossingen 42

Dankwoordje 43



5

Editoriaal
Hoi hoi hoi, liefste Wineesjes! Hier zijn 
we weer met een gloednieuw Strakske.

‘Amai, zo wijs’ of ‘Vet cool, gast’ zal je 
nu wel denken. Weet je wat? Je hebt 
meer dan gelijk. Bij een onvergetelijk 
semester1 hoort officieel bewijs van de 
activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Om deze activiteiten te eren zou ik 
hier al graag eens mijn liedje over de 
24-urencantus neerschrijven (het dient 
gezongen te worden op de melodie van 
Kurfürst Friedrich).

24-urencantus

Doen wij voor ons lustrumjaar

Priem is de hoeveelheid die 
hards

Met 17 blijven we bij elkaar

Ik heb cola en cécémel (fadela)

Zo overleef ik het wel 
(faldelalala)

Ik heb cola en cécémel, zo 
overleef ik het wel.

Als scriptor en cantor2 vond ik het 
immers niet meer dan gepast een 
tekstje te schrijven over deze over(ge)
weldigende cantus.
1 Lustrum! Lustrum!
2 En bordpraeses, daarover meer in 
de rubriek ‘Praesidiumexpansie’.

Trouwens, over liedjes gesproken. 
Iedereen die wil kan nog steeds een 
inzending doen voor het nieuwe 
WiNA-clublied. Wil je het dus 
opnemen tegen mezelf3 en team Xeno-
Julien, houd je dan vooral niet in!

Ik heb er zin in, beste Winezen! Zin 
in het tweede semester, zin in de 
lustrumweek, zin in het leven kortom. 
Nee, even serieus nu. Er staan ons 
nog wat leuke activiteiten te wachten 
in april (en misschien zelfs mei) en ik 
hoop jullie er allemaal te zien!

Sta me toe af te sluiten met een klassiek 
onderwerp uit met editoriaaltjes. Een 
warme oproep aan al het creatief talent 
out there om mee te werken aan mijn 
geliefkoosde boekje.

Sam Adriaensen
Scriptor

3 Denk je nog dat je 
kans maakt?
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Woordje van 
de praeses
Gegroet, mijn teerbeminnende weddellzeehondjes van de nacht!

Herinneren jullie je nog de eerste week van vorig semester? Die eerste week werd 
toen ingezet met een snelheidsniveau dat te vergelijken valt met het tempo van een 
stressvrije West-Afrikaanse lamantijn die zich in een vrij statische zeestroming 
bevindt. Maar niet dit semester! Achter onze nieuwe eerste week zat zo’n vaart, 
dat zelfs een door orka’s opgejaagde Dall-bruinvis ons niet zou kunnen bijhouden 
hebben. Jawel mijn schattige zeeotters, dit Strakske staat mijn inleiding in thema 
van de zeezoogdieren. Maar genoeg geotterd. Laat ons de verdere beschrijving van 
maritieme tepelbezitters overlaten aan de echte experts betreffende deze tak van 
de biologie, tegenwoordig grondig bestudeerd door onze Waalse broederlingen.

Wat was me dat zeg… Ik kan niet anders dan jullie allemaal bedanken! Het is 
dankzij jullie talrijke aanwezigheid dat we de eerste week van dit semester zo 
goed ingezet hebben en dit tempo bovendien de daaropvolgende weken kunnen 
aanhouden hebben. Uiteraard moet de liefde van beide kanten komen en hebben 
de 16 ridders aan WiNA’s ronde tafel ook hun steentje bijgedragen om jullie dat 
extra duwtje in de rug te geven. Ik moet niet zoeken naar eufenismen, de woorden 
gratis en drank zeggen meer dan genoeg.

We hebben ondertussen opnieuw heel wat activiteiten achter de rug en stuk voor 
stuk waren ze epischer dan een persoonlijke ontmoeting met Zezima. Een meer 
specifieke opsomming en beschrijving van alle voorbije en hartstikke leuke – 
om toch maar een beetje een oranje toets aan mjn tekstje te geven – activiteiten 
laat ik over aan de 15 overige ridders aan mijn tafel. Niet omdat ik daar zelf te 
lui voor ben, maar vooral wegens het feit dat ik een beetje gefrustreerd begin te 
geraken omdat ik al twee natuurlijke getallen in mijn tekstje gebruikt heb en het 
beide geen priemgetallen waren. 

Hoewel, nu er plots op magische wijze een priemgetal tevoorschijn gekomen is 
in mijn vorige zin, heb ik pardoes besloten om het toch maar even 
over een welbepaalde voorbije activiteit te hebben, de legendarische 
24-urencantus. Omdat ik bepaalde bewoners uit de minder 
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sympathieke provincies niet irriteren wil 
door hun typerend Vlaams werk af te 
pakken, ga ik het beknopt houden en mijn 
persoonlijke bespreking uitvoeren door 
middel van hashtags: #24-Urencantus 
#80JaarWiNA #GelegenheidsCodex 
#ZinInLasagna #DankuSam 
#DankuProIedereen #ZelfsDankuSjappie 
# R a n d o m V i c e s A d I n t e r i m 
#WINAKPresent #BierVoorIedereen 

#Energiedrankjes #SamsonEnGertMedley #SpekMetEitjes #Koffie #PoppieJoppie 
#CatryAdFundum #DeMarieLouise #HetWasPlezant #17Doorzetters 
#ZouDatGeenPriemgetalZijn #WijZijnLegendes #TochEnigeTwijfelBijHappie 
#WaarIsDatBioritme? #WiNA4Ever.

Hopelijk zijn jullie allemaal klaar voor een ontzettend geweldige lustrumweek!
Konijn
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Verslag
Sport

IFK Badminton
Op 7 december vond het eerste IFK Badminton plaats voor de niet geklasseerden. 
We waren vertegenwoordigd door 3 mannelijke en 2 vrouwelijke spelers. Twee 
van onze mannelijke spelers raakten tot in de volgende ronde, maar konden 
niet verder dan de kwartfinales raken. Bij de vrouwen hadden we wel meer 
geluk. Evelien Vlyminck speelde de concurrentie naar huis en haalde een eerste 
plaats binnen. Een paar maanden later op 9 maart was het de beurt aan de 
geklasseerden. Hier werden we vertegenwoordigd door Josja Van Bever en door 
jullie eigen sportpraeses Theo. Jammer genoeg kon geen van beide naar de 
volgende ronde doorstoten.

IFK Squash
Op 2 maart was het tijd voor het IFK Squash in het stadium Coupure. We namen 
deel met twee spelers waaronder cultuurpraeses Robin van den Broeck, die een 
prachtige prestatie neerzette en uiteindelijk de tweede plaats behaalde. Onze 
andere speler kon jammer net niet uit zijn poule raken. In het eindklassement 
per kring scoorden we een vierde plaats.

Skireis der Wetenschappen
Nog wat nazinderend van de examenperiode vertrokken we op 29 januari samen 
met de andere wetenschappen en het VLAK op onze jaarlijkse skireis. De zorgen 
over de examens waren snel vergeten toen we na een nachtelijke busrit in het 
zonovergoten Alpe d’Huez aankwamen. 

De meesten begonnen nog niet met skiën die dag, dus zochten we ons een zonnig 
plekje om wat uit te rusten van de busrit. ’s Avonds mochten we de kamer eindelijk 
binnen. Later die avond werd er ook één van de vele vaten gezet in de Smithy’s. 

Dit café en het hotel lagen wel een redelijke afstand uit elkaar, maar 
dat hield de meeste mensen niet tegen. 
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De volgende ochtend maakten we ons klaar voor de eerste dag op de latten of 
boards, het sneeuwde de volledige dag maar dat hield ons niet tegen, achteraf 
was er après-ski voorzien van Snowblend.  De volgende dagen was het zonnig 
maar toch een tikkeltje te warm, wat ervoor zorgde dat de verse sneeuw snel 
veranderde in pap en dat er vele kale plekken ontstonden. 

Dinsdag was het tijd voor de skicantus in de Iglo. We hadden slechts twee uur, wat 
ervoor zorgde dat er direct al goed ingevlogen werd. De vier vaten die voorzien 
waren, waren dan ook in recordtempo leeg. Achteraf zette een aantal mensen de 
cantus verder in de Smithy’s. 

De volgende dag sloeg het weer om en 
werd het een pak kouder en stormde 
het de hele dag. De dag erna was het 
weer opgeklaard en was het ideaal 
om te skiën en te boarden, er lag een 
dikke laag verse sneeuw en het was 
eindelijk terug beginnen vriezen, 
wat ervoor zorgde dat de sneeuw in 
topkwaliteit bleef voor de rest van het 
verblijf. De volgende avonden werden 
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er nog een tamelijk aantal gratis vaten gezet en voor we het wisten was de reis 
bijna afgelopen. Zaterdag maakten we terug de valies en trokken het dorp in om 
ons bezig te houden aangezien de bus pas ’s avonds vertrok.

De terugreis verliep zonder incidenten en op zondag waren we terug in het 
vertrouwde België waar het al direct aan het regenen was toen we de grens 
overstaken. Ondertussen is de skireis van volgend jaar al vastgelegd en we kunnen 
jullie al verklappen dat het doorgaat in het gebied Saint Sorlin.

IFK Basket
Op 7 december werd er naast badminton ook basketbal gespeeld. We moesten de 
strijd aan gaan met onze eeuwige rivalen van Chemica. Al van bij de opwarming 
was het duidelijk dat ze deze discipline iets professioneler dan ons hadden 
aangepakt, en dat werd ook al snel duidelijk in het scoreverloop. Ze namen 
meteen de bovenhand en halfweg was de partij eigenlijk al gespeeld. Toch hebben 
we ons nog zo goed mogelijk verweerd , maar uiteindelijk sloten we de wedstrijd 
af met een eindstand in ons nadeel.

IFK Zwemmen
Op 24 februari trokken we nogmaals naar het           GUSB, deze keer voor het IFK 
zwemmen. We hadden een mooie delegatie van zeven zwemmers en zwemsters bij 
elkaar gesprokkeld die de kleuren van WiNA moesten verdedigen, een opdracht 
waarin ze zeker en vast geslaagd zijn! Daarom trokken we onze ogen ook open 
bij het zien van de uitslag, Yasser had bijvoorbeeld plots tien seconden extra 
gekregen bij zijn 50 meter vlinderslag en bij de meisjes had er iemand bijna een 
wereldrecord bij elkaar gezwommen! Na ons beklag te doen bij het FK (ja Robin 
‘keizer sport’ Dedoncker, ook daarin proberen we je werk verder te zetten) steeg 
Yasser een plaats of 15 en werden we uiteindelijk vierde van de elf bij de meisjes 
en achtste van de dertien bij de jongens. Bedankt zwemmers!

Theo en Kasper

Feest
Aloha Partypeople
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Het semester is nog niet eens halverwege (toch niet op het moment dit geschreven 
wordt) en we hebben alweer heel wat kunnen feesten! Hieronder kunnen jullie 
nog eens kort nagenieten of je geheugen wat verder opfrissen.

Nacht der wetenschappen
Joepie cocktails!

Een feestje is pas echt geslaagd als er 
lang over nagepraat zal worden. Net 
als elk jaar zal dat voor Nacht der 
wetenschappen geen probleem zijn!

Het concept is vrij simpel: elke 
wetenschapskring (GBK, Geologica, 
Geografica, Chemica en WiNA) 
kiest zijn beste cocktail uit, waarvan die van ons natuurlijk met voorsprong de 
strafste en beste is, daarna prop je de Twitch vol met wetenschappers en  drink 
je cocktails tot de drank op is en feest je tot de muziek uitvalt. 

En flink gedronken hebben jullie. Buiten de (vieze) cocktail van de geologen 
geraakte alles vlotjes binnen en werd er stevig gefeest tot in de vroege uurtjes. 

Kroketavond
Joepie kroketten!

Ik verschiet mij dood als 
plots iemand om 23u naar 
mij komt toegelopen met 
de vraag: “Zeg, liggen er 
nog ergens kroketten want 
die dozen hier boven zijn 
allemaal leeg”. Amai wat 
hebben jullie flink gegeten 
op onze kroketavond! Zelfs 
DavIT kreeg de kans niet 
om meer dan 14 stuks naar 
binnen te werken. Wat waren 
die kroketjes dan ook lekker zeg! Jullie hadden de keuze tussen vier stuks: vlees 
(wat eigenlijk leek op een gigantische bitterbal), kip (wat me deed denken aan vol-
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au-vent), garnaal (iemand die hier een garnaal in gevonden heeft?) en natuurlijk 
kaas (ooh wat is kaas toch altijd lekker). 

Jeneveravond
Joepie jenever!

In week 4 was het eindelijk tijd voor een van 
de beste avonden. Jeneveravond! Jullie konden 
kiezen tussen 20 verschillende soorten. Ik heb 
ze allemaal eens uitgetest die avond en vond ze 
bijna allemaal even lekker. Al gaat er wel niets 
boven meloenjenever, meloenjenever blijft het 
beste. Geen discussie mogelijk. 

Ik werd vanachter de toog geëntertaind door 
schachtjes die hun gezichtsspieren onder 
controle probeerden houden (en iets dat op een 
lach moest lijken op hun smoeltje probeerden 
toveren voor de foto) na het drinken van Xeno’s 
afschuwelijke peperjenevermengsel. En daarna 

sloegen ze maar rap rap een pintje achterover om die vreselijke smaak te laten 
verdwijnen. 

Dat het een goede avond was, was weer duidelijk toen er op de toog gedanst werd 
(of heb ik mij dat ingebeeld? Geen idee meer maar er werd alleszins gedanst!)

Kusjes, knuffels en veel liefs van
De beste, leukste, tofste... feestjes die jullie ooit gehad hebben
Laura & Sarah

Cultuur
Hey Winezen,

Dit semester zijn we er meteen ingevlogen met de karaoke. Een avond die rustig 
startte, maar die met behulp van het gratis vat zeer snel openbloeide. Al gauw 
werd het ene liedje na het andere gezongen. Iedereen scoorde altijd 100/100 en 
zelfs het zangtalent van Blokkie deed deze score niet zakken. En plots werd de 
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sfeer zelfs nog uitbundiger met een onverwachts tweede gratis vat! Iedereen die 
de dag erna een kater had: jullie kunnen Sarah hiervoor bedanken.

Hiernaast wil ik nog reclame maken voor de komende cultuuractiviteiten. In de 
lustrumweek (de week na de paasvakantie) hebben we onze bekende WiNA-quiz. 
Dit zal in groepjes van vier zijn, dus zoek je team al maar, want je zal je zeer 
binnenkort al kunnnen inschrijven. Er vallen elk jaar leuke prijzen te winnen en 
natuurlijk is de sfeer altijd top. Geen reden dus om dit te missen!

Op het einde van de lustrumweek gaan we dan ook onze jaarlijkse kroegentocht 
houden. In plaats van in de Overpoort te blijven, zullen we eens de rest van 
Gent verkennen. Maar voor de Overpoortliefhebbers: wees niet getreurd, na de 
kroegentocht gaan we nog wat vieren in de Overpoort.

Twee topactiviteiten waar je gewoon moet bij zijn! Ik zie jullie dus dan!

Jullie cultuurpraeses,
Robin Van den Broeck
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Woordje van 
de meester
Mijn allerliefste Wineesjes en mijn favoriete schachtjes, na een lange afwezigheid 
mag ik als meester mijn gezaag opnieuw eens neerschrijven.

Het begon allemaal in week 1: de bierbowling. Naar goede gewoonte werd er veel 
gedronken, erbarmelijk slecht gebowld en heeft iedereen zich enorm geamuseerd. 
Het enige wat nog ontbrak was misschien een lapdance. Wel dat dacht je, want 
met dank aan schacht Sander werd er ook voor sensuele randanimatie gezorgd 
waar nog jaren over nagepraat zal worden. Ook de afterparty was een heus succes. 
Er werd gefeest, gedronken en gezoend. Kortom: een geslaagde avond.

Dan was er de vriendjes- & familiecantus. Eindelijk nog eens een WiNA cantus, 
het werd tijd! De cantus was geweldig, want WiNA is natuurlijk nog altijd dé 
cantuskring van Gent. Het was zelfs zo geweldig dat alle vriendjes de tijd van 
hun leven gehad hebben. Het was zelfs zo geweldig dat niemand minder dan 
mijn papa het voor herhaling vatbaar vond!

Je denkt nu waarschijnlijk: het wordt niet beter. Wel daar ga je enorm de mist 
in. Het wordt veel beter. En langer. En grootser. Ik heb het natuurlijk 
over niets minder dan de 24-urencantus. Een unicum dat sinds kort 
eens om de vijf jaar plaatsvindt ter ere van ons lustrum. Een echte 
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uitdaging die enkel door de echte ‘die hards’ volbracht kan worden. We begonnen 
om 12u ’s middags met het ‘Io Vivat’. 17 dappere zielen gingen de uitdaging aan. 
De uren vlogen voorbij, bezoekende kringen en clubs kwamen en vertrokken 
weer. Maar deze 17 hielden vol. En de volgende middag, om klokslag 12 uur, 
klonk dan ook hun kreet van euforie. Wij hebben het gehaald. Daarom toch wel 
een welverdiend kneukeltje voor deze 17 winezen!

Na de 24-urencantus ging iedereen opnieuw zijn eigen weg. Sommigen hadden 
practicum, anderen moesten aan hun bachelorproef gaan werken. En ik? Wel ik 
ben mijn woordje beginnen schrijven. Op dit punt ben ik dan ook weer uitgepraat 
en hoop ik dat jullie evenveel plezier halen uit het lezen van mijn woordje, als ik 
heb gehaald uit het schrijven ervan!

Veel liefs,
Jullie temmer,
Xeno De Vriendt
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Praesidium-
expansie
In het besturen van een kring kruipt een heleboel moeite en tijd en opdat 

het efficiënt verloopt moet er goed gedelegeerd worden. Daarom hebben we 
onlangs enkele officieuze functies - officieus tot de statuten worden aangepast 

- verkozen. Hier volgt een beknopte voorstelling

Praesidiumverkiespraeses: 
Yasser Deceukelier

In plaats van u te bestoken met argumenten waarom ik een goede 
praesidiumverkiespraeses zou zijn, zal ik u op een ietwat andere manier proberen 
te overtuigen. Ik zal u namelijk vertellen hoe ik bij de beslissing ben gekomen 
om me kandidaat te stellen voor deze rol. U zal doorheen mijn verhaal wel 
enkele elementen opmerken die aantonen dat ik een goede kandidaat ben. 
 
Al langere tijd leefden in WiNA ambities die niet vervuld konden worden 
binnen de bestaande functies van het praesidium. Vele enthousiaste Winezen 
hadden het enthousiasme om zich in te zetten voor bepaalde acties waarvoor 
geen statutaire bepalingen bestonden binnen WiNA. Op menig vergadering 
werd door meerdere mensen gevraagd of zij een rol als ...-praeses konden 
vervullen. Spijtig genoeg konden wij dit goedkeuren vanwege de bureaucratische 
maatregelen die ons van bovenaf worden opgelegd. Aangezien wij als WiNA 
gretig gebruik wensen te maken van de subsidies van de UGent, verwerpen 
wij dan ook het leven als out-law en houden ons braaf aan de regels. 
Echter, op een zekere vergadering, na de zoveelste vraag van een geëngageerde 
Winees om een niet-bestaande praesidiumfunctie te vervullen, kreeg ik een idee; 
het is niet omdat wij statutair geen nieuwe officiële functies mogen verzinnen 
tijdens een werkingsjaar, dat we dit niet officieus als proefproject konden doen. 

Hierop nam ik het initiatief om alle aanwezigen uit te nodigen zichzelf 
kandidaat te stellen voor de niet-bestaande praesidiumfunctie 
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die hij/zij graag had willen vervullen. Men kreeg hiervoor één week de tijd, 
dit om zowel campagne te voeren als om een motivatie voor te bereiden. 
De week daarop, was het zover; na eerst voorbeeldig, zoals statutair vastgelegd1, 
onze officiële vergadering af te werken, was het tijd om alle kandidaten zichzelf, 
de functie waarvoor ze wilden opkomen en hun motivatie voor te stellen. 
Aangezien het hele initiatief mijn idee was, mocht ik dit gebeuren leiden - een 
niet zo evidente zaak aangezien er slechts 10 minuten waren voor de volgende 
officiële vergadering begon en we zo’n 6 functies en 8 kandidaten moesten 
behandelen. Daarom nam ik het professioneel besluit om elke kandidaat 
slechts 1 minuut spreektijd te geven en een officieuze stemming te houden door 
middel van handopsteken. Dit zou ons netjes binnen de tijd moeten houden. 
Zo gezegd zo gedaan, een reeks van presentaties, argumentaties, discussies 
en handopstekkingen volgden. Mijn kordate en strenge aanpak bleek efficiënt 
en zorgde ervoor dat vijf functies binnen de negen minuten verkozen waren.  
Ik was trost dat ik erin geslaagd was op zo een korte tijd efficiënt quasi een half 
praesidium te verkiezen. Ook de andere aanwezigen hadden opgemerkt dat deze 
verkiezingen zeer efficiënt verlopen waren en stelden dan ook voor dat ik zou 
opkomen als praesidiumverkiespraeses. Aangezien er nog een minuut resteerde, en 
ik wel enthousiast was voor deze functie besloot ik op te komen. Mijn grootste en 
enige argument waren de voorbije negen minuten en wat daarin gebeurd was. De 
aanwezigen waren overtuigd van mijn kunnen en ik werd bij meerderheid verkozen. 
 
Dit was het verhaal van hoe ik tot de beslissing kwam voor praesidiumverkiespraeses 
op te komen. Zoals u gelezen heeft, hadden de aanwezigen op de vergadering 
vertrouwen in mij, nu hoop ik ook op uw stem te kunnen rekenen! 
Zelfs als ik die niet heb, ben ik van plan in het kiescomité te gaan dit jaar, wat 
qua functie en inhoud grotendeels overlapt met praesidiumverkiespraeses en 
aangezien jullie stem daar niet voor meetelt, kan ik toch verkozen worden 
zonder uw steun... Wat me tot de conclusie brengt dat dit hele betoog compleet 
nutteloos, overbodig en zelfs absurd maakt, net als de rest van deze rubriek!2 
 
 

1 lees: Wij zijn braaf: UGent, neem aub onze subsidies niet af! 

2 Echt waar Sam, zoek eens deftige content voor uw Strakskes, ‘t is een schande 
dat mensen dit moeten lezen voor hun entertainment. In mijnen tijd was dat allemaal 
veel beter!
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Anti-cultuurpraeses: 
Lucas Rouckhout

Beste Winezen en mensen die dit boekje op straat hebben gevonden

In al zijn wijsheid heeft het WiNApraesidium eindelijk besloten om wat extra, 
hoogstnodige functies te verkiezen. De leden vragen al jaren naar wat extra 
administratieve hulp bij de moeilijke taken zoals: streepjes op een bord zetten, 
Waal zijn en blikjes uit een automaat halen. Deze taken werden vroeger al door 
een overwerkt praesidium vervult, wat vaak resulteerde in storende overlap met 
hun eigenlijke, minder belangrijke, functies. Het is dan ook met groot genoegen 
dat ik een van deze cruciale functies mag vervullen als volledig officieel en 
rechtstreeks door de leden verkozen anti-cultuur praeses.

Maar wat doet een anti-cultuur praeses vraagt u zich af3. Bij dezen nog even een 
opsomming:

• Anti-cultuur activiteiten organiseren zoals: Rebecca Black appreciatie 
avonden, een Cara pils brouwerij bezoek en een cantus midden in de examen 
periode 4.

• Pagina’s vullen in het Strakske.

• Alleen maar pils bestellen op een Culturele kroegentocht

• De praesidumvergadering komen storen voor het goedkope bier omdat 
er niets beter te doen is.

• Een canon inzetten op een cantus wanneer de senior duidelijk pist begint 
te worden omdat het te druk is.

Zo hebt u een klein overzicht van wat een anti-cultuurpraeses zoal doet op een 
dagelijkse basis voor de WiNA5. Ik hoop dat ik u niet zal teleurstellen in mijn 
functie en hoop uiteraard herverkozen te worden volgend academiejaar binnen 
deze belangrijke functie.  

3 Als u niets beter te doen heeft.
4 Voor Blokkie (Want wie niet 24u cantust voor zijn bachelorprojectaf-
spraak weet niet hoe het leven in elkaar zit) en een paar verloren zielen.

5 Niets, deze functie is nutteloos.
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Met vele marginale groeten
Uw anti-cultuur praeses
LUca§ rOuckhOut

Waal-praeses: Julien ‘Prinses 
Weekmeel’ Marbaix

Bonjour tout le monde!6

Hier spreekt jullie Waal-praeses. Jawel hoor, jullie lezen het goed, Waal-praeses.
Op een bepaalde vergadering is er besloten om het WiNA-praesidium te vergroten 
met een aantal nieuwe functies, waaronder Waal-praeses. Ik vond dat ik voor 
deze functie kon gaan voor deze volgende redenen:

• Ik ben een Waal.

• Mijn familie is Waals.

• Ik kan waalrussen temmen.7

Na mijn uitgebreide presentatie was het tijd om te stemmen. Het ging tussen 
mij en Bert Commeine voor deze positie. Uiteindelijk heb ik deze stemming 
gewonnen met 7 stemmen tegen 6.8

Als Waal-praeses zou ik graag ook de volgende activiteiten organiseren:

• Doppen voor beginners9

• Een workshop “Geld stelen van Vlamingen”

• Dropping in de Ardennen zodat jullie ook de mooie Waalse natuur 
leren kennen

Hopelijk kan ik jullie nog veel plezier leveren gedurende mijn tijd als Waal-
praeses!

6 Dit betekent “Hallo iedereen!” voor iedereen die geen Frans kan.
7 Wel enkel in Igloos.
8 Love you Bertje <3
9  Het enige ding dat Vlamingen van Walen kunnen leren. 
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A plus!
Jullie favoriete Waal
Julien

Konijntjestemmer: David 
‘DavIT’ Vandorpe

Beste Winezen,

Tot jullie spreekt jullie nieuwverkozen konijntjestemmer. Het praesidium achtte 
het namelijk noodzakelijk om de uitspatting van een bepaald praesidiumlid10 
wat in te perken.

Zo probeerde hij een tijdje geleden jullie immer dierbare IT-verantwoordelijke 
net iets te intiem te behandelen op de cocktailavond. Deze arme jongen was 
hierdoor zo compleet van slag dat hij kort daarna een vallende Tom niet meer 
kon ontwijken, wat resulteerde in een gebroken been. Verder discussieerde 
hij onlangs zo hard met een niet nader genoemde burgelijk ingenieur over de 
vierkantswortel van 4, dat deze later - ook compleet van slag - betrokken geraakte 
in een verkeersongeval waar ook hij een gebroken been aan overhield11.

Het is dan ook duidelijk dat deze snodaard erop uit is om mensen af te leiden 
zodat ze zichzelf iets aandoen. Er moet dringend een einde komen aan deze reeks 
van been-moordende daden, voor er nog meer slachtoffers vallen! Mijn doel is 
dan ook om dit zwijntje terug te veranderen in een lief klein konijntje, dat geen 
problemen heeft met het toegeven van sin(x) = x als x klein genoeg wordt12.

Om dit te verwezenlijken vrees ik dat we Konijn op zijn zwakke plekken moeten 
raken. Ik kan natuurlijk nog niet alles verklappen, maar een verbod op het op 
een priemgetal zetten van het volume van een tv zal natuurlijk vereist zijn. Ik 
hoop dan ook dat jullie mij allemaal steunen om mijn nobel doel te bereiken. 
Laten we dus hopen dat Konijn in de toekomst zijn tijd niet langer verspilt met 

10 Robin “Konijn” “Schahtjes die pahina” Vandaele dus, duh.
11 Ik weet hoe dat voelt, en kan er dus alleen maar sympathie voor opbrengen.
12 Mensen met een achtergrond in de numerieke analyse weten natuurlijk dat als 
|x| < εmach geldt, dan sin x−x = sin (x + 2π)−x−1+1 = sin (x + 2π)−(x+1)+1 = sin (2π)−1+1 
= sin 0 = 0.
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het maken van snode plannetjes. Hij kan dit veel beter besteden aan nuttigere 
bezigheden, zoals het schrijven van zijn thesis13.

Met vele groeten
David Vandorpe
Konijntjestemmer 2016

Automaatpraeses: 
Alexander Rogiers

Fuck Blokkie.

Bordpraeses: Sam Adriaensen
In deze onzekere tijden neemt het belang naar conditionering mateloos toe. 
Zowel positieve als negatieve confirmatie van ondernomen acties is essentieel 
om mensen te sturen in hun werk. Laat mij u een anekdote vertellen, beste lezer:

Er was eens een kleine, Duitse jongen, genaamd Heinrich. Toen hij geboren werd 
waren zijn ouders door het dolle heen, tenminste voor zover Duitser door het dolle 
heen kunnen zijn. Maar naarmate Heinrich opgroeide, scheen zich een probleem 
te stellen. Heinrich sprak namelijk geen woord. Zijn  ouders ondernamen veel 
pogingen, maar moesten uiteindelijk tevergeefs hun nederlaag toegeven. De jaren 
vlogen voorbij en Heinrich is ondertussen al twaalf jaar. De familie zit rond tafel 
om Heinrichs twaalfde verjaardag te vieren, wanneer Heinrich plots koeltjes 
meldt: ‘Die Suppe ist kalt.’ Zijn ouders zijn met verbazing geslagen, tenminste 
voor zover Duitsers verbaasd worden. Zijn moeder vraagt: ‘Heinrich, können Sie 
sprechen! Warum haben Sie nie gesprochen?’ Heinrichs laconieke antwoord: ‘Bis 
jetz war Alles in Ordnung.’

13 Of het verder trainen van zijn RuneScape account, opdat hij ooit even goed zal 
zijn als mezelf.
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Hiermee wil ik maar het belang van communicatie aantonen. We staan er altijd 
wel om commentaar te geven, maar we moeten er ook staan om te bevestigen 
wat we goed hebben gedaan. Daarom is het streepjesbord essentieel. Als hoeder 
van dit bord zal ik strijden tegen ongeapprecieerde goede daden. Ik zal strijden 
tegen het systematisch niet of te laat komen van bepaalde praesidiumleden op 
activiteiten. Ik zal strijden voor gratis bier!

Laat mij tenslotte toe om een semantische ontleding van mijn functie te doen.

Bord: B or D: Beloning of Straf.

Praeses: pre 6: voor zes (uur) - merk op dat Sam erg lijkt op 6am, zes uur - de 
wekelijkse WiNAvergadering begint niet toevallig voor (pre) zes uur (om half 
vijf om precies te zijn).

Denk daar maar eens over na!
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Oproep van StuW
StuW is de Facultaire Studentenraad van de Faculteit Wetenschappen. Dit betekent 
dat we proberen studenten uit de verschillende wetenschappelijke richtingen te 
verenigen zodat we voor iedereen aanspreekbaar kunnen zijn. Aangezien vele 
studenten niet weten waar of aan wie ze hun vragen kunnen stellen, of het niet 
eenvoudig vinden om de officiële instanties te contacteren, stelt StuW zich hiervoor 
open. Dit is dan ook de belangrijkste functie van StuW: een aanspreekpunt 
zijn voor alle studenten van de Faculteit Wetenschappen voor allerlei vragen in 
verband met de faculteit, campus, lessenroosters, examenregelingen,... en een 
tussenpersoon zijn m.b.t. de officiële instanties. Zo proberen we ook steeds op 
de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen de faculteit. De meeste van de 
StuW-leden zijn dan ook lid van (een van de) vele raden en commissies van de 
faculteit, zoals bijvoorbeeld de opleidingscommissies. Eén keer per maand wordt 
er vergaderd, en dit gebeurt steeds voor de faculteitsraad van die maand. Op die 
manier kunnen we bekijken wat er op de agenda staat, en of er dingen zijn die 
belangrijk kunnen zijn voor de studenten.

Momenteel werken we ook aan een aantal projecten. Zo hebben we er bijvoorbeeld 
mede voor gezorgd dat de bibliotheek en resto in gebouw S5 tijdens de gehele 
examenperiode geopend waren tot 22h. Er is recentelijk een voorstel goedgekeurd 
om extra zitbankjes te plaatsen in het gras rondom S5 zodat we hier tijdens de 
warmere maanden met meerdere studenten kunnen zitten en eten. Momenteel 
zijn we ook bezig om in de resto meer zitcapaciteit te voorzien aangezien deze 
nu veel te laag is. En nog veel meer...

Als je interesse hebt om één van de vergaderingen bij te wonen, of je wil meer 
weten informatie, neem dan zeker contact met ons op! Je kan ons bereiken via 
stuw@ugent.be of je kan ook steeds de vertegenwoordiger uit jouw richting 
Aranka Steyaert (Wiskunde), Alexis Nikolakopoulos (Fysica) aanspreken.
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Kalender
WiNA

Wanneer? Wat? Waar?
di 22/3 Bicky’s @ S9 raad eens
vr 25/3 IFK Esports Therminal
di 12/4 WiNA-dag II S9 en CB
wo 13/4 Sport en animatie S9
do 14/4 Quizine S9, A3
vr 15/4 Raften + spellenavond Leie + S9, A3
za 16/4 Galabal Maaltebruggekasteel
zo 17/4 Lustrumcantus CB
ma 18/4 Kroegentocht Gent centrum
di 19/4 Alles kapot (in’t Mexicaans) CB
do 21/4 12-urenloop Yachtdreef
ma 25/4 Ontgroening(scantus) CB
di 26/4 Kiesvergadering S9
wo 27/4 LAN (Peak 6) Ergens
di 3/5 Shotjesavond CB
di 10/5 Jenevervoetbal S9
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Werkgroepen
Wanneer? Wie? Wat? Waar?

wo 23/3 Prime Bedrijfsbezoek Applied Math
do 24/3 Prime

Zeus
Poëzie-avond
Spelletjesavond

S9, A3
S9, V1

ma 11/4 Prime PSA S9, A1
do 21/4 Prime Proffen aan het woord S25
di 26/4 Prime Spellenavond S25
do 28/4 Prime PSA S9, A3
ma 9/5 Prime Lezing: Wiskunde & filosofie S25
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Zin in lasagna
We hebben op de 24-urencantus weeral bewezen wat voor een topschijf 

zin in lasagna is. Ik merk echter vaak in de CB - wanneer te min voor 
Anja gedraaid wordt - dat de tekst van de strofes veel minder gekend 

zijn dan het refrein. Daarom bij dezen een hulpstootje.

1. Daar op het einde van de straat, waar die tratoria staat

Daar huist Luigi, hij is een echte Italiaan

En ik, ik ben een vaste klant in Luigi’s restaurant

Als mijn maag knort, weet ik waarheen te gaan

Maar het leven kan soms hard zijn, want nu ben ik platzak

Ik heb honger en ik voel me zo droef

Zonder geld koop je bij Luigi geen snack

Want bij Luigi kan je niet op de poef

R. Zin in lasagna (bis)

‘t Is een lekkere hap, beter dan kebab

Voor herhaling vatbaar

Zin in lasagna (bis)

Heb ik lekker gesmuld, is mijn maagje gevuld

‘t Is niet te licht en niet te zwaar

Echt waar ...
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2. Kaas met een knapperige korst, een glaasje wijn tegen de dorst

En verse tomaten die Luigi zelf kweekt

De verukkelijke geur geeft iedereen een goed humuer

Luigi gebruikt zoveel kruiden dat zelfs wEEdpEckEr1 verbleekt

Ja, het leven kan soms hard zijn, dat alles wordt me ontzegd

Onvervulde verlangens troef

‘k Heb Luigi gesmeekt en ik heb met hem overlegd

Maar Luigi wil niemand op de poef

3. In de zakken van mijn jas, in de kleren in de vuile was

Ben ik volop op zoek naar klein geld

Aan iedereen die me passeert, vraag ik of hij me niet trakteert

“Ik ken u niet eens,” is wat iedereen me meldt

Ja, het leven kan soms hard zijn en dan besef je plots

Er zijn krachtigere middellen dan geld

Dus ik bal mijn stalen vuisten en sta stevig als een rots

Zo eis ik gratis lasagna met geweld!

1 wEEdpEckEr is een erelid dat bekend staat om zijn veel te ingewikkelde recepten
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Foute top 80: 
de eindscore
Vorige week dinsdag vond de versmelting van de top *insert leeftijd 

WiNA* en de foute clubavond weer plaats. Laten we eens zien welke 
liedjes het allerpopulairst (pakweg, de top 25) waren onder de Winezen.

1. Never Gonna Give You Up - Rick Astley (48)
2. Turbo - New Kids ft Paul Elstak (42)
3. Samen op de moto - Samson & Gert (42) 
4. pokemon theme song - pokemon (38)
5. Wadejoan - Aalst Carnaval (36) YouTube
6. Schüren mit ein Schürpapier - Gestapo Knallmuzik (31)
7. ik wil a poipen - de foef (23)
8. INTERIOR CROCODILE ALLIGATOR - Maggie Blokkie (23)
9. Drink - Alestorm (21)
10. 10.000 Luchballonnen - K3 (20)
11. heb je jouw kamer al opgeruimd? - Aalst Carnaval (20)
12. Snuffie Song - Snuffie Bunny (20)
13. De Vriendschapsband - X!nk (17)
14. As the bottle runs dry - The Wolfbanes (15)
15. Twaletpapier Gescheurdt - Gestapo Knallmuzik (15)
16. Internet is for Porn - Avenue Q - Original Broadway Cast (15)
17. Hard Rock Hallelujah - Lordi (15)
18. Paradise by the dashboard light - Meat Loaf (14)
19. Gorki - Mia (14) 
20. I Want It That Way - Backstreet Boys (14)
21. Terrorklus - Neocortex (13)
22. Tomateplukkers - Dj Jan (13)
23. En zo gingen die tetten... - / (13)

24. Drank en drugs - Lil Kleine & Ronnie Flex (13)
25. Te min voor Anja - Spring (12)
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Koken voor 
dummies

Met Lot

EPISODE VII - Return 
Of The Food

In deze editie van koken voor dummies gaan we voor de zoete inval. Wie houdt 
nu niet van een lekker dessertje of vier-uurtje of tien-uurtje of snack tussendoor 
of nightsnack? Er is natuurlijk een groot probleem als je desserts wilt maken: je 
hebt veel materiaal of ingrediënten nodig. Niet met deze recepten! Je hebt voor 
elk dessertje slechts 2 ingrediënten nodig!

Nutellataart - Nutella en eieren
Mmm Nutella! Niet alleen lekker op de boterham maar ook in allerlei soorten 
desserts. Of gewoon oplepelen natuurlijk! Met een pot nutella en wat eieren heb 
je al genoeg om een heerlijke taart te maken. Fo realzzz.

Nodig: 4 grote eieren en 250 g nutella, taartvorm (liefst springvorm), 2 kommetjes, 
klopper, microgolf, oven

Doen:

1. Verwarm de oven voor op 175° C

2. Scheid het eiwit van het eigeel: voorzichtig elk ei breken en via het 
overbrengen van de dooier van de ene schaal naar de andere schaal het eiwit in 
een kommetje laten lopen. Of gewoon het eigeel in je handen doorgeven en het 
wit tussen je vingers laten gaan.

3. Eiwit opkloppen tot het ongeveer 3 keer zijn oorspronkelijk 
volume heeft (gaaan joenge!)
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4. Nutella in een ander kommetje doen en 30 seconden in de microgolf 
zetten zodat het gesmolten is

5. Voeg ⅓ van de eieren bij de nutella en roer voorzichtig om tot het goed 
gemengd is

6. Stap 5 nog 2 keer doen: doet dit rustig en op je gemak

7. Giet het beslag in de taartvorm en laat 20 tot 25 min bakken in de oven

8. Laten afkoelen en… SMULLEN MAAR

Nutellamouse - Nutella en room
Mmm Nutella! Niet alleen lekker op de boterha… 
Ik val in herhaling. Dit recept is even simpel als het 
vorige! Laat 300 g nutella smelten in de microgolf. Klop 
500 ml (volle, zeker geen magere!) room op tot je een 
scheerschuimachtige textuur krijgt. Voeg de slagroom 
bij de nutella op dezelfde manier als hierboven, laat een 
tweetal uur afkoelen in de frigo en KLAAR!

Bananenijs met chocolade/pindakaas/speculoos - Bananen en ...
Je hebt geen melk, room, suiker of ijsmachine en wilt toch ijsjes maken? It is 
possible! Het enige wat je nodig heb zijn bananen, een diepvries en een hakmolen/
keukenrobot/blender. Snij de bananen in stukjes en stop ze in een diepvrieszakje 
of tupperwaredoosje in de vriezer voor minstens 2 uur. Stop de stukjes vervolgens 
in de keukenrobot of hakmolen en maal de banaan tot je een ijscrème-achtige 
structuur krijgt. Dit zal een een beetje tijd vragen. Daarna kan je nog gesmolten 
chocolade, een grote lepel pindakaas of een lepel speculoospasta toevoegen en 
verder malen. Direct opeten!

Yoghurtijstaart - Yoghurt en room
Klop de volle room op en meng met yoghurt (kan ook fruityoghurt zijn). Doe het 
mengsel in een taartvorm en zet in de diepvries. Ijstaart recept in twee zinnen, 
het kan.
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Kiwilolly - Kiwi en chocolade
Schil de kiwi en snij in dikke schijfjes. Steek de schijfjes op stokjes en steek ze 
voor een uurtje in de vriezer. Smelt de chocolade en dop de kiwi’s erin. Leg ze nog 
even in de vriezer en dan nomnomnom! Wil je dat je lollies een beetje glanzen? 
Voeg dan wat margarine toe aan de chocolade voor je het smelt.
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Glijbaantjes
“Zo is David hier ook een beetje.”

- Sarah (over het scheetkussen op de kerstvergadering)

“He, heeft dat met kak te maken?”
- Maggie (over het scheetkussen)

“Ik vind dat dat in de uitglijdertjes moet.”
- Tomas

Sarah: “Ik ben nog nooit buiten Europa geweest.”
Bert V:  “Engeland ligt toch buiten Europa.”

“Voor Jeffrey wil ik wel een banaan in mijn gat steken.”
- Schacht Nils
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“Ik zou daar wel iets interactiefs mee willen doen.”
- Konijn over Charlotte van de LAN

“Hij ziet er zo slecht uit, dat je ernaast kijkt.”
- Aline over Konijn

“Ik deel mijn verjaardag met het aanhengsel van de paashaas”
- Floor

“Er bestaat niet zoiets als genoeg penissen.”
- Jeffrey

“Liever mijn mond naar buiten, dan naar binnen.”
- Konijn (over spermahoest)

“Wij zijn gratis”
   - Laura

Vinanda: “Ik ben een halve gast.”
Blokkie: “Mag ik u pijpen?”

“31 juni”
- Blokkie

“Huishoudelijk geweld”
- Prinses Weekmeel
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Sarah rinkelt met een belletje
Konijn: “Als ge dat bij mij doet, krijgt ge dat in uw gat.”
Sarah: “Joepie!”

“Niet-communotaire velden”
- Sjappie (heeft het moeilijk met het verschil tussen algebra en federale politiek)

“Mijn penis is zo naar de zak.”
- Emilius Segers

“Ik zal ne keer konterstrike spelen met Charlotte.”
- Bert C

Margo B: “Kijk, daar brandt licht.”
Tom: “Ik zie het niet.”
Margo: “Ja, maar het is een donker licht.”

“Ik mag da van julien nog ni eens aanraken”
- Timo DW

Heb jezelf een grappige verspreking of dergelijke gehoord? Dan mag je het altijd 
laten weten aan mij. Mijn e-mailadres is scriptor@wina.ugent.be.
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Denksport
Jigoku

Deze puzzel werkt hetzelfde als een sudoku, maar je moet ook rekening houden 
met de ongelijkheden die staan aangegeven tussen verschillende vakjes.
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Inky’s
Vul de vakjes in zodat elke rij en elke kolom elk getal van 1 tot 6 bevat. De dikke 
lijnen duiden “kooien” aan. Vul de getallen zo in dat in elke kooi de getallen 
zo te rangschikken zijn dat ze onder de aangegeven bewerking het aangegeven 
resultaat vormen.
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Maysu
Maak een gesloten kromme met horizontale en verticale segmenten die alle witte 
en zwarte cirkels verbindt. De lijn door een witte cirkel is recht, maar maakt 
een bocht in het punt net voor of na de witte cirkel (of beide). De lijn door een 
zwarte cirkel maakt er een bocht, maar is recht in de punten net voor én na de 
zwarte cirkel.
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Bruggenpuzzel
Verbind de eilandjes met elkaar tot we een samenhangende, planaire1 graaf 
krijgen waarin elk eiland het aangegeven aantal bruggen heeft. Bruggen lopen 
enkel verticaal en horizontaal. Tussen elke twee eilanden lopen hoogstens twee 
bruggen.

1 I.e. bruggen kruisen niet
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Slitherlink
Verbind de aanliggende puntjes horizontaal of verticaal om een meandere loop 
te krijgen. De bekomen kromme heeft geen vertakkingen en kruist zichzelf niet.
De getallen geven aan hoeveel lijnen de kromme heeft rond hun cel. Rond lege 
cellen kunnen 0 tot 3 lijnen liggen.
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Tectonic
Vul in de dik omlijnde vakjes van grote n elk cijfer uit {1,..,n} éénmaal in. Bv. 
in een dik omlijnd vakje van grootte 2 (hier rechtsboven) staat één 1 en één 2. 
Bovendien is geen elk vakje gelijk aan één van zijn buren (waarbij buren ook 
diagonaal gerekend worden).



Denksport 41

Raadsels
Drie vrienden huren een kamer in een 
jeugdherberg. Ze leggen samen en betalen 
€30. Wanneer ze in hun kamer zitten, komt 
de herbergier aankloppen om €5 terug 
te geven, want hij geeft hen een speciale 
promotie-actie. De drie vrienden besluiten 
elk een euro hiervan te houden en de 
overige twee aan de herbergier te geven 
als fooi. Maar wanneer ze alles nog eens 
overpeinzen, beseffen ze dat ze elk eerst 

€10 euro hebben betaald, wat later veranderde naar €9 en de herbergier €2 euro 
hebben gegeven. Maar 3*9 + 2 = 29. Ze vinden hun oorpspronkelijk bedrag niet 
terug. Hoe komt dit?

Konijn is onlangs bevriend geraakt met schachten Wouter en Sander. De 
schachten willen zonder internet te gebruiken achterhalen wanneer Konijn jarig 
is. Konijn geeft hen tien mogelijke data.
 
16 oktober 17 oktober 20 oktober 18 november 19 november
15 december 17 december 15 januari 16 januari 18 januari

Verder vertelt Konijn tegen Wouter de maand en tegen Sander de hoeveelste van 
de maand hij jarig is. De twee schachten hebben volgende conversatie.

Wouter: “Ik weet misschien niet wanneer Konijn jarig is, maar Sander weet het 
sowieso ook niet.”
Sander: “Ik wist het inderdaad niet, 
maar nu weet ik het wel.”
Wouter: “Aha! Dan weet ik het ook.”

Wanneer is Konijn jarig?
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Oplossingen
Komkommer: De clue is om te kijken naar het deel van de komkommer dat niet 
uit water bestaat. Eerst is dat 1%, dus 10 gram. Na twee uur in de zon gelegen te 
hebben blijft dit 10 gram, wat nu 2 procent is. Het totale gewicht is dus gehalveerd 
en gelijk aan 0,5 kg.

Bergbeklimmers: Intuïtief is dit niet moeilijk om in te zien. Laat ze immers 
allebei stijgen tot één van beide een top heeft bereikt, laat ze dan weer dalen 
tot één van beide een dal heeft bereikt. Op deze manier zitten er na iedere stap 
strikt minder toppen tussen de twee klimmers en komen ze elkaar na een eindig 
aantal stappen tegen.

Schakelaars: We noemen de gevangene die de eerste keer in de kamer komt Gust. 
Op voorhand staat niet vast wie dit zal zijn, maar na de eerste keer weet iedere 
gevangene of hij al dan niet Gust is. De gevangenen spreken af dat wanneer ze 
in de kamer komen, ze schakelaar 1 nog nooit hebben gebruikt en schakelaar 1 
naar omlaag staat, ze deze naar omhoog steken. Anders veranderen ze schakelaar 
2. Telkens Gust in de kamer komt zet hij schakelaar 1 omlaag als deze omhoog 
staat en anders verandert hij schakelaar 2. Als Gust schakelaar 1 22 keer omlaag 
heeft gezet, weet hij dat elke gevangene in de kamer is geweest.



43

Dankwoordje
Naar goede gewoonte vermeld ik nog eens de mensen die hebben 

meegeholpen aan ‘t Strakske. Want alleen zou het me nooit gelukt zijn 
zoveel pagina’s bijeen te zeveren

Daarom zeg ik een welgemeende dankjewel aan:

• Lot voor haar Cover+Kookrubriek

• Konijn en Xeno voor hun woordjes

• Theo & Kapser, Laura & Sarah en Robin voor hun verlsag van hun 
activiteiten

• De recent ingehuldigden: Lucas, Julien, DavIT, Alexander en Yasser

Aan alle Winezen: een leuke paasvakantie gewenst en ik kan niet wachten om 
met jullie in de lustrumweek te vliegen!

Sam Adriaensen
Scriptor
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