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Editoriaal
Het is eindelijk zover! De lustrumweek 
staat aan de deur.

Wat gaan we ons vermaken, beste 
Winezen. We gaan drinken, eten, 
sporten, eten, quizen, varen, spelen, 
dansen, zingen, drinken, tuttos 
kapottos maken en bij dat alles gaan 
we drinken. Dat belooft! En mocht 
de zeer onwaarschijnlijke gebeurtenis 
voordoen dat er daarnaast nog tijd 
is voor iets anders, dan kunnen we 
misschien nog gegathered magic spelen 
in de WiNA-kelder.

En laat ons niet vergeten dat we dit 
jaar een dubbel lustrum vieren. Want 
niet alleen bestaat WiNA 80 jaar, 
ook Lot viert een lustrumjaar. Zij 
fabriceert namelijk al vijf jaar (!) de 
covers van de Strakskes. Daarom, Lot, 
zullen we tussen al dat drinken, eten, 
sporten, eten, quizen, varen, spelen, 
dansen, zingen, drinken en tuttos 
kapottos maken, een pintje drinken 
op jouw gezondheid. Want dat hedde 
nondedoeme dik verdiend.

De aandachtige lezer die al meerdere 
jaren WiNA-ervaring heeft, zal in 
dit Strakske misschien een déjà vu-
gevoel hebben. Als je denkt dat dit 
komt door overmatig te drinken, eten, 
sporten, eten, quizen, varen, spelen, 
dansen, zingen, drinken en tuttos 
kapottos maken, dan heb je het mis. 

Het is helemaal je verbeelding niet. Ik 
vond het wel een leuk idee om uit de 
Strakskes van de afgelopen jaren - de 
jaren na het vorige lustrum - van elke 
scriptor een rubriek te herpubliceren. 
Ik heb er zelfs voor gezorgd dat de 
oudste rubrieken hun oorspronkelijk 
lay-out nog hebben. Of dit echt een 
bewuste artistieke keuze is, of eerder 
een van de vele verschijningen van 
mijn immense luiheid, dat laat ik over 
aan de verbeelding van de lezer. De 
volgende columns zijn te aanschouwen:
• 20+1 redenen waarom Star 
Wars beter is dan The Lord of the 
Rings / Harry Potter van pro-scriptor 
Lot (lustrum!) haar jaar.
• Quick guide to neckties! van 
Hans zijn jaar
• Nerdy pick-up lines uit het 
scirptor jaar van onze vice, Yasser1.
• WiNA inleiding tot Gent uit 
mijn vorig scriptor-jaar.

Ik zal u niet verder afhouden van 
het drinken, eten, sporten, eten, 
quizen, varen, spelen, dansen, zingen, 
drinken, tuttos kapottos maken. En het 
belangrijkst: lezen!

Sam
Scriptor
1 Gegen Bier sagt er immer 
‘nein’, unser Yasser.
Sein Name reimt sich nicht zufäl-
lig Wasser.
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Woordje van de 
lustrumvoorzitter
Omdat dit Strakske niet zomaar een Strakske is, maar een lustrumstrakske, 

geef ik even het woord aan een zeer bijzonder iemand. Iemand die ons 
en het lustrumgebeuren zeer nauw aan het hart ligt.

Beste Winezen,

Wanneer ik dit schrijf, nadert het einde van het weekend. En met naderen bedoel 
ik dat het over 2 uur maandag is. Nu had onze teerbeminde scriptor mij gevraagd 
om dit weekend een tekstje te schrijven. Maar zoals velen onder jullie wel zullen 
weten, is de deadline de beste muse. Maar genoeg gepraat over uitstelgedrag, dit 
tekstje gaat namelijk over het lustrum!
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Want zoals jullie (hopelijk) allemaal weten, wordt WiNA 80 jaar. 80 jaar WiNA, 
80 jaar cantussen, clubavonden en feesten! 80 jaar wiskunde en natuurkunde! 
En om volledig te zijn, ook 23 jaar informatica. 80 jaar van stomme schachten, 
die dan uiteindelijk toch waardevolle leden van de kring worden. 

80 jaar aan commilitones die komen sfeer maken op activiteiten en WiNA doen 
leven! 80 jaar al dat het praesidium zich inzet om deze activiteiten mogelijk te 
maken! En niet te vergeten, 80 jaar Sjappie. 

Commilitones, ik zal er, naar goeie gewoonte, verder geen doekjes om winden. 
Leef jullie zelf uit deze week, het is namelijk maar eens om de 5 jaar lustrum! Ik 
weet dat ik allezins goed zal genieten van de gratis vaten die gezet zullen worden. 

Dan rest mij nog het bedanken van het lustrumcomité voor hun inzet. Zonder 
jullie zou het niet mogelijk geweest zijn!

Zatte groetjes, 
Alexander Rogiers
Lustrumvoorzitter
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Woordje van 
de praeses
Hiep, hiep, hoera! Liefste Winezevlees, het is eindelijk zo ver!

We wisten allemaal dat het er aankwam en stonden op ons tippeteentje te popelen 
om dit moment eindelijk te mogen meemaken: het begin van de lustrumweek. 
Met een fantastische WiNA-dag 2 wordt het startschot gegeven voor acht dagen 
non-stop plezier waarbij zelfs Robin Dedoncker niet ontkennen kan dat er 
continu gevierd zal worden1. Ik hoop dat er onder jullie zich minstens evenveel 
die-hards zullen bevinden die elke activiteit zullen bijwonen, als die-hards die 
de volledige 24-urencantus bijgewoond hebben. Maar wees gerust, er worden 
matige hoeveelheden rustpauzes tussendoor gelast.

Springkastelen, bumperballen, pasta, raften, goldstrike, cantussen en mechanische 
stieren zijn slechts enkele van de kernbegrippen waar jullie je deze week aan 
mogen verwachten. Het wordt ge-wel-dig. Een week waarin het woord memorabel 
met zichzelf in contrast zal staan. Vertel jullie mama en/of papa maar alvast dat 
ze jullie niet thuis moeten verwachten dit weekend, want non-stop betekent dan 
ook echt wel non-stop. Maar geen getreur, alle gemiste moederlijke liefde zal 
perfect door ons opgevangen worden tijdens al onze spetterende activiteiten2. 
Wat deze allemaal zullen inhouden ga ik vanwege een kleine, opborrelende 
Waalse luiheid nu niet beschrijven, maar de eerste zin van deze alinea spreekt 
boekdelen. Bekijk vooral onze site en Facebookactiviteiten waar je alle nodige 
informatie vinden kunt!

Neen Winezebeestjes, bedank niet enkel mij voor de komende week, maar bedank 
ook lustrumvoorzitter Alexander zonder wie dit allemaal zeker niet mogelijk was. 
Bedank lustrumpenning Yasser, die het mogelijk heeft gemaakt jullie zoveel zaken 
aan belachelijk lage prijzen te kunnen aanbieden3, dat het zal lijken alsof we jullie 
zelfs geld toesteken. Bedank LustrumPR Rani, voor die lustrum t-shirts waarvan 

1 Contacteer onze pro Keizer Sport gerust eens met de boodschap dat tijd 
een continue grootheid is.
2 Als het echt te moeilijk wordt, kun je steeds bij Julien terecht voor een 
knuffel.
3  Waarvan 80% gratis. #WiNA80
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de meisjes na twee dagen al zullen zeggen “eikebah, ik doe dat niet meer aan” 
maar waarin de echte venten tot de laatste dag vol trots zullen stinken. Bedank de 
andere PR’s Blokkie en Julien, omdat ze anders zullen zeggen “Waarom krijgen we 
geen bedanking, Konijn?”. Bedank scriptor Sam, omdat hij het anders misschien 
toch als n.v.d.r. toevoegt. Bedank het hele praesidium, bedank het lustrumcomité, 
zij staan immers allemaal samen in voor de organisatie en het efficiënte verloop 
van alle activiteiten de komende week. Bedank julliezelf! Het is dankzij jullie 
enthousiasme dat wij samen een epische week beleven zullen. Maar vooral beste 
studenten Wiskunde, Informatica, Natuurkunde en sympathisanten, bedank 
WiNA. Bedank WiNA voor het fantastische studentenleven die je samen met 
haar beleven kan. Bedank WiNA, net zoals 79 generaties voor jullie hetzelfde 
deden.

Ut Vivat, Crescat et Floreat WiNA!

Let the legend begin B|
Yours truly,
Robin Vandaele,
a.k.a. Konijn
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Magic in de 
kelder
De WiNA-kelder, de plaats waar de meest epische veldslagen plaatsvinden en 
talloze minions het leven verliezen voor maar één doel: dominantie over de 
tafel met de koffievlek. Een zeker trio strijdt al sedert mensenheugenis ieder 
etmaal onder elkaar. Soms komt er concurrentie uit onverwachte hoek die van dit 
oneindig krijgsbedrijf nog meer een theater van corruptie, complot en onzekere 
allianties maakt. Voelt U zich ook geroepen om deze chaos te verdrijven en terug 
rust te brengen in de kelder? Heeft U er alles voorover om het leven er terug te 
laten bloeien? Voer oorlog en heers over alles waar U ooit maar hebt kunnen 
over dromen. Komt U vroeg ten tonele en laat iedereen versteld staan van uw 
onuitputtelijke bron van lef, of arriveert U laat en grijpt U de macht onder ieders 
ogen gevuld met ongeloof? Aan U de keuze, dit conflict heeft zijn einde nog lang 
niet in zicht.

Deze edele manier van oorlogvoering heeft zijn eigen stellingen die nageleefd 
moeten worden.

1) Dobbelen 
Wie de eerste zet beheerst, wordt op basis 
van geluk bepaald met de hoogste rol op 
een willekeurige teerling. Bevindt zich 
onder de strijders een schacht (ik), dan 
heeft hij/zij het recht ook te dobbelen. 
Hij/zij heeft echter niet het recht om als 
overwinnaar uit deze dobbel te komen.

2) Vernietigende aard
Wie wil overleven in deze spannende strijd moet bloeddorstig zijn. Het volledig 
slagveld annihileren ligt U wel, maar dit is niet altijd van toepassing. Vaak moet 
U zich tevreden stellen met één enkele pion opblazen. Voor nieuwkomers geef ik 

van harte een shortlist mee van meest geliefde doelwitten.

1. Ezuri, Claw of Progress
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2. Sol Ring

3. Lexie Flexie’s Foil Full-Art Island

4. Iets wat eigenlijk wel een bijdrage heeft tot een potentiële overwinning

3) Meesters van het Spel
Na enkele machtstwisten voelt U zich hoogstwaarschijnlijk meer ervaren. U 
snapt hoe Mikaeus combo’s werken (DavIT) en onthoudt enthousiast Sakura-
Tribe Elder te utiliseren (Maggie). Dan wordt het hoog tijd dat U zich voegt bij 
de rivaliserende legioenen met een leger dat enkel U gehoorzaamt. Uw troepen 
zijn zodanig getraind dat deze uw wijze van oorlog perfect toepassen.

4) Battle Taunts
Moedig uw onderdanen aan met lovende woorden en 
breng de tegenstander in de war door deze te dreigen 
en ondenkbare scenario’s toe te wensen. Kies een 
hymne die de strijd nog meer aanwakkert of een 
symfonie die de vijand doet ineenkrimpen van angst. 
Speel uw melodieën af en zorg dat deze de toon op het 
slagveld benadrukt. De meest frequente compositie 
gebruikt om de concurrent af te schrikken, blijft 
voorlopig Move Bitch van componist Ludacris.

5) Furie
Een goede generaal vergeet nooit wat er eerder is gebeurd in 
het hitst van de strijd. Maak je tegenstanders duidelijk dat een 
open aanval op U genadeloos afgestraft wordt. Herinnert U 
nog die 2 damage in beurt 3? Hier is die terug, met intrest. 
Heeft een vijand uw plannen teniet gedaan en U zit met de 
handen in het haar zoekend naar een oplossing? Geen nood, 
negeer alles wat er verder aan de gang is en focus enkel op uw 
persoonlijke duivel. Verlies alle rationele logica en verpulver 
alles waar hij zolang aan heeft gewerkt. Ook al resulteren uw 
acties in een zekere nederlaag, dan neem je hem mee naar 

het graf.

Dit is in tegenspraak met amendement 1 op het prikbord.
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6) Naamgeving
Magic wordt niet met een k geschreven.

Verschillende investeerders zien deze strijd als een kans tot faam en weelde. 
Daarom willen zij zo veel mogelijk andere strijders zien die dit conflict verder 
doen uitdijen. Zij kiezen hun kampioen volgens volgende pijlers.

1) Denk Breed

Men verwacht van U dat U vele tegenstanders kunt afweren. U moet op alles een 
antwoord klaar hebben. U voorspelt verschillende scenario’s en hebt meerdere 
mogelijkheden om de winst binnen te slepen.

2) Blijf Onderzoeken

Een gewonnen veldslag is geen gewonnen oorlog. Uw vijanden bereiden zich 
voor om uw plannen te dwarsbomen en ook U moet waakzaam blijven. Om de 
zoveel tijd ontdekt men wel andere wegen naar de overwinning.

3) Steun Talent

De investeerders kiezen hun kampioenen niet zomaar. Zij zien wanneer iemand 
het kan maken in deze strijd en zij zijn bereid voor die persoon veel te investeren.

4) Bouw Mee

Raak betrokken bij het opstarten van een nieuw leger, dan ken je meteen zijn 
sterktes en gebreken. Speel hierop in en U gaat een gelukzalige toekomst tegemoet.

5) Verleg Grenzen

Doe het onverwachte en laat uw vijanden achter in een staat van ongeloof. Het 
is lastig om je voor te bereiden op iets wat nog nooit gedaan is.

6) Kies Kwaliteit

Na enkele twisten merk je snel wat er bijdraagt tot victorie en wat er plaats verspilt 
in uw rangen. Zoek frequent naar andere, meer geschikte oplossingen en word 
nagenoeg onverslaanbaar.
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Tot slot de beste kaart in Magik:

Mvg
Thomas Follet (Die t spreek je uit)
Een schacht die niks beter te doen heeft
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18 Hans: Quick guide to neckties
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Nerdy pick-
up lines
Mensen die al eens langskomen op een WiNA-activiteit weten dat 

winezen hun inner-geek niet altijd even goed kunnen wegsteken. Maar 
dat is enkel omdat we eigenlijk wel trots zijn op onze nerdy kant, en 

terecht! Het is zelf iets waarmee we moeten uitpakken en, geef toe, het WiNA-
galabal is daar wel de ideale gelegenheid voor. Daarom geven we hier enkele tips 
& tricks om je nerdgehalte in je voordeel te laten spelen.

Met de volgende openingszinnen score je gegarandeerd op om het even welke 
WiNA-activiteit. Sla ze dus maar snel op in je smartphone zodat je ze altijd bij 
de hand hebt!

“Baby, you overclock my processor.”

“I wish I were your second derivative so I could fill 
your concavities.”

“Let’s discover our coefficient of friction.”

“Baby, you make my floppy disk turn into a hard 
drive.”

 “You have nicer legs than an Isosceles right 
triangle.”

“Baby I’ll treat you like my homework — I’ll slam 
you on the table and do you all night long.”

“It doesn’t take a genius to see how gorgeous you 
are, but if it did, I would be overqualified.”

“Talk QWERTY to me.”

“Baby, you’re a 9.999999999… but you’d be a 10 if you were with me.”

“What do you say we go back to my room and do some math: Add a 
bed, subtract our clothes, divide your legs, and multiply.”



20 Yasser: Nerdy pick-up lines

“What’s your sine? It must be π/2 because 
you’re the 1.”

“You know.. it’s not the length of the vector 
that counts… it’s how you apply the force.”

“If I move my lips half the distance to 
yours… and then half again… and again… 
etc…. would they ever meet? no? Well in 
this specific case I am going to disprove 
your assumption.”

“Our love is like dividing by zero…. you 
cannot define it.”

“Baby let me be your integral so I can be 
the area under your curves.”

“Let’s get together and test the spring 
potential of my mattress.”

“Hey I am like a Rubik’s cube the more you 
play with me the harder I get! .”

“I’m definitely in the range of your hotspot. How about you let me connect and 
get full access .”

“I can turn your software into hardware .”

“I usually Han Solo, but I’d let you turn on my light saber!”

“It’s time for my hot SQL injection.”

“Nice smartphone. It’d look even better in the universal charger on my nightstand.”
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WiNA Inleiding 
tot Gent
Voor velen van jullie is een nieuw hoofdstuk van jullie leven aangebroken, 

studeren, leven, overleven in Gent. Maar behalve de voorgekauwde 
leugens weten jullie niets van de Arteveldestad, daar moet verandering 

in worden gebracht.

We keren terug naar 1300: Gent, Brugge en Ieper waren toen de belangrijkste 
Vlaamse steden, zij leefden van de handel met Engeland. Ten tijde van de 
honderdjarige oorlog legde Frankrijk echter een embargo op, tegen Engeland.

Dit aangezien enkel rond Gent het welbekende Ruhrbauklandt-ijzer te vinden 
is, de belangrijkste component van kaasraspen1. Hierdoor begon een ernstig 
kaasraspen tekort op het Engelse platteland. Maar ook in de Vlaamse steden 
zelf ontstonden problemen, de voorhoopte kaasraspinkomsten bleven uit en een 
hongersnood dreigde. De toenmalig opper-kaasrasp-handel-ambassadeur-man 
genaamd Jacob Van Artevelde schreef, in naam van de Vlaamse steden, een 
boze brief naar koning Louis IX. Deze was neergepend in rode inkt en met een 
boosaardig uitziend lettertype à la Lucida Blackletter.

Deze brief, in het Frans, bevatte echter enkele fouten tegen de subjonctif. 
Bijvoorbeeld: “je ne croit pas que Louis IX, une pièce de merde, est capable 
de reigner plus que son toilet.” Duidelijk moet hier ‘soit’ staan, aangezien ‘niet 
geloven’ een gevoelswaarde uitdrukt. De Franse koning die zo’n schande niet 
aan zich voorbij kon laten gaan stuurde onmiddellijk zijn leger naar Vlaanderen. 
Teneinde een efficiënte aanvoerlijn te creëren liet hij een treinverbinding van 
Paris tot Bruxelles-Midi aanleggen. Deze sporen werden aangelegd in goud, om 
te laten zien dat Louis IX wel degelijk een OG Gangstah was2.

De slag die volgde heette natuurlijk de Guldensporenslag, glorierijk gewonnen 
door ons. De sporen werden naar huis meegenomen door de Vlaamse strijders 
en dat is de reden waarom er geen gouden spoorweg tussen Brussel en Parijs 
1 Ghent, Grands and Cheese-Grates: On the economical rise of the 
Flemish cities and the war of the golden spoils. Matthews & McDonnagham 
2003
2 Louis IX feat. Diddy - Dirty Money; Last Train to Paris (14/12/1301)
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is. Jacob van Artevelde bleef de Vlaamse steden leiden tot hij een steen op zijn 
hoofd kreeg en stierf. Einde.

Dit sluit natuurlijk naadloos aan bij de Coupure. Iedereen die de voorbije 700 jaar 
geen steen tegen zijn kop heeft gehad kent de Coupure wel, het kanaal gegraven 
door Maria Theresia.

Nee, jij domme lezer, niet door Maria Theresia zelf, zij kan toch geen kanaal 
graven. Maar wel door haar familie, in die tijd was het immers bon ton om als 
familie-uitje een kanaal te graven. Het kanaal Gent-Terneuzen is bijvoorbeeld 
gegraven door de rijke kaasraspenhandelaarsfamilie Terneuzen.  Zij waren zo blij 
met hun kanaal dat ze bij de monding een stad gebouwd hebben.  Die hebben ze 
ter meerdere eer en glorie van henzelf Kaasrasp genoemd1. Na een klacht omtrent 
Patent 16516 werd de naam veranderd naar Terneuzen. 

Maar genoeg over kanalen, op naar het Gravensteen, door de Gentenaar het 
Gravenkasteel genoemd. Ook weten jullie zeker dat door de labiale devocalisatie 
van het Nederduits de f-klank stilaan een v werd. De oorspronkelijke benaming 
is dus het Grafenkasteel, Graffenkasteel voor de Nederlanders2. Hoezo?  In de tijd 
van keizer Frederick II werd het paleis Sanssouci gebouwd, een vrijhaven voor 
wetenschappers allerhande. Enig probleem was dat je moeilijk kan verwachten 
dat, in een paleis tesamen, wiskundigen kunnen omgaan met filosofen.

Of dat wiskundigen kunnen omgaan met mensen tout court.

Aangezien de dynastie van de Hapsburgers de invloedrijkste in het Heilige 
Roomse rijk was, werden om dit te verhelpen in de Oostenrijkse Nederlanden 
zeven kastelen gebouwd.  Een voor elke tak van de wiskunde namelijk: De Logica 
in Luik, De Meetkunde in Mechelen, De Algebra in Nederoverheembeek, De 
Calculus in Namen, De Voedingskunde in Antwerpen, De Hetaltheorie in Brugge 
en De Grafentheorie in Gent. 

Nadat Euler in 1781 ontdekte dat de grafentheorie eigenlijk maar saai was,3 raakte 
het kasteel in verval. Na de industriële revolutie was er zelfs een lange tijd een 
kaasraspenfabriek in gehuisd en dreigde het kasteel gesloopt te worden. De 

1 Het belang van Gent en haar kanalen, gezien als eindig veld met karakteristiek 
2. Bert Seghers 2018
2 De Hoog- en Nederduitse klankverschuivingen en hun invloed op de plaatselijke 
etymologieën. Peter De Roeck 1996
3 Die langweilige Brucke Koningsberges, eine zublick zur dem scheissen Grafen-
theorie. Leonardddtt Euler 1781
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studenten van de zuivere wetenschappen pikten dit niet, zij bezetten het kasteel. 
Om hun eisen kracht bij te zetten hadden ze koning Boudewijn gekidnapt en zijn 
linkeroor afgesneden. Hierover gaat trouwens de zesde strofe van “de slag om ‘t 
Gravensteen” die nu gecensureerd is1. 

Hoewel de studenten het kasteel na zes maanden en onophoudelijke drone-strikes 
van het Belgische leger moesten opgeven, werd het kasteel gerenoveerd en bestaat 
het nog steeds. Als je nog meer wil weten vraag het gerust aan onze IT: Jonathan 
Peck. Ik hoop echter dat dit een goede aanzet is om jullie allen wat extra kennis 
bij te brengen en niet te vallen voor de leugens van de duistere toerismelobby die 
samenwerkt met de illuminati en Nazi-dinosaurussen2.

[Dit is een verkorte versie van de rondleiding voor Affectiepraeses De Witte en 
viervoudig curlingkampioen Robin Dedoncker.]

Louis D’Hiet

1 Nl. “En Boudewijn zijn oren, die werden er afgesne’en, die werden er afgesne’en. 
‘t Kon Fabiola niet bekoren, maar ook Van Gogh had er geen, ook Van Gogh had er geen.”
2 Mark Peeters (pseudoniem)
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Overzicht van de 
lustrumweek
Dinsdag 12 april: WiNA-dag 2
Sterre S9 + CB

We zetten de lustrumweek legendarisch in met de tweede editie van menig 
Winees’ favoriete manifestatie: WiNA-dag 2! Kom genieten van de gezellig sfeer, 
vergezeld met een fris pintje of kom een jumpke placeren dat zelfs Jelle Cleymans 
je niet meer bijhouden kan. Amusement voor jong tot oud en braaf tot stout is 
meer dan verzekerd! De avond zal afgesloten worden met maar liefst twee gratis 
vaten in de CB en op en top in verjaardagsthema staan. Hiep, hiep, hoera!

Vanaf 18u00 starten we met de barbecue aan S9. Voor welgeteld €5 kun je genieten 
van lekkere ribbetjes (€10 voor niet-leden), en dit à volonté! Hiervoor dien je je 
hier in te schrijven.

Woensdag 13 april: Lustrum Sporttoernooi
Sterre S9

Om tussen de eet-en drinkactiviteiten in deze lustrumweek toch een beetje fit te 
blijven, is het woensdag tijd voor een beetje beweging. Je kan het in een team van 
minstens vijf personen opnemen tegen andere Winezen in volgende disciplines: 
bumperball*, boogschieten, lasertag, tussen vier vuren en touwtrekken. Wie zal 
zich voor de komende vijf jaar “Sportkampioen van WiNA” kronen?

Donderdag 14 april: Quizine
Sterre S9

Velen onder jullie waren er waarschijnlijk op aan het wachten, maar we hebben 
onze fantastische jaarlijkse WiNA quiz dit jaar bewaard tot in de lustrumweek! 
Dus ga snel op zoek naar die vriendjes die jouw ploeg wel eens een eerste plaats zou 

kunnen opleveren! Inschrijven kan hier, in ploegen van maximum 
4. Let op, we laten niet meer 40 ploegen toe!
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Prijs: €4 per ploeg

Bij een bijzonder jaar hoort eveneens een bijzonder evenement. Daarom 
organiseren we ook een pastabuffet voor de quiz waarbij je al je strategieën kan 
overleggen met je ploeggenoten. Voor €6 (€8 niet-leden) kunnen jullie à volonté 
genieten van lekkere pasta, waarbij je steeds keuze hebt tussen verschillende 
sausjes. Gelieve jullie hiervoor in te schrijven op onze website.

Vrijdag 15 april: Raften en spelletjesavond
Baudelokaai + S9, A3

Op vrijdag gaan we doorheen Gent varen, de plaatsen zijn echter beperkt tot 40 
man. Schrijf je dus snel in! We spreken af aan de baudelokaai naast het park. De 
prijs zal 5 euro per persoon bedragen.

Om even op adem te komen na al dat sporten en quizzen, organiseren we op 
vrijdag een spelletjesavond! Gezelschappen en andere zullen worden voorzien, 
maar aarzel niet om zelf iets mee te brengen.

Zaterdag 16 april: Galabal
Maaltebruggekasteel

Graag nodigen wij jullie uit op deze lustrumeditie van het galabal! Haal die strikjes 
en elegante kleedjes maar uit de kast, want het belooft een onvergetelijke avond 
te worden. Het galabal gaat dit jaar door in het prachtige Maaltebruggekasteel, 
niet zo ver van de Sterre. We starten om 21u30 met een receptie met hapjes en 
drankjes, muzikaal begeleid door de liveband ‘Concrete Cowboys’ waarin onder 
andere onze eigen scriptor Sam speelt. Later op de avond nemen enkele DJ’s het 
over en zullen ook de enige echte promking en promqueen verkozen worden. 
Om af te sluiten, verwennen we jullie met een ontbijt met koffiekoeken. Voor wie 
zijn avond extra goed wil starten, is er de mogelijkheid om samen met de andere 
Winezen te dineren. Dit diner vindt eveneens plaats in het Maaltebruggekasteel, 
waar jullie verwacht worden om 19u.

Kaarten vanaf nu beschikbaar bij het praesidium. De prijs hiervoor bedraagt 
12 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden (receptie en ontbijt inbegrepen).

Het diner kost 37,50 euro per persoon. Hiervoor bieden wij jullie het volgende 
gastronomisch menu aan:
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Enkele amuses aan tafel:

Croque monsieur van mozzarella, gandaham en pesto

Tartare van wilde zalm, quinoa en wasabi mayo

Aspergesoepje met chorizo en peterselie-olie

~

Gevulde parelhoen, pompoencrème en jonge peulvruchten met Fine Champagne 
saus

OF

Cannelloni van zuiderse groenten, tomatencompote en gebakken corn 
(vegetarisch)

~

Brownie, crumble van koffie en hazelnotenbavarois

~

Alle wijnen, waters, frisdranken en bieren inbegrepen. Voor de vegetariërs onder 
ons worden de amuses vanzelfsprekend aangepast.

Inschrijven voor het diner kan hieronder tot DINSDAG 12 APRIL OM 15U, wees 
dus op tijd, we maken geen uitzonderingen! Tegen dan moet je betaling hiervoor 
ook in orde zijn. Dit kan via overschrijving op het rekeningnummer BE52 7330 
1008 5909 (vergeet je naam niet te vermelden!) of cash bij het praesidium.

Zondag 17 april: Cantus
CB, grote zaal

Beste Winezen, WiNA is jarig!

 En dat moet uiteraard gevierd worden. En wat is nu passender om de verjaardag 
van WiNA te vieren, dan te doen waar WiNA toch oh zo goed in is, namelijk 
cantussen! De cantus gaat door op zondag 17 april in de grote zaal van onze 
geliefde Canard Bizar en kost zoals steeds 12 euries. Het is natuurlijk geen gewone 
cantus! Het nieuwe WiNA clublied zal bekend worden gemaakt! Inzendingen 
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kunnen nog altijd binnengestuurd worden dus laat jullie creativiteit maar de 
volle loop!

Tot dan!

Maandag 18 april: Kroegentocht
Centrum Gent

Onze befaamde kroegentocht is terug. Samen het centrum van Gent verkennen 
en natuurlijk vooral hun goede cafés. Wat wil je nog meer? We vertrekken om 
20u op de Korenmarkt. Van daaruit gaan we verschillende cafés verkennen. 
Kom dus zeker af!

Een gedetailleerd schema volgt later. Voor degenenen die een guido-gids hebben, 
deze kan misschien van pas komen, dus neem hem zeker mee!

Dinsdag 19 april: Alles moet kapot in ‘t Mexicaans
Sterre S9 + CB

Onze lustrumweek sluiten we in Mexicaans thema af! We starten in de 
voormiddag met een gratis Mexicaanse brunch aan S9. In de namiddag kun je 
genieten van lekkere desperados en je wagen tot een recordtijd op onze rodeostier, 
waarna je ‘s avonds via ons burrito’s bestellen kunt zodat je buikje eveneens op 
Mexicaanse wijze gevuld wordt. Zoals het een echte Winees betaamt, sluiten 
we de lustrumweek af in de CB op een legendarische manier. Zet al je plannen 
voor de volgende dag opzij, want het belooft een avond te worden zoals WiNA 
in geen 80 jaar gekend heeft! Desperados, 
shotjes Gold Strike en shotjes Tequila 
aan belachelijk lage prijzen! Eén ding is 
zeker... Alles moet kapot!

Desperardos: €2

Gold Strike: €2

Tequila: €1
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Denksport
Killer soduko

Het werkt als een gewone sudoku, maar in de vakjes die samenhoren (aangeduid 
met een stippelrand) moeten de getallen someren tot het aangegeven getal.



Denksport 31

Tectonic
Vul in de dik omlijnde vakjes van grootte n elk cijfer uit {1,..,n} éénmaal in. Bv. 
in een dik omlijnd vakje van grootte 2 staat één 1 en één 2. Bovendien is geen 
elk vakje gelijk aan één van zijn buren (waarbij buren ook diagonaal gerekend 
worden).
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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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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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Raadsels
Een groep mensen met verschillende oogkleuren leven op een eiland. Ze zijn 
allemaal volleerde logici: als een conclusie op een logische manier kan worden 
afgeleid zullen ze dit onmiddellijk doen. 

Niemand kent zijn/haar eigen oogkleur. Iedere nacht stopt er een ferry aan het 
eiland. Als een persoon met zekerheid kan zeggen wat zijn eigen oogkleur is, 
mag hij mee op de boot. Iedereen kan elkaar op elk moment zien (en dus ook de 
ander zijn oogkleur) en iedereen telt hoeveel mensen er nog op het eiland zitten. 
Ze kunnen niet op een andere manier communiceren. Iedereen op het eiland 
kent bovenstaande regels. 

Het eiland bestaat uit 100 mensen met blauwe ogen, 100 mensen met bruine 
ogen en een Guru (die groene ogen heeft). Een persoon met blauwe ogen ziet 
bijvoorbeeld 100 mensen met bruine ogen, 99 mensen met blauwe ogen en één 
iemand met groene ogen.

Op een dag, rond 12 uur in de middag, staat de Guru op en zegt tegen alle 
eilandbewoners:

“Ik zie iemand met blauwe ogen”

Wie verlaat het eiland, en op welke nacht?
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Oplossingen
Drie vrienden en de herbergier: Hun redenering is fout. Aangezien ze de €2 toch 
meteen terug geven aan de herbergier, moeten ze daar geen rekening mee houden. 
Het is alsof ze in totaal €3 hebben teruggekregen.

Konijns verjaardag: Wouter weet dat Sander ook niet weet wanneer Konijn 
jarig is. Dit betekent dat we oktober al kunnen uitlsuiten (als Konijn 20 oktober 
verjaart, weet Wouter niet wanneer Konijn verjaart, maar Sander wel) en we 
kunnen eveneens november uitsluiten (analoog aan het vorige, maar met 19 
november).

Als Sander weet dat Konijn in december of januari verjaart, weet hij meteen 
welke dag Konijn verjaart. We kunnen de 15de dus uitsluiten.

Wouter weet dan meteen ook de verjaardag van Konijn. Als Konijn in januari 
zou verjaren, zou Wouter onmogelijk kunnen weten of het de 16de dan de 18de 
januari is. Bijgevolg moet Konijn wel 17 december verjaren.

Mensen die Konijn een beetje kennen, konden a priori ook al elke datum zonder 
priemgetal uitsluiten.
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Dankwoordje
Zoals gewoonlijk overlopen ik nog even alle mensen die mijn dank verdienen 
voor het maken van dit Strakske.

• Lot voor het ontwerpen van de lustrumcover in haar lustrum-cover-jaar 
(zie editoriaal)

• Lustrumvoorzitter Alexander en praeses Konijn voor hun woordjes

• Schacht Thomas voor zijn onverstaanbare uitleg over Magikc in de kelder

• De pro-scriptoren Lot, Hans en Yasser voor de rubrieken uit hun 
scriptorjaar.

• Prime voor het raadsel

• Blokkie, zomaar

Geniet nog van de lustrumweek, ik hoop veel blije gezichtjes te zien!

Sam
Scriptor / cantor / bordpraeses

P.S: Iedereen die iets wil schrijven voor ‘t laatste Strakske (van dit jaar en dus 
ook van mij), kan zijn literaire rommel steeds kwijt op scripto@wina.ugent.be.
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