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Editoriaal:
Episode XI: The footnote strikes back
Liefste Wineesjes
Met trillende handen typ ik hier mijn
laatste1 editoriaalke. Het was mij een
waar genoegen u twee jaar lang te
dienen met allerhande journalistiek.
Van de woordjes van de praeses en
temmer en verslagen van de activiteiten,
tot de meest absurde rubrieken. En af
en toe zelfs iets nuttigs2. Met een gerust
hart en opgeheven hoofd kan ik eerlijk
zeggen: ik ben een contente (soon to be
pro-)scriptor.
De meeste Winezen zullen wel
vertrouwd zijn met ‘the rule of two’. Er
is steeds een leermeester en een leerling.
Bij WiNA ligt dat wat anders. Want van
zodra de leerling gevonden is, wordt
de meester van de troon gestoten. We
kunnen het ‘the rule of one’ noemen.
Wees hier echter niet beteuterd over. Ik
heb veel vertrouwen in mijn opvolger.
Tomas is een edelmoedig en dapper3
man. En hoewel ik fysiek niet aanwezig
kan zijn, zal mijn steun naar hem toe
plaats en tijd overschrijden. Want onze
1
Allee, gelijk, waarschijnlijk het
laatste he.
2
Bedankt, Lot! Voor je heerlijke
kookrubrieken.
3
Hij is zelfs van plan de Strakskes
in Latex te maken. Er is blijkbaar een fijne
grens tussen dapper en mentaal labiel.

band is merkwaardiger dan die van
Möbius.
Misschien laat ik mij nu wat meeslepen.
Ik ben echter niet zat. Het is immers een
zondagmiddag, terwijl ik dit woordje
schrijf en ik ben geen Day time drinker4.
Over drinken gesproken, ik wil graag
nog deze wijsheid met u delen, die u
zal behoeden voor Alexander, die elk
zwerfbier dat hij tegenkomt opeist:
“Duveltje onbewaakt is bodempje
ongesmaakt.”
Afluiten doen we met

For Science: De post
Lang, lang geleden, toen WiNA nog
schachten had5, voerde deze scriptor
een wetenschappelijk onderzoek uit.
De schachten moesten allerlei dingen
postaal naar mij opsturen, zodat ik
kon zien wat mijn brievenbus zou
bereiken. Ze stuurden aardappelen
op, boterhammen, postzegels die
vanachter geadresseerd waren en wat
ik nog allemaal. Niets daarvan werd
afgeleverd. Einde
Sam
Scriptor
4
Wat een zieke referentie naar Lucas’ meesterwerk.
5
Tijdens de paasvakantie om precies te zijn.
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Woordje van
de praeses
Blokkerdeblokkerdeblok Wineesjes!
Of dit nu een referentie is naar de naderende blokperiode, de toekomstige praeses,
een potentiële nieuwe Studio 100 kabouter of Ben Crabbé, mogen jullie voor
jullie zelf uitmaken. Hoe dan ook, het zit er bijna op, WiNA. Het semester loopt
ten einde. Ik zou jullie kunnen verzoeken om te stoppen met wenen, maar dit
zou ontzettend ongeloofwaardig overkomen indien ik zelf momenteel mijn
kladblaadjes aan het ondersnotteren ben. Gezien ik dit dan ook niet aan het
doen ben1, stop maar met wenen.
Het was een topjaar, liefste Winezen! Zelfs onze geliefde Tomas zou zijn hoofd
omhoog moeten draaien om de top te aanschouwen die we dit jaar aanhielden.
Het was een spetterend jaar met tal van geniale activiteiten, fantastische anekdotes
en een epische lustrumweek. Een memorabel jaar, waarbij zowel traditie als
vernieuwing2 centraal stond. Voor mij persoonlijk, een bloedmooie afsluiter van
mijn carrière als student aan de Universiteit van Gent.
Uiteraard heb ik hier 389 mensen3 voor te bedanken, namelijk alle mooie en
minder mooie leden van WiNA! Hiervan zijn er 15 in het bijzonder mooie en
minder mooie leden die een extra dikke bees verdienen van mij, mijn voltallig
praesidium, behalve Yasser, en Lot die al zovele jaren haar steentje bijdraagt
aan de beste wetenschapskring uit de volledige wereldgeschiedenis op tal van
onze activiteiten. Zonder jullie zou het absoluut niet gelukt zijn! Door jullie
ontzettende inzet tijdens drukke en minder drukke4 periodes, hebben wij samen
onze leden - en uiteraard onszelf - de tijd van ons leven kunnen bezorgen. En
ja Yasser, jij verdient ook een super duper dikke bees, maar ik wou al een beetje
oefenen op de vice ambeteren voor volgend jaar.

6

1
Ik ben stoer.
2
Volgend jaar ben ik zagend erelid en kan dit niet door de beugel.
3
Uiteraard afgerond tot op het eerste priemgetal naar boven.
4
Tegenwoordig zeldzamer dan orale liefkozing door het lief van onze
penning.

Hierbij wens ik iedereen ook heel veel succes met de komende examens, alsook
het nieuw praesidium met de pot bolognaisesaus die momenteel nog steeds op
wat affectie staat te wachten in de kleine kelder5 en dit waarschijnlijk nog een
aantal weken zal blijven doen. Ook mijn opvolger wens ik heel veel succes toe,
om samen met zijn praesidium zo een wondermooi jaar te beleven als ik met die
van mij gedaan heb. Ik heb de voorbije jaren WiNA in een ontzettend positieve
richting zien groeien, ik hoop dan ook dat dit proces zich de komende jaren zal
aanhouden.
Yeetz!
Robin Vandaele
a.k.a.
Konijn

5

Niets erger dan de pot ribbetjes van vorig jaar.

Woordje van de praeses

7

Woordje van de
nieuwe praeses
Beste Wineesjes
Het is gebeurd, de fysica heeft weer de macht binnen WiNA! Na een aantal jaren
informatica en een jaartje wiskunde, is iemand uit de fysica nog eens praeses.
Ik zou nog eens het oude praesidium willen bedanken1, zij hebben ons allen een
fantastisch lustrumjaar bezorgd en dat verdient toch nog eens gezegd te worden.
Het 81ste levensjaar van WiNA dient zeker geen minder jaar te zijn, na al het
gefeest van vorig jaar, en dat zal het zeker ook niet zijn. Het hele praesidium
kijkt er al naar uit om hard te werken zodat jullie ook in 2016-2017 niets te kort
komen2. Verder kan ik jullie verzekeren dat WiNA niet failliet zal gaan onder
mijn leiding. Het hoogpraesidium bevat namelijk 1,75 Nederlanders en als er
nou één stereotype waar is3, is het dat Nederlanders op hun geld letten. Ik kan
sommige alcoholiekers4 al bijna in tranen horen uitbarsten, maar w(in)ees niet
bevreesd, er zal genoeg gratis bier te drinken zijn en dat zullen velen onder jullie
de dag erna nog goed voelen.
Tenslotte hoop ik jullie op zoveel mogelijk manieren te kunnen helpen. Ik heb
toch al aanvaard geen leven te hebben en zal dus gedwongen worden om op de
Sterre te gaan wonen. Voor de magicers onder jullie, niet gevreesd de kelder zal
mijn aanwezigheid geen dag moeten missen en tussen al het werken wil ik jullie
gerust nog eens tonen hoe je het deftig speelt.
Bij deze nog eens merci voor de stemmen, het afgelopen jaar en tot volgend jaar
liefste schatjes.
Veel liefde, knuffels en kusjes
Wouter “Blokkie” Blokland
Praeses WiNA
2016-2017
1

8

Met in het bijzonder de pr-extern, deze had echt wel talent.
2
Behalve Julien, die jongen is en blijft een Waal.
3
Maak er twee van, Walen zijn echt wel lui en nutteloos.
4
Lees: Alexander en zijn volgelingen.
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Verlsag
Feest
Traktation Island
Na de geslaagde openingsfuif
in de Twitch1 begin dit jaar,
besloten we om dit nog eens
over te doen in het tweede
semester, maar dan beter en
grootser. De Twitch gaf ons
een gratis vat, er waren shotjes
Marvin én goedkope Tripel
Karmeliet. Alles was dus
aanwezig om er een geweldig
feestje van te maken. En het
was ook een geweldig feestje! De gratis pintjes waren in no time op en ook de
voorraad Tripel Karmeliet was tegen 2u al verdwenen. De Twitch zat stampvol
met enthousiaste Wineesjes en andere mensen die liever geen geld gaven aan één
of ander saai feestje in de Vooruit (WiNA - FK: 1-0).

Galabal
Omdat het niet altijd marginaal vertoeven in de Overpoort moet zijn, geven
we ook één keer per jaar een deftig feestje. Jongens
trekken hun kostuum aan en de meisjes doen net ietsje
meer moeite dan anders. Ja inderdaad, het was weer
tijd voor het enige echte WiNA galabal! We kozen dit
jaar voor het gezellige Maaltebruggekasteel vlakbij de
Sterre. Daar konden we eerst heerlijk dineren, met
drank à volonté. Daarna volgde een receptie waar
iedereen welkom op was (ook met gratis drank à
volonté) met op de achtergrond een live
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1

Enige ironie is naar eigen interpretatie.

bandje. Een dikke merci aan onze scriptor Sam (en Ennio, ndvr) voor de prachtige
muziek!
Daarna kon het feest echt beginnen. Zoals de traditie het wil, ingezet door een
openingsdans door de praeses en omdat het dit jaar een lustrumjaar was ook
door onze lustrumvoorzitter Alexander.
De dj’s zorgden voor de perfecte feestmuziek en er werd gedanst tot in de vroege
uurtjes. Ergens daartussen werden er ook nog een promking- en queen verkozen.
Proficiat aan Nieleke en Vinanda! Om 5u had iedereen het wel al een beetje gehad
en boden we koffiekoeken met chocomelk of fruitsap aan, waarna iedereen een
warm bedje opzocht om in te slapen.

Alles moet kapot in het Mexicaans
Concept: desperados, tequila & goldstrike. Meer kan ik hier niet over zeggen.
Alles moest kapot, ik was kapot.

Figuur 1: beschrijving van de Mexicaanse avond.

Gedestilleerde organische verbindingsavond
aka shotjesavond!!!
Boem. Alles nog kapotter dan Mexicaanse. Einde

Verslag
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Vele lieve knuffels en kusjes,
DE ALLERBESTE FEESTJES OOIT
Laura & Sarah

Cultuur
Dag Winezen,
Het laatste Strakske van het jaar is daar alweer. Sebiet de
examens en dan is (hopelijk) het academiejaar alweer voorbij.
Bij dezen wil ik iedereen dus al succes wensen met de examens!
Daarnaast ook meteen mijn laatste verslag in het Strakske. Want eind dit
academiejaar zal ik de fakkel aan Wouter (De Koninck) doorgeven. Hou dus
volgend jaar de cultuuractiviteiten maar weer in de gaten, want ik weet zeker
dat hij er een fantastisch jaar van gaat maken!

Cinema: The Revenant
De laatste twee maanden is het redelijk druk geweest bij WiNA. Veel feestjes,
sport en het lustrum. Bij deze
laatstgenoemde waren ook een
paar cultuuractiviteiten. Zo zijn
we naar de “The Revenant” in
de de cinema gaan kijken. Een
toffe (maar misschien lichtjes
overroepen)
film
waarmee
uiteindelijk Leonardo Di Caprio
zijn Oscar wist te halen.

Quizine
In de lustrumweek was het eindelijk tijd voor onze befaamde WiNA-quiz. Deze
keer was er echter een maaltijd te verkrijgen. Astrid, Sarah en Konijn hebben
ons voor de quiz van een paar heerlijke pasta’s voorzien. En na deze fantastische
start kon de quiz natuurlijk al niet meer stuk. Zeker niet toen je de uitgebreide
prijzentafel kon bezichtigen (waarvoor ook dank aan Blokkie).
Dankzij onze geweldige quizmaster Lot kreeg iedereen al gauw de ene vraag na
de andere, natuurlijk ge“scheiden” door de nodige woordspelingen. Het was een
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nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk
heeft team “42: Life, the Universe
& Everything” in de finaleronde de
hoofdprijs te pakken gekregen.
Bij dezen wil ik nog eens heel het
kookteam en mijn quizcomité
bedanken voor een spetterende quiz.
En natuurlijk ook de deelnemers voor
de geweldige sfeer die ze brachten.

Kroegentocht
Als mijn laatste cultuuractiviteit was er de kroegentocht. Ondanks de al zware
lustrumweek, zijn jullie massaal afgekomen om het centrum van Gent eens
te verkennen. Na af te spreken in de Dambert op de Korenmarkt, zijn we
naar Baravins geweest. Voor velen was het toch de eerste keer dat ze in een
wijnbar waren. En ondanks
dat sommigen (lees: Alex)
principieel geen wijn drinken,
was dit toch wel een aangename
afwisseling. Daarna zijn we, om
een scherp contrast te vormen,
meteen doorgestoken naar een
echt biercafé (De Trollenkelder).
Nadat iedereen daar oftewel zijn favoriete bier heeft gedronken of een nieuw
bierke heeft ontdekt, zijn we de kroegentocht gaan afsluiten bij het Dreupelkot en
het Bierhuis. De anti-cultuurpraeses heeft daar zijn ‘favoriete’ drank peperjenever
kunnen drinken, terwijl wij allemaal genoten van de vanille- en appeljenever.
Het was dus een gezellige avond die ik op elk moment graag zou willen herdoen!

Sport
Kubbtoernooi
Als extra activiteit voor de Winezen werd er op 16 maart een kubbtoernooi
georganiseerd. Het weer was goed en er was een mooi aantal teams afgezakt naar
het grasveld van S9 om kubb te spelen. De sfeer zat er goed in en de pintjes werden

Verslag

13

gesmaakt. Na een spannende competitie
schoten er nog twee teams over en het team
van Tom Vandepitte, Bram de Meerleer en
Simon Van den Bossche won.

IFK Badminton (dubbelspel)
Op 21 maart viel het laatste IFK Badminton,
dit keer voor het dubbelspel. We waren hier
vertegenwoordigd door twee duo’s. Eén van
hen stootte door naar de volgende ronde
maar daar werden ze na hun eerste match
uitgeschakeld. Het andere duo werd tweede
in hun poule. Deze resultaten leverden ons
een zesde plaats op in het eindklassement.

IFK Esports
Op 25 maart vond het IFK Esports plaats. Dit was de vrijdag voor de paasvakantie
dus een ietwat ambetante datum en dat was te merken aan de opkomst. Van
de verschillende verenigingen waren er niet veel deelnemers. Ook wij konden
enkel aan de Hearthstone-competitie meedoen aangezien we geen Lol-team vol
kregen. Voor de Hearthstone-competitie was er maar plaats voor één deelnemer
per kring wat mij redelijk verbaast aangezien deze matches niet zo lang duren en
er zeker genoeg plaats zou geweest zijn voor meer deelnemers. Onze deelnemer
kwam uiteindelijk net niet in de top 3 terecht.

Sport en Animatie
In de lustrumweek kon natuurlijk een sportactiviteit
niet ontbreken en die viel op 13 april. Op deze dag
hadden we een aantal ongewone sporten voorzien
om uit te proberen. Er waren een boogschietstand,
bumperballen en lasertag. Het boogschieten kreeg al
snel veel aandacht nadat Sam een extra aanmoediging
in de vorm van Konijn zijn foto op de roos had geplakt.
Het duurde een tijdje voor iemand de praeses kon
doorboren maar uiteindelijk bleef er niet veel meer
van over. Ook de bumperballen zorgden voor veel
hilariteit, gaande van mensen omver rollen tot Laura
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opsluiten. De lasertag stelde niet zoveel voor, de geweren leken wel speelgoed en
werkten ook niet altijd even goed. Gelukkig was de bar er ook om mensen bezig
te houden.

12-urenloop
Op 21 april vond de jaarlijkse 12-urenloop plaats, dit jaar op de Watersportbaan
doordat het Sint-Pietersplein niet vrij was. Opnieuw vormden we samen met
de andere wetenschapskringen en het VLAK een team. Het weer zat goed en
de lopers waren in vorm. De eerste uren hadden we een klein tekort aan lopers
wat ervoor zorgde dat we achterop
raakten op de zesde plaats, maar
na de middag vonden we onze
kracht terug en na een beetje hulp
van de Zeus die een aantal nietgeregistreerde rondjes bijtelden
konden we de vierde plaats te
pakken krijgen en vasthouden
tot het einde. Uiteindelijk won het
HILOK die daarmee de winning
streak van het VTK eindigde. De
afterparty stelde niet veel voor,
waarschijnlijk ook omdat het
meeste volk al vertrokken was.
Hopelijk kan het volgend jaar weer doorgaan op het Sint-Pietersplein, dat zou
ook voor ons beter uitkomen.

Tot slot
Dit is het laatste sportverslag voor dit jaar en dat betekent ook dat de eindstand
van de IFK’s bekend is. Dit jaar behaalden we een zevende plaats, na HILOK,
VTK, VLK, VEK, VGK en VRG. Dit is een zeer goed resultaat gezien de grootte
van onze kring vergeleken met de kringen die boven ons staan en het maakt
ons ook de beste wetenschapskring. Om af te sluiten zou ik graag alle sporters
bedanken die dit jaar voor WiNA het beste uit zichzelf hebben gehaald. Hopelijk
zie ik jullie allemaal volgend jaar terug en kunnen we er nog een beter jaar van
maken!
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Lustrum
WiNA-dag 2
Hoi piepeloi maatjes!
Er werd al enkele jaren uitgekeken naar dit jaar en
dit jaar werd er uitgekeken naar een welbepaalde
week. Want dit jaar bestaat WiNA 80 jaar en
dat mocht dan ook gevierd worden zoals het de
echte Winees betaamt: met spijs en drank! De
lustrumweek werd dan ook fantastisch ingezet
met een spetterende editie van WiNA-dag 2. Een
fantastisch springkasteel, ribbekes met honing,
provencaalse ribbekes, beerpong en drie gratis
vaten, er was voor ieder wat wils en pils! Ik kan
dan ook niet anders dan mijn beknopt verslagje
af te sluiten met de boodschap dat WiNA-dag 2 een magnifieke opening was
van onze lustrumweek!
Uw Praeses van dienst
DJ B-B-Bunny

Raften en spelletjesavond
Na donderdag onze hersens gepijnigd te hebben op de quiz, dachten we te
bekomen door eens rustig door Gent te varen. Dit was echter buiten broer
auto’s gerekend die besloot om van een rustig boottochtje een heuse wedstrijd
te maken. De winnaars van deze stijd waren natuurlijk de leden van team boot
WiNA. Zij wisten in tegenstelling tot de andere boot wel de sfeer er in te houden.
Welke student begint er namelijk niet spontaan te zingen als ze het Gravensteen
passeren? Broer auto’s besloot echter om de verliezers te troosten met een fles
cava...
Toen de avond viel was het tijd om wat te ontspannen op de spelletjesavond,
volgens Blokkie de rustigste avond van de hele lustrumweek. Woorden die hij
zich de volgende ochtend op het ICC zou beklagen. (Eervolle vermelding voor
Laura en Kasper, ze weten wel waarom.)
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Lustrumcantus
WiNA zou WiNA niet zijn, hadden we onze verjaardag niet met een cantus
gevierd. En omdat uiteraard twaalf uur langer cantussen op de twaalfurencantus2
niet meetelt, vond er nog een aparte lustrumcantus plaats. Deze cantus was
niet zomaar de eerste, de beste. De verkiezing van het nieuwe clublied vond
plaats. Na maanden tijd gekregen te hebben om een clublied te schrijven, was er
uiteindelijk maar één inzending: die van uw scrip-/cantor zelve. Xeno wou ook
nog een inzending doen - hetgeen hij al had geschreven was zeker niet slecht maar maakte de cruciale fout om erop te vertrouwen dat een Waal zijn steentje
zou bijdragen. Enfin, er werd dus gestemd tussen het oude en nieuwe clublied.
Het nieuwe won met 2/3 van de stemmen. Er werd commentaar gegeven dat de
stemming niet representatief was omdat slechts 24 man stemde, maar statistiek
heeft daar het volgende over te zeggen: Stel p de kans dat iemand op het nieuwe
clublied stemt. Als we eenzijdig testen bij p<0.5 (ik heb p=0.45 gebruikt), vinden
we een p-waarde kleiner dan 0.027. Natuurlijk ligt deze p-waarde nog lager als
we p verkleinen. De waargenomen uitslag, kunnen we dus met een gerust hart
significant noemen. Naast gestemd werd er ook nog gecanstust en af en toe eens
2

Ja, ik bedoel de 24urencantus.
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geweend omdat Xeno nog steeds ziek was. Blokkie en daarna Sjappie hebben de
rol van temmer ad interim op zich genomen. Zo hebben we nog liedjes gezongen
tot het een uur of drie was en we besloten dat de cantor een beetje zatjes was3.

Mexicaanse dag \ {Mexicaanse avond}
Alles moest kapot. Met die gedachte in ons achterhoofd begonnen we de bewuste
dinsdag, die de afsluiter van een spetterende lustrumweek moest worden. Voor
een laatste keer stelden we onze tap op buiten aan S9, omdat onze leden kennelijk
niet vies zijn van een glaasje gerstennat. Voor de liefhebbers was er ook desperados
te verkrijgen. In de voormiddag was er gratis brunch, nl. tortilla, en ‘s avonds
waren er burrito’s. Maar de grootste attractie van de dag was ongetwijfeld de
mechanische stier. Veel glimlachjes hebben zich verspreid over ons grasveld
door deze stier. Zowel van degenen die de stier bedienden4, als van de mensen
op het veldje. En soms misschien zelfs van de dappere rodeo’s. Het enige spijtige
aspect, was de eerder lage opkomst. Mijn gok is dat de mensen niet goed wisten
wat er allemaal te doen was omdat deze activiteit verloren ging in de massa
activiteiten van de lustrumweek. Het enige wat we hierover kunnen zeggen is dat
de aanwezigen zich toch goed geamuseerd hebben. Tegen valavond besloten we
dat de dingen nog bijlange niet kapot genoeg waren en trokken we naar de CB
om de job af te maken. Dat is ons uitstekend goed gelukt, zie voor meer - maar
ook niet veel meer - uitleg het feestverslag.

3
4

Wat vreemd genoeg niet afdeed aan zijn vermogen om zijn functie uit te voeren.
Dit was eigenlijk overbodig. Meer dan de Cowboystand was er niet nodig.
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Verkiezingsuitslag

H

et was misschien niet zo’n spannende verkiezingsstrijd, maar naar goede
gewoonte publiceren we hier nog even de verkiezingsuitslag. Daarnaast
ook een oproep om dinsdag 10 mei om 12u een minuut stilte te houden
omdat het WiNA Schaap geen feestpraeses is geworden.

Functie
Praeses
Vice-praeses
Qua(e)stor
Sportpraeses
Cultuurpraeses
Scriptor
PR-intern
Cursuspraeses

Kandidaat
Wouter Blokland
Lucas Rouckhout
Sam Persoon
Theo Dedeken
Wouter De Konick
Tomas Van Roose
Emile Segers
Tanguy Louis Michel
Steyaert
Julie Awouters
Anoek Strumane
Feestpraeses
Sarah Cornelis
Apostolos Dardagiannis
Schachtentemmer Julien ‘Prinses Weekmeel’
Marbaix
IT
DavIT Vandorpe

Voor
65
64
67
67
66
68
65
60

Tegen
7
3
1
4
1
0
2
4

Blanco
4
9
8
5
9
8
9
12

60
63
69
63
61

4
4
1
2
8

12
9
6
11
7

69

3

4

Coöptaties voor PR-extern en een tweede sportpraeses volgen nog.
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Woordje van
de meester
Beste commilitones, het is zover: mijn laatste woordje. Ik weet het, het is
triest, maar aan alle mooie dingen komt een einde. Net zoals de prachtige
schachtenperiode van mijn ondertussen kersvers ontgroende schachtjes ook ten
einde is gekomen. Uiteraard gebeurde dit niet zonder een aantal knallers van
activiteiten om een al even hard knallend jaar af te sluiten.
We beginnen bij het schachtendinertje. Dit jaar ging het door in home Boudewijn.
Een gezellig gedekte tafel, een glaasje cava en wat entertainment voorzien door
de schachtjes zorgden ervoor dat de sfeer er direct goed in zat! Dan was het
tijd voor het voorgerecht. Al leek het meer op een wraakactie. Het lookgehalte
van de soep ging er toch wel wat over. Gelukkig kwam er nog een ontgroening
dat we ze toch nog eens konden terugpakken. Het hoofdgerecht was een stukje
gebakken kabeljauw, dat desondanks menig waarschuwen van Konijn, toch te
hard gebakken was en uit elkaar viel. Gelukkig maakte het dessert veel goed. Een
chocolade moelleux met vers rood fruit en op aanvraag van het doopcomité een
flesje tequila. Ik weet niet of het de tequila was, of dat het eten misschien echt
een beetje lekker was, maar het vat was verdiend! Dus allemaal afzakken naar de
Canard voor de beste soort bier die er is: gratis bier. Kortom een geslaagde avond.
Dan was het eindelijk zover. Het laatste moment suprème voor mijn schachtjes:
de ontgroening. 32 prachtig verklede schachtjes die samen met ons uitgeregend
werden. Vlug gaan schuilen, en in de parking van de faculteit economie er toch
nog een deftig buitendeel van kunnen maken: een succesje al zeg ik het zelf. En
dan de ontgroeningscantus. Het concept: een lijst met opdrachten waar punten
mee te verdienen zijn, twee teams, twee mollen. Beter kan niet. Beide teams
vlogen er goed in. Benoit kwam een prosit doen, Vincent kwam viermuilen en
voor de eerste keer in 5 jaar zat er wel degelijk een eend in de cantuszaal. Ook
ben ik nu de trotse eigenaar van een flesje Westvleteren & het straatnaambordje
van de Facebooksteeg. Ook al was ik wat geteisterd door ziekte, ik ben blij dat ik
nog zoveel van de ontgroening heb kunnen meedoen! Na het plechtig gedeelte
kreeg ik zelfs bijna tranen in mijn ogen, bijna!
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Ik ben ongelooflijk trots op al mijn ontgroende schachtjes, maar toch zullen ze
allemaal toch altijd een beetje mijn schachtjes blijven. Ze hebben mijn temmerjaar
extreem awesome gemaakt en daarvoor ben ik hun allemaal heel dankbaar.
En hier ga ik stoppen met zeveren want anders wordt het veel te emotioneel.
Veel toekomstig WiNA succes voor alle nieuwe commilitoontjes!
Xeno De Vriendt
(nog maar heel even) Jullie Temmer

Woordje van de meester
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Test: Overleef
jij de examens
dit semester?
1. Gooi met een dobbelsteen. Hoeveel heb je gegooid?

2. Maak een tekening in het vakje aan de hand van volgende tekst:
Teken schuin van linksonder naar rechtsboven de vorm van een elliptische
boxy galaxie, maar laat de “zijde” aan de rechterbovenkant open en teken daar
een klein wolkje. Teken aan elk van de twee punten waar het wolkje de galaxie
raakt een aardappelvormige figuur. Teken in de galaxie in de bovenste helft
twee identieke ellipsen met lange as evenwijdig met de lange as van de galaxie.
Teken onderaan rechts in de galaxie een sluitend haakje (dat is dus het haakje
na dit woord) met daar bovenop een minidalparabool. Teken nu een hele grote
wolk aan hetgene wat je nu al getekend hebt met lange as horizontaal (doe alsof
dat wat je nu al getekend hebt een zonnetje is dat zich linksboven voor deze
wolk bevindt). Teken aan de rechterkant van deze grote wolk, eerder bovenaan,
een klein cirkeltje. Ten slotte teken je vier licht vervormde balkjes onder de
grote wolk. Twee tegen elkaar links en de andere twee rechts tegen elkaar.

3. Heb je de vlieg onderaan de volgende pagina opgemerkt?
□ Ja		
□ Nee
4. Welke apps heb je op je smartphone staan?
□ Snapchat		
□ Facebook 		
□ Messenger			
□ Swarm □ Instagram 		
□ Happening 			
□ Quivr
□ Ik heb geen smartphone
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5.
□ Ja

Zou
□ Nee

je

eigenlijk

moeten

blokken

nu?

6. Zijn de puzzels op het einde van je Strakske al ingevuld?
□ Ja, volledig!		
□ Ik ben eraan begonnen, maar niet afgemaakt.
□ Nee, ik heb wel beter dingen te doen, zoals blokken bijvoorbeeld.
□ Nee, ik heb wel beter dingen te doen, zoals Magic spelen bijvoorbeeld.

UITSLAG:
Tel je punten voor elke vraag op zoals hieronder vermeld. Deel de som door 14 en
vermenigvuldig met 100%. Dit is je slaagkans voor de komende examenperiode!
1. Dit is je geluksfactor. Om te slagen op een examen is het belangrijk
dat deze factor groot genoeg is, zodat de vragen uit de hoofdstukken
komen die je juist goed geleerd hebt. Worden er steeds vragen gesteld uit
hoofdstukken die je overgeslagen hebt? Dan heb jij spijtig genoeg maar een
geluksfactor 1. Je geluksfactor is gelijk aan het aantal ogen dat je gooide.
2. Hoe goed komt jouw tekening overeen met de tekening op de
volgende pagina? Laat de dichtstbijzijnde persoon je punten geven op 4.
Is je score laag, dan ben je onordelijk. De proffen kunnen vaak
niet lezen wat je schrijft en geven je dan ook geen punten. Je doet
meestal niet echt wat de opgave vraagt en antwoordt naast de vraag.
3. Antwoordde je “ja”, dan ben je heel vlug afgeleid, niet alleen tijdens het
blokken, maar waarschijnlijk ook tijdens het examen. Je krijgt hiervoor een
score 0. Wie “nee” aanduidde, krijgt een score 1 voor dit deel van de test.
4. Indien je Snapchat, Facebook, Messenger, Swarm en/of
Instagram aankruiste, krijg je een score -1, want met deze apps
verlies je heel veel tijd. Bovendien geraak je erg gefrustreerd
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omdat mensen van de hogeschool altijd veel vroeger gedaan hebben met
examens en dit uitgebreid moeten tonen via zatte snapchats, vrolijke statussen
en check-in streaks in de Overpoort. Door het aankruisen van Happening
verandert je score niet. Deze app is zo 2015 en vormt dan ook geen gevaar
voor je examens. Wie Quivr heeft op zijn gsm verdient +1. Openingsuren
van de bib aan het opzoeken? Flinke student! Ook wie geen smartphone
heeft krijgt 1 punt erbij uit medelijden, want jouw blok moet wel erg saai zijn.
5. Ja geantwoord? Foei! 0 punten! Nee geantwoord? Ge liegt, tis half mei! Ook 0 punten!
6. Volledig de puzzels ingevuld? Proficiat, je bent slim! Je verdient 2 punten.
Eraan begonnen, maar niet kunnen afmaken… Je hebt pauze genomen, maar verdient
dit duidelijk niet want je hersenen zijn nog niet in topconditie: dat zijn 0 punten voor jou.
Als je liever wil blokken, verdien je 1 punt vanwege je
doorzettingsvermogen
en
moed
in
deze
donkere
tijden.
Speel je de hele tijd Magic, dan krijg je -1.
Sarah
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Chicks scoren
met Bert Commeine:
“This article is dedicate to those beautiful creatures that can make a young
boy’s heart leap,
a middleaged man weep with joy,
and an old man smile:
boobs.”
Laten we gewoon eens de feiten bekijken. Je studeert hoogstwaarschijnlijk Fysica,
Wiskunde of informatica, bladert in het boekje van de WiNA en begon met dit
artikel te lezen: Je kunt wel wat hulp gebruiken met ‘The fair sex’. Meisjes .1
Bij dezen, enkele tips voor de wanhopige Winees:
1) De juiste plek
Iedereen weet dat andere plaatsen andere mensen aantrekken. De kans dat er
een onbekend meisje met u gaat willen kussen in de Quick is nu eenmaal niet
gigantisch groot.2 Ken daarom je publiek en speel erop in. Zoek je een langdurige
relatie met een meisje op wie je kan vertrouwen, ga dan naar een gezellig cafeetje
te Gent. Zoek je een avond stoom afblazen met een meisje wiens naam je niet
eens gaat onthouden3, leve te Toverpoort. Nergens in de wereld bestaat er een
hogere concentratie dronken meisjes met laag zelfbeeld dan in die magische
straat te Gent.
2) Zelfvertrouwen
Meisjes vallen op zelfvertrouwen. Hier is nu eenmaal geen twijfel aan. Nu hoor
ik jullie al denken van “Maar ik heb niet veel zelfvertrouwen, wat doe ik nu” De
1
Of je bent een meisje op zoek naar mijn nummer, zie p34.
2
Maar ook niet onbestaande, is het niet Alex?.
3
Tenzij ze een 8 of hoger is natuurlijk en je ze moet kunnen facebooken
om te tonen aan je bro’s.
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waarheid is dat er maar weinig mensen echt veel zelfvertrouwen hebben. De kunst
bestaat om goed te kunnen doen alsof. Wees je eigen grootste fan!
Tips: - Als je beslist te stoefen met jezelf (echte aanrader) ga dan voor dingen
die niet gemakkelijk te controleren zijn zoals: “Ik heb een IQ van 165.5” of een
persoonlijke favoriet “Ik heb een grote penis”.
- Lach met je eigen grappen. Dat is al één persoon die je grappig vindt,
je moet ergens beginnen.

“Als je jezelf een high-five geeft,
krijg je er eigenlijk twee.”
-B. Commeine
3) Toon je beste kant
Je eerste indruk is de belangrijkste. Dit is dan ook niet het ideale moment om
te vermelden dat je bijvoorbeeld eigenlijk een Waal bent, je wiskunde studeert
of al eens met drie kerels geviermuild hebt. Betere achtergrondverhalen zijn
bijvoorbeeld4:
»»
(Voor fysici) “Ik werk eigenlijk bij de SNASA, de Secret
NASA.” Haar reactie op deze zin is van levensbelang: Lijkt ze
het door te hebben dan zoek je een nieuw slachtoffer, zie je dat
ze twijfelt, dan laat je ze niet meer los.
De volgende fase is dan om allemaal spannende ruimteverhalen
te vertellen en ze te tonen wat voor held je wel niet bent. (Combineer gerust het
beste uit Star Wars, Star trek en alle andere science fictions die ze duidelijk nog
nooit gezien heeft.)
»»
(Voor informatici) “Ik ben de neef van Bill Gates.” Opgelet, verhoog je
kansen door het hele gesprek in het Engels te voeren. Iedereen weet dat vrouwen
niet zo oppervlakkig zijn zoals mannen, zij kunnen zelfs schoonheid vinden in
4
Deze verhalen werken het best bij goedgelovige en onschuldige meisjes. Zoek
daarom naar hogeschoolstudenten of leden van Politeia.
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een awkward, sociaal incapabele nerd zoals jij, zolang ze denken dat je miljonair
bent.
»»
(Voor wiskundigen) “Ik studeer geen wiskunde.” Sorry wiskundigen,
meer kan ik echt niet voor jullie doen. Neem een keuzevak in de economie en
doe alsof je voor handelsingenieur gaat.
4) Alcohol
Normaal kennen jullie mij als een verstandige jongeman die nooit zulke slechte
raad zou geven, maar een pintje of twee gaat een gesprek een stuk soepeler laten
verlopen en meisjes hun standaarden vallen echt een pak na elk pintje. Als je
nog niet echt bewust bent van wat alcohol kan doen met een meisje, dan raad ik
je aan de muilgraaf eens te bekijken. Als je liever dat onschuldige en beschaafde
beeld van de WiNA wilt behouden, is dit niet zo’n strak plan.

“She can’t say no when she’s passed
out.”5
-Bill Cosby
Deze tips zullen jullie al een pak verder moeten
brengen in jullie queeste naar “Pussy”. Dit
nawoord wou ik graag nog sparen om te zeggen
dat meisjes versieren geen exacte wetenschap is6,
je kan al deze tips perfect volgen zonder succes
te hebben. Maar geen verdriet, ooit ontmoet je
wel dat ene meisje dat je hele wereld op zijn kop
zet, die jouw goede kanten inziet en die leert te
omarmen.
Of niet. Honden zijn ook leuk gezelschap.
XXXPussydestroyer69XXX
5
Dit citaat en de boodschap zijn enkel als grap bedoeld, zoiets doe je niet. Maar
gelijk echt niet.
6
Zoals geologie!
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De Team
Vlees saga
Team Vlees: zoals het begon.
Groenten, fruit, vis en vlees. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen,
maar alles veranderde toen de hippies aanvielen. Alleen de avatar, fan van alle
elementen, kon hen tegenhoudenhouden. Maar toen de wereld hem het meest
nodig had verdween hij. Donkere tijden kwamen en vlees werd bijna helemaal
verdreven door groentenburgers. Vele jaren gingen voorbij, maar WiNA vond
een oplossing: Team Vlees. Hun bakkunsten zijn geweldig, maar ze moeten nog
veel werken voordat het evenwicht hersteld is. Maar WiNA is zeker, Team Vlees
kan de wereld redden.

Boek 1: Praesidiumweekend.
Het was de eerste avond en het diner
moest gemaakt worden. Het voltallige
WiNA-praesidium was aanwezig op
uitzondering van Bert en Vinanda. Onze
praeses had als avondmaal spaghetti
voorzien en goede praeses als hij is,
gaf hij snel het werk door aan anderen.
Maar niet al het werk moest opgedrongen
worden, een eerstejaars praesidiumlid
en een leeftijdsgenoot met al een jaar
ervaring werden op onverklaarbare wijze tot het gehakt aangetrokken. Het was
al snel duidelijk dat dit geen toeval was en een paar debiele uitspraken en gevatte
vleesstatements later werd de eerste high-five, onder luidkeels geroep van “Team
Vlees”, gegeven. De tweede avond was er geen twijfel mogelijk, Team Vlees zou
weer achter het fornuis staan om preuten en worsten te bakken. Team Vlees was
geboren.
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Boek 2: De facebookpagina.

Niet veel later begon het academiejaar en de vleesbroeders waren nog altijd
even hecht als toen dat ene weekend begin september. Toen op WiNA-dag 1
en de spaghettiavond het vlees gedaan moest worden, stonden ze weer direct
paraat en verschillende leden leerden het fenomeen kennen. Het was dan ook
vanzelfsprekend dat onze groeiende fanbase een pagina verdiende waarop zij
ons ten alle tijden konden en nog steeds kunnen volgen. Op 30/09/2015 werd
facebook dan ook overstelpt door bezoeken aan de nieuwste facebookpagina van
het moment, deze van Team Vlees. Het aantal likes steeg doorheen het jaar en
elke week komt er wel een nieuwe bij.

Boek 3: Het vleesje van de week.
Team Vlees kwam er al snel achter dat ze voor een reden bij elkaar waren
gekomen. Ze waren er om de mensen terug vlees te laten eten en deze taak namen
ze heel serieus. Ze begonnen dan ook met het verspreiden van hun kennis via het
‘Vleesje van de week’. Hierbij wordt elke week een fantastisch vleesje in de kijker
gezet om de volgelingen te informeren en aan te moedigen om meer vlees te eten.
Het was een daverend succes en vaak werd er op WiNA-activiteiten, vooraf aan
de publicatie van een nieuw vleesje, reeds gespeculeerd over welke lekkernij die
week de eer zou krijgen. Er kwam reeds een heel uitgebreid aanbod aan vleesjes
ter sprake en hier kan u verder meer over lezen.
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Boek 4: De Team Vlees-schacht.
Team Vlees, was zich eind oktober
reeds bewust van hun taak en beseften
dat enkel via het ‘Vleesje van de week’
hun werk nog lang zou duren. Daarom
besloten zij om een schacht te kopen en
deze op te voeden zoals iedereen dit
zou moeten doen in hun ogen. Deze
schacht zou onder zijn gelijksoortigen
moeten tonen hoe men dient te leven
volgens het beeld van Team Vlees. Het
gekozen slachtoffer was Thomas Follet,
een fysica student uit de 3de bachelor,
bevriend met een van de leden. Hij
werd gekozen daar hij makkelijk te beïnvloeden leek en onder constant toezicht
zou kunnen staan van Team Vlees. De schacht onderging vele opdrachten en
het duurde niet lang of hij begon spontaan het ‘Vleesje van de week’ te liken en
zelfs enthousiaste comments erbij te plaatsen. Hij groeide doorheen het jaar en
Team Vlees zag dat het goed was. Nu, na zijn ontgroening, mag gesteld worden
dat ze geslaagd zijn in hun opzet en dat de wereld er beter uitziet door hun daad.
Ze hebben echter nog een lange weg te gaan voordat alle vegetariërs en andere
niet-vleesetende hippies de wereld uit zijn en het evenwicht tussen de elementen
hersteld is.
Ut vivat, crescat floreatque Team Vlees

Enkele statistieken
Zoals beloofd volgt hier nog wat uitleg over de vleesjes van week. Op de figuur
op de volgende pagina kunt u de evolutie zien van het aantal likes van het vleesje
van de week in functie van de weken. Wanneer we de trend interpoleren, vinden
we volgende veelterm:
304633163/53050571962438211727261696000000 x30 - 632420881/22965615568
1550700118016000000 x29 + 67924927207/107607651039428421353472000000
x28 - 8020333355431/87110955603346817286144000000 x27 + 14667355985951/1
528262379006084513792000000 x 26 - 7557233558213/9927174427731831029760
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000x25 + 448142891123740849/9
381179834206580323123200000
x24 - 1087394411261718961/4467
22849247932396339200000 x23 +
189330274857791381/184559902
3058544230400000 x22 - 830929
72574530847/2293120729161400
3200000 x21 + 2104074254140216
290029/194227325759970607104
00000 x20 - 541623286129224398
299/196189217939364249600000
x19 +336446163406919719459207
18
1/55814799928917869199360000 x - 15037508451017146895228947/132892380
78313778380800000 x17 + 300398556162302420186270131/164161176261523144
70400000 x16 - 199432320163337353050801779/781719886959634022400000 x15
+ 2545713270216834432416751233/830577379894611148800000 x14 - 22488677
6130943473777182047/7098951964911206400000 x13 + 12635698484621783634
95826268393/4498647618705201561600000 x12 - 35215220774325710712758013
9317/165534652636338585600000 x11 + 100634249875573946445621891915491
/7353558607498887168000000 x10 - 697961571220310099042255259079/940537
7990701056000000 x9 + 6426983627298457570552719325159/191338939679247
36000000 x8 - 1214785787594529776823888012403099/96945062770818662400
0000 x7 + 1638622024263917647932564022640597/432451015301200896000000
x6 - 159000470964981130724292362151697/17503969666953369600000 x5 + 1025
73067894913345753565601799291/6126389383433679360000 x4 - 103454864199
18895546242099607/455832543410244000 x3 + 393583145812510845503290169/
18651349218902400 x2 - 1106084563318462338419/93163582512 x + 2997451334
Goed nieuws dus! Als deze trend zich verderzet, haalt het vleesje van de week
deze week een dikke drie miljard likes.
Als afsluiter lijsten we nog eens de drie vleesjes op die het best scoorden bij de
fans van Team Vlees:

Vinanda Pype (25 likes)
Vleesje van de week: Vinanda Pype
Ter ere van WiNA’s Wacky Weekend heeft Team Vlees besloten ook eens wacky
te doen en geen heerlijk stukje charcuterie te selecteren als vleesje van de week,
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maar wel de sexbom van het cursusteam! Met haar
19jarige leeftijd is dit vleesje bijna in de fleur van haar
leven. Haar zwoele blik kan menig man doen smelten,
maar wees maar zeker dat je ook de body nodig hebt om
een prosenior aan de haak te slaan.
Proficiat, vleesje van de week!

Gyros (22 likes)
Vleesje van de week: Gyros
Ik ga het kort houden, want ik ben vrij zat van de
lustrumcantus.
Proficiat, vleesje van de week!

Salami (18 likes)
Vleesje van de week: salami
Boterhammen zijn leuk. Dat komt omdat
we ze lekker kunnen beleggen. Hiervoor
gebruiken we bij uitstek charcuterie. Een
vaste waarde in het gamma charcuterie is
nog steeds de salami. Klein of groot, met of
zonder look, etc. Dus haast je naar je lokale
beenhouwer en koop een stukje salami, want deze week is het salami geblazen!
Proficiat, vleesje van de week!
M.v.g. (Met vleesrijke groeten)
Team Vlees

Appendix: Het bereik van het vleesje van de week
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Konijns column
Deel 1: Iets met borsten
Helaba oude rakkers!
Na het lezen van deze column is het perfect mogelijk dat de eerste klinker in
het laatste woord van mijn begroeting op volledig magische wijze omgetoverd
wordt in een andere klinker. Ik heb dan ook een plotselinge ochtendlijke drang
om mijn respect te uiten aan de twee parels van gesproete kartoffelen waarmee
menig Winees’ favoriete donkerharige feestpraeses door het leven gaat. Gezien ik
mijn respect reeds voldoende geuit hebt ten opzichte van de twee welgevormde
heuvels van onze parel van een voorbije feestpraeses, Karen, gaat deze column wel
degelijk over het huidig centrum van de muilgraaf1. Het centrum wordt hierbij
gedefinieerd als de knoop in de graaf die met het meest aantal andere knopen
in de graaf in verbinding staat.
Ik maak me alleszins geen zorgen dat haar vriendje *jaloers* kwaad zal zijn op mij
vanwege het schrijven over haar wonderbare vrouwelijke venusvruchten. Gezien
hij het voorbije weekend plechtig zo’n twee mil aan non-members starters gear
in ontvangst mocht nemen, kan hij mij dan ook niets kwalijk nemen. De waarde
van Laura’s puntjes op de i ligt dan ook nauwkeurig rond dit virtueel bedrag2. Ik
moet onze happige Happie alleszins grondig feliciteren met de twee Hollandse
maatjes3 die hij aan de haak geslagen heeft. Het is ons niet iedereen gegund.
Het wordt tijd dat ik overga naar de consensus van mijn column: de twee sappige
cantaloupes van ons Laura. Op één vlak na, scoren ze op alle mogelijke vlakken
gigantisch hoge punten:
•

18/20 op de vormgeving;

•

16/20 op structuur

•

19/20 op sappigheid

1
2
3

Maar niet lang meer #SchachtenZijnSletten
Mijn noxious longbow heb ik er nu net niet voor over.
Maggie weet ze ook wel te appreciëren.
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•

17/20 op stevigheid

•

16/20 op zachtheid

•

20/20 op sproetjes

•

2/7 op het Fano-vlak

Toch goed voor een percentage van meer dan 83%. Gezien alles betreffende
eindige meetkunde gedelibereerd dient te worden ongeacht de score - eindige
meetkunde boeit dan ook niet - betekent dit dus dat Laura’s sferische paraboloïdes
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met grootste onderscheiding geslaagd zijn voor hun opleiding tot UNESCO
werelderfgoed.
Bij dezen dan ook de oproep om tijdens WiNA’s laatste clubavond, na het vat
van het nieuw praesidium, jullie steentje bij te dragen in het massaal trakteren
van Laura en het massaal bezighouden van Kasper met conversaties over het
nostalgische RuneScape, zodat ieder van ons genieten kan van datgene waar ons
hartje het meest naar verlangt: het motorboaten van Laura’s borsten.
Proficiat vleesjes van de week!
Uw favoriete tettenmarchant
Konijn

Deel 2: Een gedichtje
Liefste Wineesjes. Wegens omstandigheden zal de rubriek ‘il était une fois’ helaas
ontbreken in dit Strakske. Omdat ik toch een beetje de nieuwe koppeltjes expliciet
treiteren wil en de rubriek ‘Van nu en Strakske’ van vorig jaar toch wel een beetje
mis, heb ik besloten een mooi gedichtje over deze kersvers verliefde lammetjes
te schrijven.
Liefste Yasser, Liefste Floor,
Alexander keurt het niet goed.
Enkel de KSA verdient zijn gehoor,
maar bij de Scouts weten ze hoe pijpen moet.
Bij de Geografica hebben ze ook talent,
onze Waal kan er van spreken.
Bang van hondjes, geen echte vent,
doch zal hij Ismenes hartje nooit breken.
Bij de één een romantisch verhaal,
bij de ander wanhopig via Tinder.
Bij de één een ontbossing aan zijn paal,
bij de ander, een maagdje minder.
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Stiekem, geheim en spannend als jonge foef.
Het was te vroeg, niemand mocht het weten.
Maar we hadden het door, Yasser werd een sloef.
Floor was iemand die hij niet kon vergeten.
Op de Mexicaanse dag, de eerste ontmoeting,
gezellig samen op het stiertje rijden.
Helaas, ze rookt, wacht maar met die ring.
Ook op zijn hondjes zal Julien vermijden.
Beiden hebben zich aan een schacht vastgebeten,
beide verliefd tot over hun horen.
Van een oud wijf, of Sjappie, moesten ze niet weten,
enkel een jonge maagd, kon hun hartje bekoren.
Sorry Maggie, jullie trouw ligt in het verleden.
Yasser en Floor zijn elkaars knuffelberen.
Misschien heb je binnenkort wel een goede reden,
om je konthaar eindelijk eens te scheren?
Ons Julien van straat, wie had dat durven denken.
Gezocht en gevonden, op het wereldwijde web.
Fellatio weet deze schacht wel te schenken,
Ismene, ik ben blij dat ik je nummer heb.
Ik wens jullie veel succes in het verdere leven.
Hou het spannend met jullie liefje, experimenteer,
anaal moeten jullie zeker eens beleven.
Meer voorlopig zit het snor, Marlies kan bij hen op leer.
Robin Vandaele
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Glijbaantjes
“Dag Maggie”

- Konijn tegen een random kerel die totaal niet op Maggie lijkt

“Julien zonder vrouwenkleren is gewoon maar een luie Waal he”
“Uw bier kan beter lopen dan gijzelf.”

- Sander

- Konijn tegen David

Maggie: “Hoe was mijn bebloede penis?”
Julien: “Kei lekker.”
“Ik wil het altijd in het ene gatje steken ma het komt er langs de andere kant weer
uit.”
- Maggie
“Nu heb ik er alles uitgezogen.”

- Maggie

M1: “Ik ben een gatlikker.”
M2: “Van wie?”
Y wijst naar A
M2: “Daar zou ik ook wel eens aan willen likken.”
“Als een kerel zijn vriendin al niet mag zwaffelen in vrede, waar gaat het dan
naartoe met de wereld?”
- Xeno
“Maar
kleurpotloden
verwarrend.”

zijn

zo

- Julien
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Blokkie: “Waarom staat gij recht?”
Weekmeel: “Omdat ik moet gaan zitten.”
“Ik vind beffen wel beter dan pijpen.”

- Blokkie

“Die jenever komt echt mijn stront uit.”

- Weekmeel

“Als dat kapot is, is dat kapot.”

- Floor

“When the Saints go marching Home again”

- Weekmeel

“Effe niet spuiten.”
“Niet dieper, DavIT, niet dieper.”

- Feliciaan
- Auteur onbekend

“Pakt da maar, da klinkt Japanner”

- Blokkie

“Ik weet echt niet waar mijn scheetjes blijven vandaan komen.”
- Maggie
“Ik moest eerst nog konijnenkeutels van tussen mijn tenen kuisen.”
- Sarah
“Anaal is toch SOA-vrij?”
“Cara smaakt naar mijn ballenzweet.”
“Slet”
“Met al dat aangeval hier.”

- Sabbe
- Peck
- Blokkie
- Tomas
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“Ik heb zelfs gevonden waarvoor de sleutel dient. Het was voor een deur.”
- Karper
“Billekijke vergoeding”
“Bllrrghh”

- Yasser
- Julien

“Ik kon 28 uur niet in mijn kot omdat ze asfalt aan het verwijderen waren.”
- Konijn (zeker dat je geen asbest bedoelt?)

Blokkie: “Vraag het aan onze taalvirtuoos.”
Weekmeel: “Taalvuurtoren?”

Glijbaantjes
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Denksport
Tweeling sudoku
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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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Masyu
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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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).
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Raadsels
Een dronken man staat op de rand van een ravijn. Nog één stap voorwaarts en
hij valt eraf. Aangezien hij beschonken is zet hij telkens op willekeurige wijze
een stap naar voor of naar achter. De kans dat hij een stap naar achter zet is
2/3, de kans dat hij een stap naar voor zet is 1/3. Wat is de kans dat hij erin valt?

Oplossingen
Vorig Strakske
Alle mensen met blauwe ogen zullen de 100e nacht na de uitspraak van de Guru
het eiland verlaten. Dit klinkt ongeloofwaardig en moeilijk te interpreteren, maar
het is een inductieve redenering die misschien duidelijker wordt als we eerst
kijken naar kleinere gevallen.
Stel dat er slechts 1 persoon op heel het eiland blauwe ogen heeft. Dan ziet deze
persoon geen enkele andere persoon met blauwe ogen en concludeert dus dat hij
zelf blauwe ogen heeft. Hij verlaat het eiland dus op de eerste nacht.
Stel dat er 2 personen op het eiland blauwe ogen hebben, persoon A en persoon
B. Persoon A ziet één iemand met blauwe ogen, namelijk persoon B. Als persoon
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A zelf geen blauwe ogen zou hebben, zou persoon B met zekerheid weten dat
hij blauwe ogen heeft en het eiland de eerste nacht verlaten. Als persoon A wel
blauwe ogen heeft (wat inderdaad zo is, maar wat persoon A op dit moment
van de redenering nog niet weet), dan weet persoon B niet met zekerheid dat
hij blauwe ogen heeft en wacht één nacht. Persoon A en B zullen dus één nacht
wachten. Maar daaruit kan persoon A besluiten dat hij zelf blauwe ogen heeft
(bovenstaande redenering), dus weten ze nu beiden met zekerheid dat ze blauwe
ogen hebben. Ze verlaten het eiland op de tweede nacht.
Als we zo verder gaan, vinden we dat 3 personen met blauwe ogen het eiland
zouden verlaten op nacht 3, enzovoort. We besluiten dus dat de 100 personen
met blauwe ogen de 100e nacht vertrekken…

Dit Strakske
We veronderstellen dat de afstand tot het ravijn 0,1,2… is, en dat de man op
positie 1 begint. Zij p de kans dat hij erin valt. Als we veronderstellen dat de man
erin valt, zijn er twee mogelijke scenario’s:
-ofwel stapt hij onmiddellijk van positie 1 naar positie 0 en valt erin, dit met
kans 1/3
-ofwel stapt hij eerst naar positie 2 (dit met kans 2/3) en keert dan ooit terug naar
positie 1. De kans dat hij ooit naar positie 1 terugkeert vanuit positie 2 is ook
gelijk aan p (het is alsof we de grond één positie hebben verschoven). Na deze
uitwijkingen is hij terug op positie 1 beland en is er weer een kans van p dat hij
in het ravijn valt
Als we deze observaties samenvatten zien we dat p voldoet aan:
p = 1/3+2/3*p*p
Hieruit halen we dat p = 1/2 of p = 1. Nu moeten we nog bepalen welke van de
twee de werkelijke gezochte kans is. Aangezien er meer kans is dat hij weg van het
ravijn wandelt dan omgekeerd, kunnen we intuïtief vermoeden dat de kans dat
hij erin valt kleiner dan 1 zal zijn. Om dit wiskundig hard te maken, moeten we
steunen op de centrale limietstelling, wat we hier achterwege laten. Eenvoudigweg
‘drunk man’s walk’ googlen zal je al ver brengen.
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Dankwoordje

H

opelijk hebben jullie genoten van mijn allerlaatste Strakske. Ik zou nog
eens graag iedereen willen bedanken die heeft meegewerkt.

Een hele dikke merci aan de volgende personen:
•

Lot voor haar oude en vooral nieuwe cover(s)

•

Konijn voor zijn woordje, column en verslag

•

Blokkie en Xeno voor hun woordjes

•

De feestjes, sportjes, cultuur en Alexander voor hun verslagen

•

Sarah, Bert en Team Vlees voor hun columns

•

Prime voor het raadsel

•

Het praesidium voor de spellcheck

Ik zou nog eens iedereen willen bedanken die de voorbije twee jaar mij geholpen
heeft bij het maken van de Strakskes. Ik ben hierbij vooral Lot heel dankbaar voor
haar kookrubrieken en covers. Met al het werk dat Lot voor ons doet, zouden
we bijna vergeten dat ze een erelid is. Ik wil ook de werkgroepen nog eens een
extra bedankinkje geven voor alle raadsels die zij mij hebben gestuurd doorheen
de jaren.
Ik ga niet iedereen opnoemen die ooit geholpen heeft aan mijn Strakskes, dat zou
ons te ver leiden. Maar ik ga ervan uit dat de personen die hebben meegewerkt
weten dat ik hen heel dankbaar. Vanaf nu vertrouw ik deze prachtige taak, om
de verantwoordelijkheid over de Strakskes te hebben, toe aan mijn goede vriend
Tomas. Strakskes, het ga jullie goed.
Sam Adriaensen

47

