Editoriaal
Beste winezen, Fransche bij te dragen aan je favoratten en dergelijk gespuis. riete kring of om op te komen tegen iemand die je niet
Het waren behoorlijk tu- kan uitstaan: dit is je kans!
multueuze weken voor zij Ik zoek ook nog iemand
die zoals mij besloten had- om exit polls te organiseden dat een bioritme1 maar ren en zo de uitslagen een
optioneel is. Onder andere dag eerder te spoilen. Gehebben we ontdekt dat het ïnteresseerden voor dit laatschild van het FK fragie- ste sturen een mailtje naar
ler is dan eerder gedacht2 , scriptor@wina-gent.be 6 .
hebben we ontdekt dat bepaalde chemici het niet zo
nauw nemen met kuisheid3
en als kers op de taart is
ontdekt dat er een galabal
op komst is4 !
Ander goed nieuws is dat er
een nieuwe decaan is verkozen aan onze faculteit. Dit
heeft als gevolg dat er mogelijks toch een nieuwe kans
is dat we een alpaca aan S9
kunnen zetten5 . Al bij al,
wat geven we om een weerstation meer of minder?

Het is zo dat als men aan
het vijfde editoriaal zit, men
al eens inspiratie begint te
verliezen. Het is zo erg dat
ik dit nu al twee keer op rij
opmerk. Ter compensatie
geef ik u wat fantastische
Om nog meer over verkietrivia:
zingen te beginnen: binnenkort verkiezen wij een nieuw
praesidium! Voel je jezelf
• Hip-hop is eigenlijk
geroepen om eindelijk wat
ontstaan uit een aan-

1 Voor al de derdejaars informatici die een trauma hebben opgelopen
aan het woord ’bio’: sorry.
2 Houtlijm gaat niet helpen.
3 Chemici kunnen trouwens ook geen monopoly spelen.
4 Voor verdere uitleg, zie andere artikels.
5 Ervan uitgaand dat zij daar meer fan van is dan De Jonghe.
6 Begin eens echt met mails te sturen, ik ben altijd teleurgesteld als ik
mijn mailbox open en er geen nieuwe berichten zijn.
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tal goede vrije versies
op cantusliedjes. Hieruit is makkelijk af te
leiden dat het Zwartbruine bier veruit het
meest OG gangsta lied
in de codex is.
• Limonade heeft eigenlijk niet zo veel te maken met categorietheorie, ondanks het feit
dat monad in de naam
voorkomt.
• In 2003 heeft Liechtenstein de Ig Nobelprijs
gewonnen voor de economie7 omdat ze het
mogelijk maakten het
volledige land af te huren voor een bar mitzvah8 .

iets dat geldt voor veel mensen van mijn leeftijd. Wat
ook vaak gebeurt met mensen van mijn leeftijd, is het
nadenken over de nakende
ouderdom.
Ik ben bijna
twintig: het wordt eens tijd
om na te denken over pensioensparen, vervangstukken
voor m’n lichaam, een kist
en een appartement in Middelkerke9 .
Als laatste wil ik ook nog
eens een rollercoasteropmerking forceren. Ik ben
niet zeker waar de sporen
van mijn rollercoaster naartoe zijn want ik ben een ontspoorde tiener10 .11
Nathan Steyaert.

Ook iets dat in 2003 ge- Uw scriptor en enige conbeurde is dat ik vijf werd, nectie met de werkelijkheid.

7 Welke ik ook nastreef door het effect van eindige meetkunde op de
lokale economie van Zimbabwe te meten.
8 Een jaar later heeft Vaticaanstad deze gewonnen voor het importeren
van gebeden uit India.
9 De bejaarden daar vormen een essentieel onderdeel van de verdedigingslinie beter bekend als the Atlantic Wall.
10 Ik ben 19, technisch gezien nog tiener.
11 Ik heb lang moeten nadenken over dit mopje, cut me some slack.
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Woordje van de praeses
Dag beste Winezen,
Sommigen van jullie zitten nog
mooi op schema, anderen zitten
nu al hopeloos achter. Nog anderen maken zich nog nergens zorgen over, de examens zijn immers
nog veraf. Maar de klok tikt onverbiddelijk verder, en het semester
is al bijna halverwege. Dat wil helaas ook zeggen dat het einde van
mijn voorzitterschap stilaan in zicht
komt.
Het zijn weer drukke weken geweest, beste Winezen.
We begonnen het semester met een geslaagde cocktailavond, die twee
dagen later gevolgd werd door
een spelletjesavond.
WiNA is
namelijk meer dan alcohol alleen, en velen onder jullie kwamen af om tot zichzelftot in de
late uurtjes bezig te houden met
dingen zoals Saboteur en Monopoly.
Vervolgens hadden we op een goede
week12 3 cantussen. Slaap was voor sommigen even geen
prioriteit meer, en vooral na het einde van de verbroederingscantus der WiNA’s waren sommigen doodop. Gelukkig konden we op Schacht Sander rekenen voor slaapplaats, zodat we niet op de eerste trein van Hasselt naar
Gent moesten wachten.
Toch komen er nog meer grootse activiteiten aan. Ik denk
uiteraard voornamelijk aan het galabal, dat op moment
van schrijven over een week is. De ideale avond om dat
studentikoze gedrag eens achterwege te laten, en je op
12 8

dagen
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overdadig fancy wijze een nacht te amuseren. De week
erna is het Bierbowling: een concept waar zelfs de slechtste bowler toch kan winnen, afhankelijk van hoe sterk het
niveau van de tegenstand daalt.

Ook in de paasvakantie zitten we niet stil: we beginnen
met het WiNA-weekend13 , opdat we elkaar eens echt goed
leren kennen. Dat mag wel eens, zo in het tweede semester. Verder sluiten we de paasvakantie af met de Cantus
der Wetenschappen, samen met de Geografen, geologen,
Biologen en Chemici. En daarna beginnen we gewoon keihard opnieuw met de rest van het semester op WiNA-dag
II. Naar goede gewoonte wordt dit iets met vlees en bier,
zeker komen dus.
Ik hoop jullie de rest van het semester dan ook in groten
getale te zien op deze activiteiten.
Ut vivat, crescat floreatque WiNA,
David Vandorpe
Praeses 2017-2018
13 Of

midweek eerder.

8

Verslagen en nabije toekomst
Feest
Beste Wineesjes.
Nacht der wetenschappen
De Twitch was op woensdag 7 maart dé place to
be, samen met de andere
wetenschapskringen14 , organiseerden we de legendarische fuif: Nacht
der Wetenschappen. Dit
jaar werden er geen eigen cocktails meer geserveerd, daar zorgde de
Twitch zelf voor15 . Maar
niet getreurd, als je nog meer van de spiritualiën wilde genieten, waren er nog steeds de vodka beertjes16 . De bierpong tafel was zeer populair - vooral bij Manon, die na 1,5
jaar in Gent nog steeds niet kan bierpongen. . . Hopelijk
vonden jullie de avond allemaal even geslaagd als wij!
Cocktailavond
Hmmmmm, cocktails! Wat een
opkomst! Nu ja, de cocktails
waren ook enorm lekker17 . Er
was voor ieder wat wils: zoete,
bittere en zure cocktails. Blokkie’s Blue Balls viel raar maar
waar goed in de smaak. Ondanks wat lekkende oude bidons, die dringend aan vervanging toe zijn, is het merendeel
van de cocktails toch in jullie maagjes beland18 . Enkel
14 en

de geologen
hier en daar wat foutjes waardoor er virgin cocktails ontstonden

15 met

oeps
16 die zelfs volgens Polina zeer straf waren
17 ook al zeggen we het zelf hehe
18 en daarna misschien in de wc’s, die vonden het ongetwijfeld ook lekker
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Vincent Virgin, de mojito, viel
precies wat tegen19 20 21 . PS:
schachten, leer drinken!
Kusje, knuffel, kusje, knuffel
Polina & Julie

Cultuur
Beste Winezen,
Tot mijn grote vreugde waren
er veel mensen aanwezig op de
spelletjesavond. Tot op het allerlaatste moment werd er gestreden om te winnen. We zagen onder andere een indrukwekkend hoge Jengatoren en
telden vast dat je weldegelijk
slecht kunt zijn in monopoly.
Na die toffe avond is het natuurlijk tijd voor een nieuwe cultuuractiviteit, namelijk de
Quiz van WiNA. Ik hoop dat ik jullie allemaal mag verwelkomen op 19 maart om jullie kennis te testen. Voor
de mindere bollebozen onder jullie: niet getreurd, want op
28 maart gaat WiNA karten. Zeker genoeg activiteiten om
naar uit te kijken dus. Tot dan!

Jullie cultuur,
Freija
19 wat dachten we eigenlijk toen we die cocktail naar Vincent vernoemden. . . natuurlijk wil niemand zoiets ranzigs in zijn mond
20 love you Vincent
21 nee toch niet
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Sport
Beste wineesjes,
Er is veel gesport de afgelopen weken. Hieronder vind je
een overzicht waaruit onze fysieke capaciteiten duidelijk
blijken.

Voetbal
Op maandagavond 5 maart vond de 8ste finale van het
IFK voetbal plaats tegen VGK (geneeskunde). Op papier
was het al een zeer moeilijke wedstrijd, maar in het echt
bleek de uitdaging zelfs nog groter. De uitslag was 11-0
voor de tegenstanders, maar wij hebben ook een paar keer
bijna gescoord. Qua sfeer was de overwinning wel duidelijk
voor ons. Voor de geïnteresseerden: videobeelden uit de
kleedkamers kan je vinden op Nederlandse fora.

Badminton
Dit evenement vond jammer genoeg plaats op hetzelfde
moment als IFK voetbal waardoor er geen grote opkomst
was. Doordat ik zelf mee heb gedaan aan voetbal en mijn
medesport jammer genoeg ziek was, konden wij niet aanwezig zijn op deze activiteit. Desalniettemin was het zeker weten even plezant, als alle andere sportactiviteiten!
Winnen werd jammer genoeg ook hier niet gedaan, maar
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deelnemen is zoals altijd belangrijker. Toch?

SDW
Het sporttoernooi was heel mooi begonnen met een aangenaam zonnetje dat doorbrak en een hele hoop volk lokte
naar de achterkant van S9. Vanwege enkele kleine probleempjes konden we niet stipt beginnen om 16u maar zodra de boxen aangesloten waren, knalden de eerste goeie
schijven erdoor en ‘t spel was hespe. Bij het minivoetbal
legde WiNA vrij goede resultaten neer met 2 overwinning
en een forfait van de tegenpartij. Bij de andere disciplines,
kotfietsestafette, touwtrekken, krachtbal en tussen 4 vuren ging het iets minder vlot. Uiteindelijk behaalde WiNA
de vijfde plaats, maar gelukkig zat de sfeer er goed in en
iedereen amuseerde zich! Chemica nam uiteindelijk de beker mee naar huis als winnaar. In het bijzonder zou WiNA
graag de broertjes Bleuzé willen bedanken voor hun enthousiaste deelnames aan praktisch elke wedstrijd die er
die dag gespeeld werd

Wij zouden graag iedereen willen bedanken om af te komen naar onze activiteiten en het altijd weer super tof te
maken! Graag zouden wij ook iedereen uitnodigen om mee
te komen schaatsen met WiNA op woensdag 21 maart in
de Kristallijn om 20u. We zoeken ook nog wat mensen die
geïnteresseerd zijn om mee te doen met het IFK hockey,
dat nieuw is sinds dit jaar. Mocht je willen deelnemen aan
deze activiteiten, of heb je andere vragen, stuur ons dan
een mailtje via sport@wina-gent.be.
Veel liefde van jullie sportjes
xoxo
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Kalender
WiNA
ma
di
wo
do
ma
di
wo
do
di-do

19
20
21
22
26
27
28
29
3-5

maa
maa
maa
maa
maa
maa
maa
maa
apr

zo

15 apr

di
do
di
wo
do

17
19
24
25
26

ma

30 apr

wo

2 mei

ma

7 mei

di

8 mei

apr
apr
apr
apr
apr

Quiz
Clubavond
Schaatsen
Galabal
IFK Hockey
Foute Top 82
Karten
Bierbowling
WiNA’s
Wacky
Weekend
Cantus der Wetenschappen
WiNA dag II
Escaperoom
Clubavond
Twaalfurenloop
Ontgroeningscantus
Verkiezingsvergadering
Kroegentocht
Jenevervoetbal,
kubb en baseball
Verkiezing nieuw
praesidium
Shotjesavond

A3
CB
Kristallijn
Cocteau
GUSB
CB
Dok Noord
Overpoort bowl
Weert
Karaoke
S9
Lockdown
CB
Sint-Pietersplein
CB
A3
Gent
S9
S9
CB
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Werkgroepen
wo 21 maa
ma 26 maa
wo 18 maa
di 27 maa
do 29 maa
ma 23 apr
di 24 apr
do

3 mei

ma 7 mei

Lasershoot
Folkdansavond
Battle Bots v2.018
TeCH Talkz: Delaware
Infomoment werkende fysici
Slavische avond
Prime’s PSA
VVN quiz
Lightning Talks Titan edition
Physics of the
brain - lezing
Poëzie-avond
Spelletjesavond

Blue Tower 1
S25
Konrad Zuse
Plateau, auditorium D
A3
A3
A3
A3
A1
Plateau, auditorium M
S25
A3
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Interview met prof. Peter Dawyndt
Voor de eerste keer ging uw scriptor eropuit, samen met
zijn persoonlijke typist Pieter De Clercq, om een prof levend en in ’t echt te interviewen. Maak u klaar: het langverwachte grote Dawyndterview.
De meeste mensen kennen u wel, hetzij van computergebruik, hetzij van programmeren of nog iets anders,
maar er is nog altijd een goed stuk van onze leden die
geen idee hebben wie u bent. Kunt u zichzelf kort voorstellen?
Ik moet eerst zeggen,
ik ben een echte Winees want ik heb én
wiskunde én informatica gestudeerd, enkel fysica ontbreekt.
Ik geef in informatica
computergebruik, scriptingtalen en computationele biologie, waar
de nadruk ligt op het
computationele. Het
is daarom dat we niet
gekozen hebben voor
de naam bioinformatica, het gaat veel meer over de algoritmen. Ik coördineer ook nog eens de stage in de master
informatica. Ik geef ook nog eens samen met collega Jan
Fostier computationele biowetenschappen in de master biologie. Daarnaast geef ik ook nog eens een basiscursus
programmeren voor zowat alle niet-Winezen en de fysici,
dus voor alle opleidingen die niet wiskunde of informatica zijn, en ook nog voor manama’s en doctoraatsstudenten. Kortom, iedereen die wil leren programmeren passeert
vroeg of laat wel eens door die basiscursus.
Laten we het eerst eens hebben over uw eigen studentenleven. Ik neem aan dat u ook hier hebt gestudeerd?
Hoe zag uw eigen studieloopbaan er uit?
(De wind loeit doorheen het gebouw) Ja, dat is mijn persoonlijk fluitconcert. Ik heb eerst wiskunde gestudeerd, en
daarna nog informatica. In verkorte versie: dat was toen
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2 jaar kandidatuur en 2 jaar licentie. Daarna ben ik een
beetje onverwacht in een biologische context gerold, mijn
eigen toekomstvisie lag helemaal niet aan de UGent. Op
de proclamatie wanneer je afstudeert spreek je met mensen en een aantal mensen van hier hebben mij toen in
contact gebracht met de microbiologie. Ik wist daar niets
over, maar dat maakte het gewoon intrigerender. Zij zochten iemand die iets in de wiskunde of informatica kon doen
en die sprong in het onbekende was voor mij zeer leuk. Ik
kon ontdekken hoe ik op deze manier problemen kon gaan
oplossen.
Ik heb geen dissecties gedaan in
de biologie, maar
wel een practicum
meegevolgd.
De
dag na die proclamatie stond ik in
een labo en heb
dan voor de eerste
keer ooit een pipet vastgehouden.
In computationele
biologie gaan we
dan ook naar een
labo. Ik vind het
nog altijd zeer boeiend, het is een wereld waar mensen van
veel verschillende achtergronden samenkomen. Ik sta er
soms versteld van uit welke hoek de mensen binnen bioinformatica allemaal komen. Het zijn problemen die niet
meer door één persoon kunnen worden opgelost maar waar
net zeer veel verschillende expertises samenkomen.
Uit goede bron heb ik vernomen dat u zelf nog temmer
bent geweest van WiNA. Vertel eens hoe de doop er in
uw tijd aan toe ging.
Dat is eigenlijk niet helemaal correct. Ik heb zeven jaar
in de Chiro gezeten, weekends waren heilig voor mij. Dat
had tot gevolg dat ik nooit studeerde in het weekend behalve in de blok - toen sloot ik me op in Gent. Daardoor
heb ik bewust nooit ‘echt’ bij een studentenvereniging ge-
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zeten. Ik heb wel nog steeds een vrij sterke vriendenkring
van toen; in de tweede kandidatuur zat iedereen in WiNA
buiten mezelf. Toen hebben ze me gevraagd om als special
guest mee schachtentemmer te spelen. Toen wij gedoopt
werden hebben we heel de avond in een zijkamer gezeten
waar het bitterkoud was en daardoor hebben we de hele
fun gemist. Later werd daar veel over gesproken maar zelf
hebben we er niets van gezien, wat ik jammer vond. Ik heb
daarom de doop leuk proberen maken voor iedereen.
Iedereen beleeft wel eens straffe dingen in zijn studententijd. Tom De Medts heeft bijvoorbeeld al eens wat
gehackt toen hij studeerde. Wat is uw strafste verhaal
uit die periode?
(Denkt) Ik denk dat ik daar vrij saai in ben, ik kan niet meteen op iets komen... (Denkt zeer lang, legt stylo neer) Mijn
geheugen laat mij in de steek. Er is wel nog iets, een van
de dingen die ik aan studenten vaak vertel en waar ik zeer
trots op ben: Er zijn twee periodes in het leven, de periode
met veel tijd en weinig geld en de periode met geen tijd en
veel geld. Ik heb samen met Maarten Baes en een aantal
andere mensen uit zijn jaar altijd geleefd met het idee “we
zorgen dat we geen tweede zittijd hebben” zodat we veel tijd
in vakantie hebben en veel kunnen werken zodat we veel
geld verdienen om reizen te kunnen maken. Alle reizen die
ik ooit gemaakt heb zijn gelinkt aan periodes tussen twee
jaren, zomervakanties. Een reis van twee maanden maken
zou nu jammer genoeg niet meer passen in mijn agenda.
Men denkt van proffen wel vaker dat ze omnisciente
wezens zijn die nooit problemen hebben gehad met
vakken in hun eigen studententijd. Waren er vakken
die u helemaal niet lagen en die u ook wel wat haatte?
Haten is veel gezegd, in de opleiding wiskunde waren de
vakken die geheel theoretisch waren (groepentheorie) minder mijn ding. Ik heb toen vrij snel ontdekt dat ik altijd
neigde naar de toepassing. Dat heeft mij waarschijnlijk in
eerste instantie naar informatica gedreven. Wat ik zelf heel
hard miste in de wiskunde was het feit dat we geen probleem voorgeschoteld kregen zonder eerst een hele hoop
theorie te zien. Dat is een van de redenen om al mijn examens open boek en open internet te maken: je krijgt wat
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problemen waar het antwoord niet meteen op internet of
in een boek staat. Het is ook een van de redenen waarom
ik naar biologie ben gegaan: want hier zijn ook nog een
hele hoop openstaande problemen waar niet alles zuiver
is. Het louter theoretische vind ik zeker waardevol maar
het is minder mijn ding.
Omgekeerd, wat interesseerde u toen en bent u daar
nog altijd in geïnteresseerd?
(Denkt zeer lang) Ik denk niet dat er een ding was dat mij
echt interesseerde in die zin. Bijvoorbeeld bij het oplossen
van biologische problemen gaan we ook niet altijd op zoek
naar het geschikte biologische probleem om een bepaalde
techniek toe te gaan passen. Meestal is het omgekeerd,
we vertrekken vanuit een biologisch probleem en kijken of
we op grenzen stoten van technische of wiskundige aard.
Ik was in veel dingen geïnteresseerd en van daaruit ben ik
me ook niet meteen gaan toespitsen op iets. Ik was vooral
zeer geïnteresseerd in numerieke wiskunde en gaandeweg
steeds meer de computationele kant: hoe maak ik grote
berekeningen zeer snel? Jammer genoeg zat dit niet echt
in het vakkenpakket. Ik vond toen een paar compagnons
onder medestudenten om ons samen hierin te verdiepen
en nu doe ik daar nauwelijks nog iets mee.
Kunt u een voorbeeld geven van een biologisch probleem waar u recent aan gewerkt hebt?
We hebben een
platform ontwikkeld dat Unipept
heet. We zijn gestart vanuit een
FWO-project voor
mucoviscidose, maar
het platform zelf
is veel algemener.
Met die software
kunnen we zeer
snel toelaten dat
mensen kunnen onderzoeken welke organismen in een
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omgevingstaal zitten. Een omgevingstaal is bijvoorbeeld
stoelgang. Er is een zeer groot project, waar we zelf niets
mee te maken hebben, geweest met deze software. Ze hebben op een dag een grote hoeveelheid zeewater gesampled
en gekeken welke organismes erin leven. Alle analyses
werden gedaan via Unipept. NHA in de VS heeft Unipept
ook gebruikt om ziektebacterieën te analyseren. Vaak stellen die de vraag vanuit technisch aspect: “Kan de software
dit?” Maar intussen hoor je ook wat ze er precies mee
doen, dat zijn leuke verhalen. De software wordt ook gebruikt binnen het Amerikaanse leger, maar zij lekken niets
over wat ze ermee doen. Het wordt onder andere gebruikt
bij een Amerikaans instituut dat onderzoekt wat er gebeurt
als biologische oorlogen worden gevoerd, bijvoorbeeld wat
als het drinkwater vergiftigd wordt.
Op vraag van een paar
vrouwelijke medepraesidiumleden: welke
shampoo gebruikt u? Raadt
u deze aan?
Ik ga geen merken noemen
want ik ken ze niet, mijn
vrouw is apotheker en alles
wat over de vervaldatum zit
komt bij ons in de badkamer terecht dus ik gebruik
de restjes. Dat is dus alles
dat niet meer verkocht mag
worden.
Op vraag van een vikingliefhebber: waarom laat u uw
snor niet groeien en wordt u geen echte viking?
(Vindt het hilarisch) Daar kan ik zelfs geen plausibel antwoord op verzinnen, sorry.
Het laatste jaar is er redelijk wat ophef geweest om een
mogelijk nieuwe kalender en systeem voor het academiejaar. Naar het schijnt was u eerder een voorstander.
Hoe staat u tegenover de huidige voorstellen en hoe
zou u het veranderen?
“Het voorstel” is door niemand gekend. Wat er nu op ta-

19

fel ligt is dat we zouden starten op 1 september en dat alle
examens en zo voor de kerstvakantie zouden afgerond zijn.
Na Nieuwjaar zouden we dan direct opnieuw starten, wat
iedereen twee weken kerstvakantie zonder examens geeft.
Dan zou er ook maar een week paasvakantie zijn met 2e
zittijd half juli, dus de mensen zonder herexamens hebben
3,5 maand vrij. Volgens mij zou het allemaal niet te veel
veranderen.
Voor het modulesysteem was ik initieel wel gewonnen, in
deze zin: iedereen die lesgeeft aan de universiteit, doet dat
op zijn/haar eigen manier. De manier waarop ik te werk
ga is zeer intensief tijdens de lesweken en minder intensief
tijdens de examenperiodes, wat resultaten oplevert: de cijfers zijn zeer goed, zoals bij computergebruik: 93% slaagpercentage. Inspanningen vragen van studenten mag natuurlijk niet ten koste van andere vakken gaan. Bij werken
met modules is dit niet langer een probleem, want er zijn
niet zo veel vakken. Vorig jaar heb ik hier met wat masterstudenten toevallig over gesproken tijdens de les. Iemand
uit Denemarken was hier op Erasmus en op die universiteit was er een modulesysteem maar daar is het dit jaar
afgeschaft. Uiteindelijk heeft elk systeem zijn voor- en nadelen. Het zal de grootste impact hebben op dingen zoals
vakantiewerk. Maatschappelijk zal het een grote impact
hebben omdat september wegvalt en het is nog maar de
vraag of er wel genoeg jobs zullen zijn in mei en juni. Voor
ons zal het weinig veranderen. Het enige dat me opviel is
dat het eerste semester nu twaalf weken zou zijn zonder
inhaalweek.
(wordt gestoord door iemand met rode jas die binnenkomt,
die gaat eerst broodje halen en keert dan terug) Twaalf weken zonder inhaalweek, een week blok, dan examens: dat
wordt aanpassen voor zowel studenten als lesgevers. En
ook: geen inhaalweek meer en veel vroeger beginnen zal
slecht zijn voor studentenverenigingen. In grote lijnen gaat
heel de hervorming niet veel veranderen, maar mensen
gaan wel eens zagen want mensen hebben niet graag verandering. Voor ons als lesgever zal er echter niet veel veranderen.
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U geeft les in bijna alle bachelors aan deze faculteit (allemaal buiten wiskunde en biologie). Hoe voelt het om
de (waarschijnlijk) meest bekende prof aan de faculteit
der wetenschappen te zijn? Hoe gaat u om met deze
roem?
Het voelt niet aan als roem, in de tijd dat ik begon met
lesgeven woonde ik zelf nog in Gent en toen voelde ik wel
wanneer ik de stad in liep dat ik veel mensen tegenkwam
die ik kende. Je wordt wel zeer weinig aangesproken door
de mensen op straat, dus het voelt zeker niet aan als roem.
Nog nooit handtekeningen moeten uitdelen?
Nee, gelukkig niet. Af en toe wel eens een foto, of een selfie
op dopen van WiNA.
Hebt u nog iets van toffe raad of advies voor uw studenten? Een studietip, een leuke DNA-structuur of een tof
café in Gent of zo?
Daarstraks heb ik dit eigenlijk al gezegd: geniet van je studentenperiode en profiteer ervan want nu heb je veel tijd
en misschien niet genoeg centen maar als je voldoende bijklust dan kan dat wel. Zelf ben ik te lang weg uit Gent om
te weten welke cafés nog bestaan.
Hmm... (Denkt over tip) Normaal geef ik zoveel tips aan
mijn studenten tijdens de les en nu kan ik geen verzinnen.
Hmm...
Hartelijk dank voor het interview!
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Brief uit Oostakker

Beste losbandige jeugd die zich identificeert als WiNA,
Ik ben een bewoner van het prachtige dorp Oostakker.
Graag wens ik anoniem te blijven omdat ik weet hoe sommigen (de meesten van jullie) denken over mijn geliefde
woonplaats.
Na enkele van jullie leden (die trouwens helemaal niet van
Oostakker zijn) aanhoudend te rapporteren bij Facebook
en de beheerders van de ongelooflijk interessante Oostakkergroep, werden er eindelijk eindelijk eindelijk eindelijk
wat onnozelaars uit de groep gesmeten! Oostakker kon
eindelijk weer rustig ademhalen.
MAAAAAR na enkele weken van vrede besloten die foempen om een nieuwe Oostakkergroep op te richten aangezien ze niet meer welkom waren in de originele, fantastische groep. Deze wannabe coole Oostakkergroep was eigenlijk een belachelijke parodiegroep om met ons geliefde
dorpje te kunnen lachen. Wij hebben wel een klein Lourdes, totaal geen marginale jeugd en een gemeentehuis met
suuuper deftige openingsuren dus ik snap niet wat er zo
grappig is aan Oostakker.
Ik zal blijven rapporteren tot deze nieuwe Oostakkergroep
uit ons leven wordt verwijderd. Ik geef nooit op, ik blijf
doorzetten.
Dikke haat voor jullie allemaal,
Xxx IG
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Flamingorigami
Het gebeurt al eens dat je thuis met je vingers zit te draaien
omdat je niets van afleidend materiaal hebt behalve vierkante papiertjes. Wees daardoor niet getreurd. Een tijd
geleden zijn een aantal rare Japanners met het idee gekomen die vierkante papiertjes continu te vervormen tot
verscheidene figuren die lijken op alledaagse objecten zoals kikkers, draken en flamingo’s. Hieronder beschreven met prentjes! - staan de instructies tot het continu vervormen van een vierkantvormig stuk papier tot een flamingo,
kortweg ‘Flamingorigami’.

(a) Vouw het papier eerst
diagonaal en dan horizontaal en verticaal doormidden.

(b) Nu de eerste vouwen gelegd zijn, beginnen
we door het papier langs
een diagonaal in twee te
plooien.

(c) Duw nu de flappen
links en rechts in de driehoek die je gemaakt hebt.

(d) Nu kan je de twee bovenste flapjes naar je toe
vouwen.
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(a) Draai nu je vouwsel om
en plooi opnieuw de twee
bovenste flapjes naar je
toe.

(b) Draai de kant die naar
je wijst van je weg om
gemakkelijker te werken
en vouw het kleine driehoekje om.

(c) Plooi wat meer naar
boven
zoals
op
het
prentje.

(d) Plooi het papier terug
dicht.

(e) Plooi zo wat open, hè
ja.

(f) Zie dat hij pootjes heeft.
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(a) Plooi nog wat.

(b) Construeer de vleugels.

(c) Maak de kop.

(d) Plooi zijn poten.

(e) Wollah dat is praktisch
al af.

(f) Zie ne keer hoe schoon.
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Historische foto’s, wegens succes verlengd
Ik had twee pagina’s vulling nodig en sommige mensen vinden deze veel toffer dan ze effectief zijn, dus dit is logische
vulling.

Schild van het Faculteitenkonvent ligt kapot op de grond
(2018, ingekleurd)

Gevallen Vlaamse strijder snakt naar zijn laatste adem
tijdens de Guldensporenslag (1302, ingekleurd)
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Laatste flamingo van zijn ondersoort kijkt in de loop van
het geweer dat tot het uitsterven van Phoenicopterida
Charta leidt (1763, ingekleurd)

Sir Tim Berners-Lee (rechts) vindt het Wereldwijde web uit.
Lars Condic-Begov (links) zit daar maar wat en kijkt toe
(1989, in ’t zwart-wit gelaten)
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De geschiedenis van onze faculteit
De hedendaagse staat van de faculteit is bekend bij ons allen: glorierijk, gezellig, oppermachtig et cetera.
Jammer genoeg is er veel minder bekend over de geschiedenis van de
faculteit der wetenschappen. Geen
nood, uw scriptor staat klaar voor u!
De universiteit van Gent werd opgericht in 181722 . Origineel waren er vier faculteiten: Letteren en Wijsbegeerte,
Rechten23 , Geneeskunde24 en Wetenschappen. In het prille
begin was er maar een richting aan deze faculteit, namelijk de bioinformatica. In 1863 splitste de bioinformatica
op in biologie en informatica, wat leidde tot een identiteitscrisis bij professor Dawyndt. Drie jaar later kwamen de
richtingen wiskunde en fosica en storrenkonde25 over van
de Hoge school. Chemie zat in deze tijd nog bij de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte.
In 1879 is vanwege een administratieve fout geologie ook
een richting geworden aan de faculteit der wetenschappen,
met desastreuze gevolgen van dien zoals het oprichten van
een vulkaan aan S12. In 1923 ontdekte J.A. Thas26 per
abuis dat de aarde rond was, wat tot gevolg had dat geografie ook serieus werd27 genomen en dat deze richting ook
aan de faculteit der wetenschappen gegeven werd. Landmeetkunde is ergens rond deze tijd ook ontstaan, maar
het verhaal daarrond is een duistere historie die enkel in
de Zwarte Taal van Mordor is opgeschreven en ik durf dat
niet te vertalen28 . Als laatste kwam in 1925 chemie er ook
bij nadat iemand aan de Blandijn zich verbrandde aan een
bunsenbrander.
22 De

festiviteiten voor 200 jaar UGent zijn nog steeds niet gedaan.
dit kleine stukje meetkunde een aparte faculteit heeft blijft
me een raadsel.
24 In deze tijd was de enige specialiteit pestdokter.
25 Later is deze richting hernoemd naar fysica en sterrenkunde vanwege
EU-regulaties.
26 Professor in de eindige meetkunde.
27 Merk op dat deze zin in verleden tijd staat.
28 Sinds 1972 wordt dit ook niet meer gegeven in vertaler-tolkien
23 Waarom
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Op 16 november 1949 werd het Gravensteen, de toenmalige campus van de wetenschappen, bezet door losbandige
studenten29 . Dit had tot gevolg dat de universiteit op zoek
moest gaan naar een nieuwe campus, want de vorige was
nu ongeschikt geraakt vanwege de trauma’s bij meerdere
proffen.
Voor de jaren ’60 was de Sterre eigenlijk een oefendomein
van het Belgisch leger30 . In 1961 werd het jammer genoeg
onbruikbaar na herhaalde vulkaanuitbarstingen. In 1963
werd de Sterre finaal eigendom van de UGent en omgevormd tot onze campus. In 1965 werd de legendarische
Mark Peeters aangesteld tot professor in de complottheorie. Twee jaar later werd hij op onbeschofte wijze uit
zijn ambt gezet na een controversieel artikel waarin hij beweerde dat Neil Armstrong nooit op de Maan was geweest.
In 1996 werd de faculteit opgeschrikt door een student die
de volledige universiteit gehackt had in zijn subtiele poging
tot wereldoverheersing. Jammer genoeg werd hij ontdekt
en is hij niet verder geraakt dan professor in de algebra.
In 2014 werd de voormalige Resto van de Sterre vernietigd
bij een mislukt experiment rond topologie31 van professors
Vernaeve en Diaz. Dit had tot gevolg dat er snel een nieuwe
Resto moest worden gebouwd. Het originele plan voor S5
zou de derde hoogste wolkenkrabber van de wereld worden
en plaats hebben voor 6e10 studenten. Jammer genoeg is
dat plan er niet doorgekomen en zijn ze32 gegaan voor een
kleinere versie, gemaakt van isomo en macaroni.
Zo zijn we bij de dag van vandaag aangekomen. De geschiedenis vanaf nu moet nog geschreven worden, maar
met wat geluk kunnen wij er zelf ook wat aan sleutelen.

29 Voor

het verhaal hierrond, zie jaargang 79, Strakske I.
occasioneel het Duitse leger.
31 De resto zat vol gaatjes opeens.
32 Met ‘ze’ bedoelen we een handjevol eerstejaars industrieel ingenieurs
en een verloren gelopen handelswetenschapper.
30 En
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Tuinieren op kot
Ben jij je Fejka kunstplant van de Ikea beu gezien? Of heb
je zin om jezelf aan iets anders te wagen dan die cactus op
je vensterbank? Durf je je handen wel eens vuil te maken?
Dan zit je hier op de juiste pagina!
Deze rubriek gaat namelijk over tuinieren. Onderzoek heeft
aangetoond dat “tuinieren goed is voor de gezondheid omdat het stress vermindert, de bloeddruk verlaagt en er zelfs
toe bijdraagt dat u langer leeft” aldus de Londense krant
The Independent.
Verder is tuinieren ook nog eens goed voor de portemonnee! Want elke keer een nieuw basilicum plantje moeten
kopen voor die pasta-pesto of elke keer weer een muntplantje leegplukken voor die mojito-avond en hem dan moeten wegsmijten, is geen goedkope bedoening. Last but not
least zijn nieuwe plantjes op je kot ook een leuke verandering voor jouw interieur.
Redenen genoeg dus om eens aan de slag te gaan en te
gaan wroetelen in de aarde. Daarom heb ik voor de beginners onder ons drie plantjes geselecteerd die makkelijk te
potten/onderhouden zijn.
1. Pijpajuin: Dit plantje
is echt enorm makkelijk en
basic in onderhoud en is
allesbehalve veeleisend. Je
zal wel merken dat eenmaal hij gepot is hij groeit
zoals onkruid. Om te beginnen gebruik je eerst zijn
groensel voor één of ander gerecht. De restjes van
de witte onderkant plaats
je in een beker met water.
Nu wacht je een tijdje tot
de worteltjes beginnen te
groeien aan de onderkant. Het is wel belangrijk hierbij
te vermelden dat het water in de beker om de een à twee
dagen moet ververst worden met vers water. Van zodra de
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worteltjes aan de onderkant genoeg zijn gegroeid, heb je de
keuze: oftewel laat je ze staan in de beker met water oftewel
verpot je ze in aarde. Persoonlijk ben ik meer fan van ze te
verpotten omdat je zo niet constant het water moet verversen en je er eens een paar extra dagen niet naar hoeft te
kijken en zo neemt de plant ook meer voedingsstoffen op.
Eenmaal verpot is het gewoon een kwestie om van tijd tot
tijd te checken dat de grond vochtig genoeg is. Zet je pot
op de vensterbank bij kamertemperaturen en snoei geregeld het groensel voor een nieuw recept!
2. Basilicum:Een must-have voor elke basiskok! Haal het
basilicumplantje van de supermarkt uit het plastic potje
en verdeel het voorzichtig in vier door de wortels en kluit
zand van elkaar te scheiden. Geef alle vier een aparte pot
(of plant ze alle 4 in één grote pot) en genoeg licht voor
minstens twee weken lang. Zo hebben ze de tijd om op
krachten te komen en heb je (als alles goed gaat) na een
tijdje vier gezonde plantjes. Basilicum plantjes voorzie je
best van water door onderaan in een schoteltje water te
gieten. Let er wel op dat je een bloempot kiest met gaatjes
onderaan. Snoei je plantjes geregeld (van bovenaf) om de
lekkere smaak te behouden.
3.
Avocado:
Voor dit
plantje heb je wel een portie geduld nodig. Maar het
resultaat loont de moeite
want je verkrijgt er een heel
mooi en groot plantje mee
dat mooi staat op ieders
vensterbank. Spoel de avocadopit voorzichtig tot al
het vruchtvlees ervan verwijderd is.
Zorg er wel
voor dat de pit niet beschadigd en dat je de buitenste bruine laag niet afwast.
Steek vervolgens 3 of 4 tandenstokers ergens halverwege de pit een paar millimeter
diep. Hang de pit in een glas met water zodat de onderste
helft van de pit in het water zit. De tandenstokers zorgen
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als steun. Het is belangrijk dat de bovenste helft droog
blijft. Geef de pit een plaatsje aan het raam en ververs het
water regelmatig om te voorkomen dat er bacteriën in het
water komen. Het is nu vooral wachten en geduld hebben
tot de pit wortel schiet. Dat kan zeker een zestal weken
duren. Uiteindelijk zal de pit ook barsten en aan de bovenkant ontkiemen. Plant het boompje als de wortels groot
genoeg zijn en als de plant ca. 15 cm hoog is. Verwijder
de tandenstokers en plant de pit in een pot van ca. 20 cm.
De bovenste helft van de pit moet nog uit de aarde komen.
Geef de plant elke dag water zodat de aarde vochtig blijft
maar niet te nat wordt.
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Sponsors
Ons galabal en onze quiz zouden niet mogelijk zijn zonder
onze sponsors. Omdat wij hen uitermate dankbaar zijn,
zetten we ze hier even in de spotlight.

Kortrijksesteenweg 681, 9000 Gent

Kortrijksesteenweg 906, 9000 Gent
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Kon. Elisabethlaan 57, 9000 Gent

Zwijnaardsesteenweg 15, 9000 Gent
34

Kon. Elisabethlaan 4, 9000 Gent

Hair fashion Didier en Sabrina
Sint-Coletastraat 2, 9000 Gent
35

Zwijnaardsesteenweg 458, 9000 Gent

Sunset Snack
Zwijnaardsesteenweg 1A, 9000 Gent
36

Rockcafé ’t Genoegen
Overpoortstraat 88, 9000 Gent
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Woordje van de temmer
Liefste Wineesjes,
Hier ben ik weer met mijn
woordje. Ondertussen zijn
we in de helft van het
tweede semester en hebben we alweer een heleboel activiteiten achter de
rug. Onze eerste cantus
van dit semester was de
Casinocantus.
Een idee
dat het cantustrio te binnen schoot tijdens de clubavond in de intersemestriële
week. En wat een idee was me dat! De schachten kregen de opdracht om een rad in elkaar te steken genaamd
het “Wheel of Booze”. De schachten overtroffen zichzelf en
het rad overtrof al onze verwachtingen.33 Het was zelfs zo
goed ontworpen dat ik ze spontaan een masterdiploma industrieel ingenieur zou geven34 Er was niet zo veel volk,
maar wel een overvloed aan sfeer. Het rad werd bovendien
veelvuldig gebruikt en zorgde keer op keer voor veel plezier.
Een geslaagde editie en zeker voor herhaling vatbaar, als
je het mij vraagt!
Een weekje later was het weer tijd om eens te kijken wie de
echte cantusgangers onder ons zijn met de 12-urencantus.
zeven commilitones en drie schachten deden de volle twaalf
uur en kregen op het einde dan ook een welverdiend cantusdiploma. Nostalgie ten top met de afwisseling in cantusfuncties tussen de delen en zo maakten de schachten
eens mee hoe het schachtenleven was onder pro-temmers
Konijn en Julien. Ook aan de hoogpraesidiumtafel kreeg
David wat rust en niet alleen Konijn en mezelf als prosenioren mochten nog eens een deel leiden: ook Sarah en
Sam namen de rol van senior even op zich.
Een kneukeltje voor iedereen die de cantus heeft volgehouden en in het bijzonder voor Jules en schacht Robin die
33 *kneukeltje
34 Alleen

voor mijn scha(ch)tjes*
jammer dat een servetje van de McDonalds nuttiger is dan dat

diploma.
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zelfs de volledige 24-uur van de Canard hebben gedaan35 .
De volgende dag zakten we met zeven dappere zielen in
de sneeuw af naar het verre Limburg voor de verbroedering der WiNA’s. Jules en ikzelf waren uiterst fris van de
cantus ervoor, maar dat viel gelukkig totaal niet te merken
aan onze wallen en de afwezigheid van mijn stem. Naar
goede gewoonte was het een cantus met veel sfeer, drank
en uiteraard plezier. Op het einde was schacht Sander met
voorsprong de held van de avond doordat hij niet alleen
een slaapplaats had gefixt voor ons, maar zelfs een taxi om
naar zijn huis te gaan. Het waren toch wel twee zware dagen, maar meer dan de moeite waard.

Laten we er allen voor zorgen dat de rest van het semester
ook zo een succes wordt en ik zie jullie graag met z’n allen
weer afkomen op onze activiteiten!

35 En

uiteraard een eervolle vermelding voor Thomas FolSlet en mezelf
die er 23u20 waren
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Glijbaantjes
“Als het uitkomt, verdwijn ik wel
ergens” - Prof. Peter Dawyndt
na het interview met hem.

“Ik heb dit petje gestolen op de
24 uur van de CB. Allez, ze waren dat aan het uitdelen.” - Thomas Follet over zijn gangsterverleden.

Matthias: “Sam, wilt gij een
kaart voor het galabal?”
Sam: “Nee, ik gebruik Google
Maps.”

“Is dat niet gewoon een superadvanced duif?” - Van Roose nadat hij een koekoek ziet.

“Haskell is zoals een vrouw: elegant maar het knijpt u soms in
de ballen” - Cedric De Donder.
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“Het is toch geen toeval dat alle
letters van ’blank’ in ’belangrijk’ voorkomen” - een anonieme
Xeno-foob.

“Ah, zijt gij zwart-wit kleurenblind?” - Robbe Schildermans.

“Ik ben dierenblind” - Tibo
‘Boots’ Caterin tijdens het spel
‘Party Animals’.

“Ik denk dat ik zwanger ben, ik
heb zo allemaal van die goestjes... allez ’k heb echt zin in chipolata” - Thomas Folslet.

“Wat hebt ge nu weer nodig om
koeien te lokken? Ah ja, wiet.”
- Stef over zijn bijberoep als ruraal dealer.
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“Ik ben dierenblind” - Tibo
‘Boots’ Caterin tijdens het spel
‘Party Animals’.

Nathan: “Wat voor drinken is er
op de VPW?”
Seppe:
“Jenever, ontsmettingsalcohol en kerosine.”

“De scriptor is dubbelblind.” - Sam.

“Innerlijke
schoonheid
zit
vanbinnen.”- Pieter De Clercq.

“De scriptor is dubbelblind.” - Sam.
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-Jarne over badminton.

“Ooit
al
eens
een
ijsblokje tussen uw benen geAAAAAAAAAH”- Robin Van de
Vyver.

“Ik zal u het wifi-wachtwoord
gewoon via Facebook doorsturen, dan kunt ge ’t gewoon copypasten.”- Lars wanneer hij iemand wifi wilt geven.

Persoon 1: “Gaat ge mee naar ’t
Genoegen?”
Persoon 2: “Volgens mij moogt
ge daar niet binnen, dat is
een rockcafé en ge draagt een
broek.” (conversatie overhoord
in de Confrater)

“Oh
shit
ze
hebben
al
gepoept
voor
ik
ze
kon
controleren”Lars
tijdens
zijn kip-kweekprogramma.
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Kleurplaat
De kleurplaat van dit Strakske is
een hondje. Twee keer zelfs. Fijn
hè.
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Puzzels
Er zijn wederom puzzels in ’t Strakske, dit zodat u toch
minstens een les iets hebt om de tijd te doden.

Mathieu’s raadsel
Het is 2017, en uit de WiNA-kelder komen er reeksen van
raar-klinkende boodschappen! De bron is onbekend, maar
je kan toch enkele dingen oppikken. Met name, de volgende tekening, en daaropvolgende code:

010100001010100001000110011111100110111000111001101
Ontcijfer jij snel de betekenis alvorens Davit wederom een
been breekt?!

Raadselmeme voor wiskundig ingestelde teens
Op een stok van precies 1 meter lopen honderd mieren
tegen 1 centimeter per seconde naar een van de uiteinden
van de stok. Elke keer dat een mier tegen een andere mier
botst, draait hij zich om en wandelt hij naar het ander
uiteinde. Hoe lang zullen er (maximaal) mieren op de stok
zitten?

Oplossingen raadsels vorig Strakske
De eendjes hebben twee minuten gezwommen. Ze zijn er
om 0h59 ingesprongen en sprongen er uit om 1h01.
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Een rietje is homeomorf met een torus, heeft dus genus 1
en dus 1 gaatje.
Het priemgetalraadsel is eigenlijk vrij triviaal, want ik heb
het fout overgeschreven. Dit laat ik dus gewoon aan u over.
De oplossing van het pentagramraadsel is simpelweg het
volgende:

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 (hier linksonder) staat één 1 en één 2. Bovendien is geen
enkel vakje gelijk aan één van zijn buren (waarbij buren
ook diagonaal gerekend worden).
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Bruggen
Verbind de eilandjes met elkaar tot we een samenhangende, planaire36 graaf krijgen waarin elk eiland het aangegeven aantal bruggen heeft. Bruggen lopen enkel verticaal en horizontaal. Tussen elke twee eilanden lopen hoogstens twee bruggen.

36 I.e.

de bruggen kruisen niet.
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Slither Link
Teken een lijn tussen de stippen om een enkele cykel37 te
creëren zonder de cykel te kruisen. De getallen indiceren
door hoeveel lijnen het getal omgeven wordt.

37 Dit

betekent een loop die van stip naar stip gaat zonder een stip twee
maal te raken en die eindigt waar hij ook begon.
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Dankwoordje
Naar goede gewoonte bedank ik de mensen die dit blad
mede verwezenlijkt hebben.
• De anonieme Oostakkerse dame die me de kwade mail
heeft gestuurd.
• Louise Vereecken voor de Flamingorigami.
• Julie, Poli, Lars, Alexandra, Blokkie, David en Freija
voor hun fijne woordjes.
• Professor Dawyndt voor het interview.
• Alexandra voor haar artikel over tuinieren.
• Mathieu voor zijn raadsel.
• Matthias voor de preamble en voor de fysieke en mentale steun.
• Serafina Van Geertruyen, Jeffrey De Rycke, Sam Adriaensen en mijn voltallig praesidium voor het corrigeren
van dingen.
• Anoek Strumane voor de wederom geweldige cover.
• Pieter De Clercq voor de transcriptie van het interview en Willem Timmervrouw voor de diepe steun aan
hem.
Studieadvies, zelfgemaakte interviews met proffen, constructieve kritiek en fysieke voorwerpen mogen altijd naar
scriptor@wina-gent.be sturen.
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