Editoriaal
Beste wineesjes, mensen die dan ook34 .
dit boekje op straat hebben
gevonden en dergelijk gespuis.
Het is met spijt in het hart
dat ik u moet meedelen dat
het jaar bijna gedaan is en
dat dit als gevolg daarvan
het laatste Strakske van
mijn hand is. Jawel, ergens
op de zwanenzang ga ik het
scriptorlint aan iemand1 anders zijn of haar schouder
moeten hangen. Hoe goed
deze persoon het gaat doen
is niet in mijn handen, maar
ik garandeer u dat er in september weer Strakskes gaan
liggen in S9, al moet ik ze
zelf een voor een gaan drukken in een of andere louche
copycenter op de Voskenslaan2 .
Voor zij die geïnteresseerd
zijn in een mooi stekje op die
Voskenslaan: Home Brak
staat te koop! Het gaat misschien wel wat werk zijn om
vervelende geuren weg te
krijgen, maar eens dat gebeurd is moet het gebouw
wel geschikt zijn voor wat

In ander nieuws, de examens komen er weer aan!
Leute ende jolijt voor elke
blokverslaafde student en
een iets mindere periode
voor zij die maar net ontwaakt zijn van hun coma
opgelopen op de massacantus.
Trouwens, voor de
mensen die hiertoe behoren
en ook voor de steenbewoners: Francis is verdwenen!
Na een nachtje in de Overpoort is hij niet terug in de
kelder geraakt. Enige informatie die kan leiden tot het
terugvinden van hem mag
naar scriptor@WiNA-gent.be
gestuurd worden.
Fans
mogen
natuurlijk
nog steeds ook mailen, de
Nathan Steyaert fanclub5
accepteert nog steeds leden

1 Indien

ik iemand vind natuurlijk.
Lars zijn kot een copycenter hebben is ongeveer even louche
als heroïne dealen aan S4.
3 Het kan legaal dienst doen als vluchtelingenkamp, wietplantage of
trouwzaal.
4 Pin me daar niet op vast, ik doe geen rechten
5 Tezamen met de fankring.
2 Onder

3

en de derde afgeleide van de leidingen en idiote artikels
hebben gelezen en mijn van
groei is vrij sterk67 .
het internet geplukte raadIets anders wat vrij sterk sels, kleurplaten en puzzels
was, was onze tank op hebben gemaakt. Je mag
de twaalfurenloop dit jaar. nog altijd ingekleurde flaJammer genoeg is hij on- mingo’s doorsturen, ik hang
danks ons kwaliteitsvol So- ze allemaal boven mijn bed.
viet engineering uiteengeval- Ik wil ook oprecht iederlen halverwege zijn eerste een bedanken die voor mij
ronde. We hebben er wel heeft gestemd vorig jaar en
een speciale ronde mee ge- me deze opportuniteit mede
wonnen8 en we gaan van heeft gegeven11 . Ik ben er
onze fles wodka genieten oprecht gelukkig mee.
eens GBK deze teruggeeft9 .
Bij deze zou ik graag nog
iedereen bedanken die ook
een fles wodka nodig heeft
om zijn verdriet weg te drinken; dit is namelijk mijn allerlaatste editoriaal. Ik zou
graag iedereen10 enorm willen bedanken die al mijn
bullshit, gezever, debiele in-

De rollercoaster is aan het
eind van de rit, een ticketje voor nog eentje kost
C922,30.
Nathan Steyaert.
Uw scriptor en enige connectie met de werkelijkheid.

6 Samen

is dit de vierde afgeleide.
fans van de Nathan Steyaert fanclub mogen Ruben Aleksandr
contacteren voor naaktfoto’s. Of ze van Nathan zijn of Ruben: wie weet?”
8 De Poliakov-ronde voor de geïnteresseerden
9 GBK, jullie mogen meedrinken.
10 Inclusief dat groepje biomedische studenten.
11 Vrij zeker dat ik ze al eens heb bedankt maar eens extra kan geen
kwaad.
7 “Gay
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Harry Houdini aan het begin van zijn carrière in een circus,
1892, zwart-wit gemaakt en dan terug ingekleurd.

Jean-Michel Saive op zijn eerste Olympische Spelen in
Seoel, 1988, hetzelfde als hierboven maar een aantal keer
herhaald.
6

Ludwig van Beethoven vindt de piano uit, 1802 ingekleurd.

Francis de Flamingo (°2015 †2018) wordt voor het laatst
gezien, 2018 ingekleurd.
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Woordje van de uittredende praeses
Beste Winezen,
Het jaar zit er weer bijna op, en het is tijd om de fakkel door te geven. Ik schrijf dit tekstje dan ook terwijl
ik zorgvuldig aan het waken ben over Hendrik de heilige
hexahedron12 die over het nieuwe praesidium zal beslissen. Hendrik heeft - net als ik - zeer lang naar dit moment
uitgekeken, het betekent namelijk de afronding van zijn
jarenlange en loodzware training in Moskou13 . Zijn vrouw
en kinderen zijn alvast heel trots. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat Hendrik een wijze beslissing zal maken, en
dat het volgende praesidium het zeer goed zal doen.
Het hoogtepunt van de afgelopen weken was naar mijn mening WiNA-dag
2.
Het vlees van de barbecue was
overheerlijk, het weer was fantastisch
en er was veel volk.
Het was zeker voor herhaling vatbaar. Achteraf
zijn we ook samen naar de Canard Bizar getrokken, om nog een vat te legen.
Er waren natuurlijk ook andere activiteiten. Ik denk bijvoorbeeld aan de bierbowling, de ontgroening, escaperoom en andere. Hierover zal ik echter
niet uitwijden aangezien de cultuur en schachtentemmer
ook nog iets te schrijven moeten hebben.
Ik zou alle Winezen graag bedanken voor het fantastisch
jaar, en ik hoop dat het volgend jaar nog beter wordt. Ik
zou ook graag de praesidiumleden die zich gedurende het
gehele jaar ingezet hebben bedanken. Zonder hen was het
niet gelukt.
Ut vivat, crescat, floreatque WiNA
David Vandorpe
Praeses 2017-2018
12 Minder
13 Altijd

bekend als “doos met stemmen”.
dezelfde persoon verkiezen wordt uiteindelijk ook maar saai.
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Woordje van de praeses-elect
Beste Winezen en andere mensen die ik al in een vorig
tekstje aangesproken heb14 .
Ik had het niet echt verwacht, toen ik ging studeren. Het eerste serieuze
wat ik hoorde van studentenverenigingen was toen
een vriend15 van me vroeg
of ik me ging laten dopen.
‘Misschien’ was toen het
dutserige, bange antwoord
op een vraag die ik toen
nog niet helemaal serieus
nam. Een aantal maanden later had ik me zonder er veel
bij stil te staan laten dopen. Van het een kwam het ander
en opeens stelde ik mezelf kandidaat voor praeses. Je bent
maar vijf jaar student16 , ik kon mijn kans maar grijpen.
Er zijn een aantal dingen waar ik aan ga moeten wennen.
Bijvoorbeeld het feit dat mijn tekst nu in één kolom geprint wordt in plaats van twee kolommen, het feit dat een
praeseslint breder is en waarschijnlijk mijn volledige rechterschouder gaat spannen en het feit dat mijn naam nu
niet meer in het groot op boekjes gaat verschijnen17 .
De rest van mijn tekst weid ik aan wat uitleg over wat ik
wil doen voor WiNA, een uitleg die ik eigenlijk gekopieerd
heb van mijn kandidatuur.
Mijn visie voor WiNA ligt ongeveer in dezelfde lijn als die
van mijn recentste voorganger: een focus op correct leiden, een grotere samenwerking met bevriende kringen en
werkgroepen en algeheel toffe sfeer.
14 Ik

heb mijn record zever-inspiratie voor één Strakske stevig verbroken.
15 Gaëtan, als je dit leest, groetjes aan Noedels en Pickels en veel succes
met uw doctoraatsaanvraag!
16 Give or take tien jaar voor sommigen.
17 Enkel nadelen zo blijkt.
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Ik denk dat mensen wel willen weten wat ik precies bedoel met ‘grotere samenwerking met bevriende kringen’.
Eerst en vooral zou ik dit jaar een of twee verbroederingscantussen willen houden, eentje met Geografica en potentieel eentje met Hermes. Daarnaast zou ik graag extra
moeite willen doen om toch nog maar eens een Lan der
Wetenschappen te houden, na twee jaar zonder. Ook op
het vlak van sport zou ik graag verbroederen en een aantal vriendschappelijke wedstrijden volleybal, basketbal of
voetbal willen spelen.
Ook met de werkgroepen zou ik nog wel eens willen samenwerken. Jammer genoeg is er voor sommige mensen
een beetje een kloof tussen WiNA en de werkgroepen, maar
niets dat niet verholpen kan worden met een verbroederingsspelletjesavond.
Sommige mensen weten misschien niet hoe ik er uit zie18 .
Dit is bijzonder jammer, dus ik heb een foto van mezelf inbegrepen in deze brief. Ik sta er wel niet helemaal alleen op
dus ik heb een cirkeltje rond mijn hoofd getrokken. Toevallig zijn de andere mensen op de foto mijn vice Clara en
quaestor Matthias. Vogel zelf uit wie wie is, dit is een oefening voor de aandachtige lezer19 .

18 Het
19 Het

is oké, ik leef soms ook eens onder een steen.
is er wel eentje met een sterretje, moeilijker dan de examenleer-

stof.
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Ten slotte zou ik ook nog willen meegeven dat ik een praesidium achter me ga hebben dat ik hoog inschat. Tot zover
ik weet is elke kandidaat een gepassioneerd en enthousiast persoon, ik heb enorm veel zin om met hen samen te
werken.
Ut vivat, crescat, floreatque WiNA
Nathan Steyaert
Praeses-elect WiNA 2018-2019
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Verslagen en nabije toekomst
Cultuur
Beste winezen,
sinds het laatste strakske zijn
er al heel wat activiteiten gepasseerd. Ik was zeer blij om
te zien dat jullie allen zo talrijk
aanwezig waren op de quiz.
Iedereen heeft zich goed geamuseerd en velen zijn met
leuke prijzen naar huis gegaan. Het blijft wel een wonder hoe Boots zijn team toch
als laatste is kunnen eindigen
nadat het doopcomité zo zijn best deed om dat te voorkomen20 .

Verder gingen we ook nog karten. Voor velen was het de
eerste keer, maar zeker niet de laatste. Kortom, een activiteit die voor herhaling vatbaar is! Hetzelfde geldt voor de
escaperoom. Ondanks de magere opkomst (we waren met
vier :p ) hebben we ons goed geamuseerd. We ontsnapten
op tijd ondanks de pogingen van onze mol Seppe om dit te
voorkomen.
Het jaar zit er bijna om, maar niet getreurd, er staat nog
een laatste cultuuractiviteit op het programma. De jaarlijkse culturele kroegentocht vindt dit jaar plaats op maan20 Dat

gebeurt er als je geen monopoly kunt spelen, nvdr.

12

dag 14 mei. Er staan weer heel wat leuke cafés op het
programma dus vergeet zeker niet te komen. Dit is ook
meteen de ideale afsluiter van dit fantastische jaar.
Vele groetjes van jullie cultuur Freija

Sport
Allerbestigste sportertjes,
WiNA heeft niet stilgezeten sinds het laatste Strakske! Een
schaatsactiviteit, een IFK Floorball, een 12urenloop en jeneverbaseball zijn in tussentijd allemaal de revue gepasseerd. En uiteraard kunnen wij al die losers die zijn thuisgebleven geen enkel sappig detail ontzeggen!
Schaatsactiviteit 21/03
Gaan schaatsen met WiNA
is ronduit het leukste wat
je kan doen in je leven!
Wat is dan ook leuker dan
een Winees op zijn bek zien
gaan?
Ongeveer een tiental man was afgekomen, wat
niet het grootste aantal was
dat je ooit kan verwachten
voor een activiteit maar dat
maakte het niet minder gezellig.
Ik heb me allesinds kostelijk geamuseerd en durf mijn
hand ervoor in het vuur te steken dat dit ook het geval
was voor al de rest die mee was. Volgend jaar opnieuw
graag!
IFK Floorball 26/03
Zo brak dat Lars in anticonceptie-gebruik is, zo brak was
IFK Floorball dit jaar geregeld door het FK. Maar WiNA
stond paraat en is talrijk afgekomen om ons van onze sterkste kant te laten tonen. We zaten in een poule samen met
Dentalia, Geografica, VRG, Blandinia aka Filologica, VDK,
Moeder Lies en VPPK.

13

De meeste matchen waren vrij heftig en intens21 en iedereen heeft dan uiteindelijk zich vol gesmeten in elke wedstrijd. Tegen Geografica, Dentalia, VRG, VDK en VPPK
konden we jammergenoeg de bovenhand niet nemen.
Niet dat zij verbluffend veel beter speelden dan ons (buiten Geografica dan), integendeel, want ik vind persoonlijk
dat wij ons echt goed hebben geweerd tegen hun. Tenslotte hebben we tegen Moeder Lies gelijkgespeeld met een
eindstand van 1-1 en tegen Blandinia hebben we gewonnen met een mooie 4-2. Al bij al een geslaagd IFK want we
hebben er 4 puntjes bij kunnen sprokkelen voor het IFKklassement!

12urenloop 25/04
Naar jaarlijkse traditie is WiNA ook weer de 25e april afgezakt naar het Sint-Pietersplein voor de enige en echte
12-urenloop. Samen met de andere wetenschappers en de
Geologen en de Vlakkers waren we heel sterk gestart en
zijn we heel lang koploper geweest (in de veronderstelling
dat de top 6 de kop is van het klassement).
21 “No

contact” was gewoon een mopje, nvdr.
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Daarna is dit tegen de namiddag een harde nek-aan-nekrace geworden voor de 6e plaats tussen ons en de Hermes
en hun aanhangsels.
Uiteidelijk hebben wij jammer genoeg onze voorsprong moeten afgeven en zijn we 7es geëindigd van de 17:
1. VTK - 849
2. HILOK - 845
3. VLK - 726
4. VGK - 714
5. VEK - 705
6. Hermes, Veto &
Lila - 666
7. Wetenschappen &
VLAK - 659
8. VPPK & Moeder
Lies - 622
9. HK - 606
10. VRG - 602
11. Blandinia - 592
Figuur 1: Het podium van de
12. SK - 582
Poliakov-ronde: op 3 Slavia voor
13. WVK - 552
Blandinia, op 2 VGK en op 1 WiNA
14. Politea - 549
en GBK voor de Wetenschappen.
15. CHARPA - 527
16. VDK & Pharma - 500
17. VBK - 497
Conclusie van de dag: een dikke f*ck you aan alle industriële ingenieurs xoxo
Met trots kunnen we bovendien zeggen dat WiNA in naam
van de Wetenschappen & VLAK de Poliakov-ronde heeft gewonnen met de meest brakke tank die je van je leven ooit
gaat gezien hebben.
Jeneverbaseball 02/05
De laatste sportactiviteit van het jaar en tevens ook de
beste! Regen of geen regen, menig Winees was speciaal
afgezakt naar de S9 om een genevertje te kunnen opslurpen tijdens het rennen van een homerun. De opkomst was
namelijk veel groter dan verwacht en even zag het er naar
15

uit dat er niet genoeg genever voor handen was.
Gelukkig konden we rekenen op Taxi Xeno en de bankkaart van de WiNA! In het begin van de match werden de
regeltjes niet al te nauw gevolgd wat voor hilarische situaties zorgde.
Na enkele shotjes werd er ook al sneller (door de plooiers)
gebruik gemaakt van een tennis racket in plaats van een
baseball bat. Uiteindelijk is het team van Stefan gewonnen
met 8 punten tegen 3, waarvan Davit 2 volledige toertjes
op recordtempo (voor zijn doen) op zijn naam mag zetten.
Toen het eenmaal donker was, is iedereen nog naar de kelder gegaan om de laatste flessen genever te ledigen en er
nog een fijne avond van te maken met enkele drankspelletjes.
U had ongelijk om er niet te zijn bij geweest!
Bij deze zijn onze laatste zinnen van ons laatste woordje als
sportjes aangebroken. Met pijn in het hart maar vol vertrouwen geven wij de fakkel door aan 2 zeer bekwame opvolgers, namelijk Jonathan Casters en Quentin Bouchez.
Onthou deze namen goed want ze gaan nog vaak jullie lastigvallen om onze kleuren te verdedigen. Wij zouden geen
betere opvolging kunnen bedenken (ze zijn dan ook voor
een reden Alexandra’s schachtjes geweest ;))
Verder nog een dikke merci aan allen die dit jaar de moeite
hebben genomen om af te komen, supporter en/of sporter!
Zonder jullie waren wij helemaal niets waard!
Vol spanning wachten we nog de IFK-eindstand van dit jaar
af, dus hou de sportgroep/WiNA-facebookpagina in de gaten om te zien hoe goed wij het er vanaf hebben gebracht.
Kusjes, lebbers en likjes.

PR-intern
Shit, ik moet een woordje schrijven?
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Feest
Galabal
Ondanks de frustraties van sommige ereleden was de opkomst echt wel tof, waarvoor Julie en ik jullie graag willen
bedanken! Iedereen zag er schitterend uit22 , er was meer
dan genoeg cava23 en de dj’s hebben ook voor voldoende
ambiance gezorgd. Wij zelf vonden het een gezellige avond
en hopen dat jullie er ook van genoten hebben. Zelfs het
feit dat we de ovens niet aan kregen en als gevolg ook geen
koffiekoeken voor jullie konden klaarmaken heeft het evenement van het jaar niet kunnen verpesten. En natuurlijk
een dikke proficiat aan de Promqueen & king van dit jaar:
Wouter Blokland en zijn vriendin Astrid!24
Shotjesavond
“WiNA calls the shots” was niet alleen de laatste feestactiviteit van het jaar, maar blijkbaar ook wel de leukste:
alle shotjes waren veel eerder uitverkocht dan verwacht,
er werd niet gekotst, we hebben een of andere niet erkende
kring mooi op hun plaats gezet25 en iedereen was blij met
onze nieuwe senior!26 Een beter afsluitertje van het jaar
konden we ons zeker niet voorstellen, maar aan alle mooie
dingen komt een einde en dit werkingsjaar is geen uitzondering. Met pijn in onze kleine Limburgse hartjes nemen
wij afscheid van jullie en wensen we iedereen veel succes
met de examens!

22 Vooral

de dude in dinokostuum.
ge ’t, Julien?
24 Jullie cuties.
25 Curatiomensen dachten even dat ze beter konden zingen dan wij, ha
ha
26 Vooral ik!
23 Hoort
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Verkiezingsuitslag
WiNA is al langer een democratie dan het gemiddelde OostEuropees land. Naar goede gewoonte trekken we allemaal
elk jaar voor WiNA naar de stembus in S9. Hier zijn de
uitslagen!

Functie

Naam

Praeses
Vice-Praeses
Quaestor
IT
Feest
Sport

Nathan Steyaert
Clara Tanghe
Matthias Coppens
Mathieu Coussens
Jarne Ghijsels
Jonathan Casters
Quentin Bouchez
Femke Brückmann
Manon Everaert
Niels Van den Bossche
Jan-Pieter Baert
Kobe Bleuzé
Robin Vande Vyver
Alexandra De Craecker

Cultuur
PR-intern
PR-extern
Cursus

Temmer

Voor

Tegen

Blanco

63
69
69
67
69
66
67
70
72
69
65
70
62
67

11
5
5
7
3
3
4
3
5
3
4
3
8
9

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

Coöptaties
De functie scriptor en één van de feestjes zijn nog open
voor coöptatie. Verdere informatie rond deze coöptaties zal
nog worden meegedeeld worden via de site en facebook.
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Inleiding tot de Eindige Memekunde
Beste Winezen,
Jullie studeren aan de UGent, dus jullie zijn ongetwijfeld
wel bekend met de specialiteit van de vakgroep Zuivere
Wiskunde: Eindige memekunde. Het zijn de doorbraken
in dit vakgebied die de UGent op de kaart hebben gezet.
Het begon allemaal lang geleden met een geniaal man, die
homeomorf is met een donut, namelijk professor emeritus
J. Thas.
In 1931 publiceerde hij zijn eerste boek omtrent dit thema,
getiteld Verhandeling over de
Meetkundige Eigenlijke Meta-Entiteit 27 ,
kortweg meme.
Al snel werd
op deze theorie gesprongen door
veel inspiratieloze mensen, die al
lang op zoek waar naar reuzen
om op hun schouders te staan.
Omdat deze mensen hun memes
zo karakterloos waren, classificeerde professor Thas deze memes als memes van karakteristiek 0. Zelf spitste hij zijn onderzoek toe op memes met posiFiguur 2:
Professor tieve karakteristiek, wat zijn alThas schetst de vele di- gemene positiviteit in het leven
mensies achter de iro- benadrukte. Deze tak wordt vaak
nie in zijn eindige me- aangeduid met de term eindige
mes, 1923, ingekleurd. memekunde, omwille van duidelijke redenen.
In 1943 werd in Amerika de fundamentaalstelling in de
complexe memekunde bewezen, die ervoor zorgde dat de
aandacht op deze tak werd geconcentreerd. Als tegenreactie was er in Duitsland veel aandacht voor memekunde
in karakteristiek 3, omdat dit getal mooi paste bij het volgnummer van het rijk.28 Dit resulteerde echter in een hevige
27 J.

Thas, “Geometrical Actual Meta-Entities”, Oxford Press (1931).
was in die tijd een wijd verspreid geloof dat karakteristiek 3 noodzakelijk is voor een correcte modellering van onze wereld, omdat ii tegelijk
2 is, het Romeinse cijfer, en −1, als kwadraat van het complex getal i.
28 Er
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afkeer van de eindige memekunde in na-oorlogs Europa.
Vooral het feit dat professor Thas veel “collaborations” had
met Duitse geleerden, deed de zaak niet veel goed. Het
onderzoekscentrum verhuisde na de Tweede Wereldoorlog
naar Zuid-Amerika, maar de Gentenaars blijven hardnekkig vasthouden aan hun paradepaardje.
Er valt weinig te vertellen tot in 1976, het jaar waarin Richard Dawkins zijn beruchte boek The Selfish Gene 29 publiceerde. In het elfde hoofdstuk van dit boek, beschrijft
hij het concept van een meme.
Hij suggereerde echter dat hij de grondlegger is van deze
theorie. De vakgroep Zuivere Wiskunde spande een proces
aan wegens plagiaat. Dit leidde tot een blamage van de reputatie van Dawkins, waardoor hij zijn wetenschappelijk
onderzoek stopzette en zich toespitste op het bashen van
religie.
In 1979 volgde de grote drooglegging van Gent. Het was een collectief uit de deelgemeenten van Gent,
gekend onder de naam Boostakker, dat alle toevoer van amfetamine naar Gent stillegde.
Dit
was een wanhoopsdaad, waarmee
de deelgemeentes trachtten de onafhankelijkheid uit te roepen.
Amfetamine is echter de drijfkracht
achter wiskundig onderzoek en Erdős zei later over deze drooglegging “You’ve set mathematics back a
month.”
De vakgroep werd later aangelengd met
kleurrijke en meteorologische figuren
zoals professor De Bruyn en professor Storme. Samen publiceerde zij
een toonaangevend Boeck in de eindige memekunde, getiteld Maar ten
verdediging van positieve karakteris29 R.

Figuur 3:
Een
illustratie
van
bekender
onderzoek van de
vakgroep Zuiver
Wiskunde.

Dawkins, “The Selfish Gene”, Oxford University Press (1976).
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tiek 30 .
Toen de auteurs de universiteit van Boedapest bezochten,
waren ze zeer geïntrigeerd door het onderzoek daar in affiene memekunde. Ze werkten zelf verder op dit onderzoek, waardoor ze beschuldigd werden van ideeënstelerij.
Dit gaf hen de niet zo charmante bijnaam “projectdieven”,
dus voegden ze een hypervlak toe op oneindig, wat de geboorte van de projectdieven memekunde, later verbasterd
tot projectieve memekunde, betekende.
Hopelijk heeft deze korte schets van de geschiedenis van
de eindige memekunde jullie warm gemaakt om ook jullie
thesis te doen in dit onderwerp.
Vele groeten
Een anonieme Winees, waarschijnlijk een fysicus of zo.

30 B.

De Bruyn & L. Storme, “But in the defence of positive characteristic”, Springer (1994).
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De grote vakantietest
Het einde is in zicht! Nog even ploeteren doorheen uitputtende cursussen met de zomer in het achterhoofd, maar
wat erna? Nog geen vakantieplannen? Of raak je er helemaal niet aan uit? Doe hier even vlug de test waar je heen
moet en begin alvast weg te dromen.
1. Heet, heter, heetst of toch liever onder het vriespunt?
A. Ik heb enkel dikke pulls in mijn kleerkast hangen.
B. Mij maakt het echt niet uit, ik draag toch altijd een
short.
C. Gewoon warm, dank u.
D. Geef mij een strand waar ik kan bakken en een zee om
af te koelen en ik ben gelukkig.
2. Cultuur is duur en natuur is puur, welk van de twee?
A. Natuur is mijn leven en nee, ik ben geen vegan.
A’. Natuur is mijn leven en ja, ik ben een vegan.
B. Een goede combo van beiden.
C. Vergelijk mij met een Chinese toerist.
D. I don’t really care, zolang er maar een strand is.
3. A little party never killed nobody.
A. Eikes, feesten, wie doet dat nu?
B. Eentje drinken kan geen kwaad.
C. Eentje is geentje!
D. Wat is er allemaal gebeurd vannacht?
4. Wat met het budget?
A. Uhh, er zitten nog wat rostjes in mijn spaarpot.
B. Luxe is geen optie, maar een deftig bedje mag wel.
C. Mijn budget is groter dan dat van de VTK.
5. Tamzak of eerder zot van avontuur?
A. Avontuur is mijn tweede naam.
B. Een uitstapje kan geen kwaad.
C. Ja, ik wil op één plaats blijven, ja, ik ben een tamzak.
6. Het bekende of het onbekende?
A. Ik wil graag iets wat nog weinigen hebben gedaan.
B. Toeristen zijn wel oké.
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C. Als er toeristen zijn, wil dat zeggen dat er veel te doen
valt.
7. Ga je graag uiteten?
A. Nee, ik heb daar geen geld voor.
B. Op café telt ook als uiteten neem ik aan?
C. Ne keer goed eten mag wel.
D. Hoe meer, hoe beter!
8. Geïnteresseerd in het andere seqse?
A. Nee, ik ga daarvoor niet op reis.
B. Ja, ik val op lelijke mannen of vrouwen.
C. Ja, ik val op zuiderse types.
9. Wat moet er zeker zijn?
A. Bomen.
B. Een KFC en een Burger King op elke hoek van de straat.
C. Kathedralen!
D. Strand.
10. Wie is je favoriete praesidiumlid?
A. DavIT
B. Tamos
C. Clara
D. Polina
Na deze duidelijke vragen te beantwoorden, is het tijd om
het resultaat te berekenen. We houden het simpel: A = 0,
A’ zeker 0, B = 1, C = 2, D = 3.
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0 – 5: KUNGSLEDEN ZWEDEN
Avontuur staat jou duidelijk niet
in de weg en een frissere temperatuur al zeker niet. Wil je
een ervaring voor het leven, volg
dan de wandelroute door het lapland van Zweden. Het 443 km
lange wandelpad toont de wonderen der natuur, maar ga niet in het hoogseizoen want
dan wordt dit verpest door medewandelaars. Berghutten
staan langs het pad ter beschikking, maar voor de onbevreesden onder ons is wildkamperen helemaal toegelaten.
6 - 11: DUBLIN
Jij wil het beste van alle werelden. Dublin is deze ideale
combinatie van cultuur, natuur
en plezier. De stad draag een
eeuwenoude geschiedenis met
zich mee die het waard is om
te ontdekken.
De pubs zitten vol met locals en toeristen en live muziek is altijd
ter hand. Een uitstapje vanuit Dublin naar de wonderbaarlijke natuur die Ierland te bieden heeft is zeker een aanrader.
12 - 15: PRAAG
Een citytrip naar Praag, wat
houdt dit in? Enge slavs die
je aanstaren in de club, check.
Brak, maar lekker eten, check.
Goedkope reis, check. Het oude
Praag met heel oude culturele
bouwwerken, check. Vreemde
flesformaten, check.
Kortom,
een te gekke reis om ’s avonds het feestbeest in je los te
laten en overdag de gekke toerist uit te hangen.
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16 – 20: PALERMO
Te gekke cultuur met zelfs
een beetje avontuur? Palermo
is voor jou de ideale bestemming. Het kleine stadje is gelegen op het eiland Sicilië en
is de cultuurstad bij uitstek.
Duizelingwekkende kathedralen en andere architecturale
meesterwerken staan op je te wachten. Voor wie de christelijke geschiedenis even niet meer aan kan, zijn er de stranden of de lokale marktjes om uit te rusten.
> 20 : BARCELONA
Strand, zee, zon, genieten. Het drukke Barcelona heeft
voor elk wat wils. Jazeker er is ook cultuur op te snuiven!
Van de drukke Ramblas tot de nog drukkere Barcelonetta,
of het nu is om te tapassen of te zonnen of te feesten in
de te dure ondergrondse clubs, het is er allemaal. Neem
zeker genoeg geld mee, want het verdwijnt vlotjes uit de
portemonnee.
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De Nederlandse bedreiging
Hoewel onze noorderburen een rijke geschiedenis hebben,
moet men bang zijn voor de toekomst die Nederland kan
creëren. Sommigen zouden u zeggen dat dit artikel een
excuus is om op Nederland te haten en dat de informatie in dit artikel geen enkele betrouwbare bronnen heeft.
Deze personen zijn zonder twijfel Nederlandse spionnen,
vastberaden om te voorkomen dat de rest van de wereld de
waarheid weet.
Nederland heeft een
aantal plannen om
de wereld om zeep
te helpen, verborgen vlak voor ons
neus.
Het eerste van deze plannen
draait volledig rond
hun beroemde tulpen. Bronnen vanuit
Nederland vermelden
dat de tulpen genetisch gemodificeerd zijn om chemische
stoffen te bevatten. Door de populariteit van deze bloemen
kunnen ze gemakkelijk wereldwijd geëxporteerd worden.
Eens de bloemen verwelken laten ze deze stof los, wat alle
dichtstbijzijnde personen aanzet om meer tulpen te kopen.
Nederland hoopt met deze strategie om de hele wereld blut
te krijgen met nutteloze bloempjes.
Het tweede plan zit slim verborgen in de onschuldig uitziende windmolens. Hoe kan een simpele molen een gevaar zijn voor de rest van de mensheid? Sta me toe dit uit
te leggen. Er zijn motoren verborgen in de windmolens,
die hun energie van de molen krijgen. Daarna drijven deze
motoren de wieken. Zo kan Nederland de wind beïnvloeden en alle regen naar buurlanden zoals ons geliefd België
blazen. Dit is effectief omdat Nederland niet kan overstromen als de buurlanden al overstroomd zijn.
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Nog een ander plan heeft te maken met het wietgebruik in Nederland. Iedereen weet dat vooral
mensen met een hoog intellect
wiet smoren. Deze mensen willen dit uiteraard legaal doen. Nederland zag hierin de kans om
veel intellectuelen naar hun eigen land te lokken en de rest van
de wereld dom te krijgen. Dit
zorgt er indirect voor dat de andere plannen een grotere slaagkans hebben, aangezien de
rest van de wereld dom gehouden wordt.
Deze zijn maar enkele van de vele, wereldbedreigende plannen die Nederland in gang heeft gestoken. Hopelijk heeft
dit artikel u doen inzien dat deze kaaseters niet te vertrouwen zijn en dat Nederland best van de kaart wordt geveegd.
Een van de mogelijke oplossingen is het land onder water
te zetten, want iedereen weet dat Nederlanders zinken door
de klompen.
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De kwestie ‘exact’ tegen ‘toegepast’
Zoals iedereen weet is de wiskundige gemaakt in het evenbeeld van God31 . Minder bekend is het feit dat God ook
een broer had, Gdo, die de industrieel ingenieur had gemaakt in zijn eigen evenbeeld. Dit vond God heel jammer,
en Gdo vertoeft sindsdien in een zoutplantage32 in Colombia. Dit banale akkefietje was het begin van een lange vete
tussen de exacte wetenschappen en de toegepaste wetenschappen, i.e. ingenieurswetenschappen. Doorheen de geschiedenis splitsten vele takken af van beide richtingen.
Zo splitsten onder andere de bioinformatici, fosici en toegepaste filosofen33 zich af van de wiskunde, en splitsten de
burgerlijk ingenieurs en geologen34 zich af van de industrieel ingenieurs.
Een andere theorie werd in de 19e eeuw naar voren gebracht door een heidense bioloog. Hij zei dat de eerste
mensen geen wiskundigen en industrieel ingenieurs waren, maar dat er een gemeenschappelijke voorouder was
van beiden. Gelukkig waren in die tijd de mensen heel
sceptisch, dus geloofden ze hem niet. Hij werd gevierendeeld, zoals het hoort.
Lange tijd leefden de exacte en toegepaste wetenschappers
in vrede, mede door hun collectieve haat voor andere soorten35 . Jammer genoeg resulteerde dit wel in redelijk wat
pogroms tegenover o.a. taalkundigen. Ook de Fanovlaktochten, waarbij Leonhard Euler opriep om de Trabla te
gaan heroveren van heidenen, zijn een zwarte vlek in onze
geschiedenis. Dit alles culmineerde in de jaren ‘40 van de
vorige eeuw in een ons allen bekende tragedie36 .
Na deze donkere periode startte een nieuw tijdperk: het
tijdperk waarin alle grenzen werden opengegooid en vrijheid heerste. De Schuman-declaratie en het oprichten van
31 Zie

enig goed boek met de naam ‘Introductie tot Theologie’,
mijn spellcheck is ‘zoutplantage’ een woord, maar ‘spellcheck’

32 Volgens

niet.
33 Jammer genoeg is deze soort intussen uitgestorven.
34 Sorry, ‘t is m’n laatste kans om een mopje over geologen te maken, ik
ga ‘m nemen.
35 Blandino’s.
36 Zie http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Holocaust
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de Schengen-zone luidde het begin van een era van vermenging tussen soorten. Dit had als positief kantje dat
technologie kon bloeien: het bleek dat bruggen bouwen
een stuk vlotter gaat als je weet wat een cosinus is. Het
negatief kantje was dat vele exacte wetenschappers bezweken onder culturele druk en zich lieten omdopen tot industriële ingenieurs.
Nu hebben deze kwistenbiebels van de vorige eeuw ons hopen problemen overgelaten: waar ligt die lijn tussen exact
en toegepast nu eigenlijk? Na de recente ontdekking dat
algebraïsche topologie eigenlijk toegepast is37 , lijkt het dat
er geen zekerheden meer zijn.
Mensen die zouden willen meehelpen met de zuiveringen
die noodzakelijk zijn om onze exacte waarden te behouden, mogen zeker een gele briefkaart sturen naar Krijgslaan 281.

37 Het bleek dat dit schijnbaar zuiver deelveld van de wiskunde nodig
was om het aantal gaatjes van een rietje te tellen, m.a.w. een toepassing
heeft in het echte leven.
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Woordje van de temmer
Jaja, liefste lezertjes het is al weer tijd voor mijn laatste
woordje van dit jaar 38 .
Sinds mijn laatste woordje is er alweer veel gebeurd. Zo
zijn we met zen allen gaan bierbowlen en dat hebben we de
volgende dag nog gevoeld. De meesten onder ons hielden er
echter geen spierpijn, maar wel hoofdpijn aan over39 . We
waren zelfs zo “eager” om ons eens sportief te uiten, dat
de temmer aka ik er voor gezorgd had dat we een uurtje
te vroeg waren. Dit was gelukkig geen probleem, want er
was nog wat bier over van de foute top. Nadat we dit hadden gebezigd, trokken we opnieuw richting de Overpoort
Bowl en was het tijd om te beginnen. Vele ballen werden
geworpen, vele kegels vielen om 40 en vele pintjes werden
binnengekapt. Kortom weer een heel geslaagde editie.

Toen was het tijd voor de paasvakantie 41 en die beëindigden we met de Verbroedering der wetenschappen. Hier
ga ik niet te veel woorden aan vuilmaken en daarom deze
haiku:
“Verbroedering kan
dus toch wel tegenvallen
Fuck Chemica, doei”
38 en

waarschijnlijk ooit, snifsnif en jeeeeej
zo een dingen gebeuren
40 allee niet bij iedereen
41 en het epische MMM
39 achja
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Uiteindelijk was het tijd om afscheid te nemen van mijn
geliefde scha(ch)tjes. Na nog geen vijf minuten beklaagde
elke schacht ooit deelgenomen te hebben aan de ontgroening, dus we waren al goed begonnen. Daarna mochten de
mooi verklede schachtjes ons buiten nog even entertainen
met de gebruikelijke opdrachtjes en toen was het al tijd
voor de cantus. Naar goede gewoonte werden de schachten in twee groepen verdeeld onder leiding van Steven en
Steven en kregen ze drie uur de tijd om weer een hele reeks
opdrachten te vervullen. De schachten waren vooral heel
“eager” om met z’n vieren te muilen zo bleek, tot groot jolijt
van de voltallige corona. Na middernacht was het dan tijd
voor het hoogtepunt uit de schachten hun leven: de ontgroening. Na wat latijns gebrabbel door de senior, werd het
lintje van de schachtjes over de rechterschouder gehangen
en werden ze commilito.
Ik kan zeggen dat ik heel trots ben op al mijn schachtjes
en wens hen een mooie WiNA-carrière toe.
Bye bitches.
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Glijbaantjes
“Ik was me aan het vervelen bij
het toezicht van DA3, en besloot
dan maar om wat porno te kijken op m’n gsm.” - Anonieme
assistent.
“That would be my kind of thinking: retarded as fuck” - Lars
CB.

Lotte stoot haar hoofd.
Niels: “Oei, moet ge ijs hebben?”
Lotte: “Ja, liefst.”
Niels: “Is vanille goed?”

Tamos: “Als de revolutie komt,
staat ge toch aan onze kant?”
Lars: “Welke revolutie?”
Tamos: “Er is maar één revolutie.”

“Er zijn mensen zonder balkon,
maar met balkon!” - Seppe over
zijn studie rond homoniemen en
tetten.
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Nathan: “Ik heb iemand nodig die
een band heeft met ons vijf. Dus
niet Pieter.”
Pieter: “Ik heb een band met S5.”

Man
bij
Fundustry
over
het
bancontact-apparaat:
“Ge moet
het langs voor insteken.”
Jeffrey: “Maar dan kan ze zwanger
worden?”

David: “Holy shit, er zitten hier
drie octopussen.”
Nathan: “Is dat een probleem?”
David: “Nee, ik was gewoon onder de indruk.”

“Als vrouwen elke maand mogen
bloeden uit hun foef, mag ik af en
toe bloeden uit mijn anus.” - Jonathan Peck, assistent computergebruik, over wat hij doet voor gendergelijkheid.
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“Er is hier een student die zijn examen wilt inkijken, maar die is erdoor. Waarom zou je dat
nu willen doen? Uw belangrijkste prioriteit als
ge voor een examen bent geslaagd is toch het
examen vergeten?” - Jonathan Peck, assistent
computergebruik.

Jonathan:
“Robin kan even
goed slaan als hij kan zuipen”
Louise: “Beiden niet?”

“Uw cara vergeten is gelijk
niet aanwezig zijn op uw eigen
trouw.” - Lars.

“Uw cara vergeten is gelijk niet
aanwezig zijn op uw eigen begrafenis.” - Lars.

“Ik hoop dat jullie het leuk vinden,
dit spelen met dingen opblazen.” prof. dr. Leo Storme, tijdens de les
Formele Talen.

“Die is maar 17, die kan niet schrijven, ik had dat ook nog niet geleerd
toen.” - Robin Van de Vyver over
Kobe.
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“Als er op een blikje staat ‘goed
tot april’ dan is dat tot de 31e,
hè.” - David Vandorpe.

“Als ge de schimmel er af haalt,
dan is het meestal nog eetbaar.”
- nog eens Lars.

“Ik ben het niet kwijt, ik heb gewoon totaal geen idee waar ik
het gelegd heb.” - Nathan.

“Ah, dus github is een beetje
pycharm waar je met meerdere mensen aan werkt” - Robin
VDV.

Robin: “Ik ga minder drinken.”
Even later
Robin: “Jongens! Ik heb een tap
gekocht voor op m’n kot!”

Jeffrey: “Van waar komt die
chocolademelk?”
Clara: “Uit m’n poep.”
“Oh, dan wil ik wel eens van
uw poep drinken” - David tegen
Clara.
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De grote glijbaantjesstatistieken
Dit jaar zijn er veel glijbaantjes geweest. In het eerste
Strakske waren er 21, het tweede 17, het derde 18, het
vierde 20 en in dit Strakske staan er 2242 . In totaal zijn er
45 mensen die glijbaantjes gezegd hebben.

1.
2.
3.
5.

8.

12.

Lars Condic-Begov
Jonathan Peck
David Vandorpe
Robin Vandevyver
Jeffrey De Rycke
Thomas Follet
Sam Adriaensen
Polina Vorobyova
Vincent Veertien
Nathan Steyaert
Niels Vandebossche
Mathieu Coussens
Yarrik Vandewalle
Sarah Cornelis
Jonathan Casters
Louise Vereecken
Jarne Ghijsels
Tomas Van Roose
Tibo ‘Boots’ Caterin
Wouter Blokland
Tuur Vera
Seppe Bilcke

9
7
6
6
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bedankt aan alle mensen die stomme dingen hebben gezegd dit jaar, doe zo verder.

42 Ik

hou de traditie van voetnoten aan getallen zetten om verwarring te
creëren in stand.
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Kleurplaat
Een tijdje geleden43 vroeg ik aan Lars, jullie kennen hem
wel, om een kleurplaat voor in ’t Strakske. Hij antwoordde
hierop ‘nee’ en dus heb ik zelf iets moeten zoeken. Nu,
ik heb niets gevonden. Gelukkig had ik nog een aantal
goede mopjes achter de hand, waaronder een schokkende
en eigenlijk te harde grap over Francis zijn verdwijning.
Uiteindelijk heb ik maar voor het volgende geopteerd: jullie
krijgen nu, een unicum in het bestaan van ’t Strakske, een
pagina44 de plaats om een tekening te maken, die je dan
kan doorsturen naar scriptor@wina-gent.be. Jullie hebben
de tijd tot 29 juni, waarna ik beslis wie er wint. De winnaar
krijgt een knuffel van Jeffrey45 . Succes!

43 of

een dag of twee geleden, iets in die aard
al maar een halve meer door mijn gezever
45 Als ik hem hiertoe kan overtuigen, anders krijg je er een van een niet
nader genoemd praesidiumlid.
44 ondertussen
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Puzzels
Er zijn wederom puzzels in ’t Strakske, nu heb je ook nog
iets te doen tijdens ’t studeren.

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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Groter-dan-sudoku
Deze puzzel werkt exact zoals een sudoku, maar hier staat
er tussen twee getallen een kleiner-dan of groter-dan tekentje.
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Bruggen
Verbind de eilandjes met elkaar tot we een samenhangende, planaire46 graaf krijgen waarin elk eiland het aangegeven aantal bruggen heeft. Bruggen lopen enkel verticaal en horizontaal. Tussen elke twee eilanden lopen hoogstens twee bruggen.

46 I.e.

de bruggen kruisen niet.

41

Dankwoordje
Voor de laatste keer zou ik graag wat mensen bedanken
die me hebben geholpen.
• Anoek Strumane voor het maken van de cover.
• Matthias Coppens voor kritieke ondersteuning in moeilijke tijden.
• Tippi Verhelle voor de grote vakantietest.
• Sam Adriaensen voor zijn inleiding tot de eindige memekunde.
• Maarten Van Hoecke voor zijn thesis rond het onder
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• Lars voor de kleurplaat.
• Julie, Poli, David, Blokland, Freija, Alexandra, Nathan
en Lars voor hun woordjes.
• Iedereen die mijn gezever gecorrigeerd heeft.
Ik moet me ook nog verontschuldigen bij het FaculteitenKonvent. Wat ik heb gezegd over houtlijm in het vorige
Strakske was incorrect, houtlijm heeft gewerkt.
Tot ooit,
Nathan Steyaert
Uw scriptor en enige connectie met de werkelijkheid.
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