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Editoriaal

Liefste Winezen en eender
wie door de S9 stuikt,

Amai, de weken van dit se-
mester zijn voorbijgeraasd
waardoor we nu al aan de
vooravond van het lustrum
staan!
In deze editie van ’t Strakske
wordt de sluier rond het
lustrum een beetje opge-
tild en leer je het comité,
dat al het hele jaar bezig
is met dit te organiseren,
kennen. Daarnaast hebben
we ook een aantal artikels
die nostalgisch terugblikken
op WiNA. Zo hebben we bij-
voorbeeld in interview met
Robin1 Vandaele, prosenior
uit 2015-2016.

Maar niet enkel de lustrum-
week komt eraan, ook ons
galabal staat aan de hori-
zon! Hier kan je eens je
mooiste kleren uit de kast
halen en aan de rest van de
Winezen tonen hoe fantas-
tisch je er wel niet kan uit-
zien2! Vergeet hiervoor dus
zeker niet een ticketje te be-
machtigen!

De afgelopen weken is er
ook weer een heleboel ge-
beurd. Zo ben ik op de

jobbeurs erachter geko-
men dat croques universeel
en onvoorwaardelijk geliefd
zijn. Van de armste stu-
dent tot de extravagantste
bankier, iedereen houdt van
croques. Misschien kunnen
we daarmee de oorlog tus-
sen onze oosteroverburen
stillen, door Putin’s (expan-
sie)honger te stillen.

Verder is de lente ook al
aangebroken3! Dit betekent
dus dat de dagen officieel
langer zijn dan de nachten.
Daarbij komt ook nog eens
dat zalige weer van de afge-
lopen week! Ambetant is nu
net dat enkel mijn winterjas
op kot ligt waardoor ik echt

1Ja er gaan drie Robins in dit Strakske staan
2Fantastisch zie je er sowieso al uit :))
3Iets dat ik pas 3 dagen na de equinox doorhad
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afzie tijdens de dag. Maar
zolang ik niet aan het fiet-
sen ben, is het helemaal ok.
Ik heb nog niet de tijd gehad
om mij een middagje in het
Coyendanspark naast mijn
kot te zetten maar dat ben
ik zeker nog van plan4!

Ik heb ook een nieuw tijd-
verdrijf gevonden: een hele
middag op “Random arti-
cle” klikken op Wikipedia,
elke student5 hun favoriete,
meest betrouwbare bron
aan informatie. Zo kom je
op wat van de beste artikels
uit waarvan je niet eens wist
dat ze bestonden! Eén van
mijn persoonlijke favorieten
is de wikipagina ‘Pudding’:

Om dit editoriaal mee af te
sluiten wil ik nog eventjes
mijn voorganger Niels in de
schijnwerper zetten. Hij was
de lustrumvoorzitter vorig
jaar, maar daar is jammer
genoeg niks van kunnen ko-
men. Daarom vind ik dat hij
een shoutout verdient voor
de grondvesten die hij en
zijn comité hebben gelegd
om dit lustrum mogelijk te
maken! Dikke merci!

Zo dat was dan dit editori-
aal, geniet nog van uw dag
en tot de volgende!

Veel liefs,
Robin Chan, professioneel
zeveraar

4Zij die goesting hebben in een middagje frisbee, je weet me te berei-
ken

5en prof
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Woordje van de praeses
Beste Winezen,

De eerste helft van het se-
mester is voorbijgevlogen
en dus ben ik hier weer
met mijn woordje. Laten
we eerst eens kijken naar
wat we de afgelopen weken
allemaal hebben uitgesto-
ken.

Sinds het vorige Strakske
hebben we onder andere
uitvoerig gecantust, met
twee chaotische schach-
tencantussen, een langver-
wachte verbroederingscan-
tus met de biologen en
uiteraard de legendarische
massacantus6. Stuk voor
stuk topcantussen waar ik
mij enorm geamuseerd heb.

Omdat we als studenten af en toe toch eens met onze toe-
komst bezig zijn, organiseerden we dit jaar na enkele jaren
van afwezigheid terug onze eigen jobbeurs. Op π-dag ston-
den we samen met 11 bedrijven klaar in S5 om jullie te
ontvangen. Dit werd een succes en lijkt me dus zeker voor
herhaling vatbaar de komende jaren.

Twee dagen later was het tijd voor de jaarlijkse bierbowling
en zoals elk jaar was dit ook nu weer een topactiviteit. De
week nadien, afgelopen woensdag, gingen we verbroederen
tijdens de beruchte nacht der wetenschappen. De cock-
tails vlogen in sneltempo de deur uit dus die verbroedering
is alvast gelukt. Tot slot zijn we de dag erna gaan karten
in de eKart.

6In tegenstelling tot de beiaardcantus heb ik mijn pot heelhuids op
kot gekregen deze keer.
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Ook in de laatste week voor de paasvakantie zijn er nog en-
kele topactiviteiten gepland. Allereerst gaan we maandag
samen met Chemica en GBK de humoristische kant op met
onze comedy night, waar Gunther Lamoot en Lukas Lelie
komen optreden. De dag nadien spicen we onze clubavond
op met wat extra drankspelletjes. Woensdag starten we
met een infoavond voor iedereen die geïnteresseerd is om
volgend jaar praesidium te worden en gaan we nadien over
naar een potje jeneverbaseball. Donderdag is het nog eens
tijd voor een cantus en vrijdag sluiten we af met ons gala-
bal.

Voor wie ons in de paasvakantie niet kan missen, zullen
we opnieuw onze blokspot openen. Deze onderbreken we
even om van 8 tot 10 april naar Sint-Joris-Weert te trekken
voor ons legendarische WWW, WiNA’s Wacky Weekend, een
echte aanrader. Tot slot gaat op paaszondag ’s avonds de
cantus der wetenschappen door.

Na de paasvakantie is het eindelijk tijd voor onze wegens
corona uitgestelde lustrumweek, om onze 85e verjaardag
te vieren. Meer info hierover vind je verder in dit Strakske
en de volledige introductie laat ik over aan de lustrumvoor-
zitter, Robin Vande Vyver, maar ik kan alvast zeggen dat
dit een topweek wordt, waar je geen enkele activiteit zal
willen missen.

Dan wil ik dit woordje afsluiten met ons konvent, het Fa-
culteitenKonvent Gent, te feliciteren, want ook zij vierden
afgelopen week hun lustrum voor hun 80e verjaardag.

Tot op de volgende activiteiten!

Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!

Jullie Praeses,
Kobe Bleuzé
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Woordje van de voorzitter
Omdat Robin zijn woordje zo hard miste, is hij lustrum-
voorzitter geworden. Hij zal je wat meer vertellen over de
lustrumweek.

Liefste Winezen en lezers van dit Lustrumstrakske,

Het is weer al even gele-
den dat ik nog een woordje
mocht schrijven voor het
Strakske, maar ik ben blij
dat ik het nu nog eens
mag doen en met een zeer
goede reden: het WiNA
Lustrum!

De afgelopen jaren heb
ik de kans gekregen om
heel wat activiteiten te
mogen organiseren voor
WiNA, maar geen enkele
activiteit komt nog maar
in de buurt van onze lus-
trumweek. We kunnen
gerust stellen dat dit de
grootste en wildste plan-
nen zijn die WiNA in de afgelopen 5 jaar heeft gehad, en
terecht, want het is immers niet voor niks een lustrumjaar.

Ik hoorde heel wat onder jullie al druk speculeren over
de lustrumweek. Velen onder jullie hadden zelf ook gekke
ideeën, maar ik kan jullie geruststellen, het comité had
ook wilde plannen. De afgelopen maanden hebben we deze
gekke ideeën omgezet naar de realiteit en het resultaat mag
er zijn. Binnen WiNA kennen veel mensen mij als iemand
die het steeds groots ziet. Ik kan jullie dan ook alvast ver-
tellen, voor de lustrumweek hebben we ons al zeker niet
ingehouden.

We kunnen natuurlijk nog niet alles verklappen, maar ik
ben toch blij om in dit lustrumstrakske al de eerste acti-
viteiten van de lustrumweek te mogen aankondigen. Het
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comité heeft de afgelopen maanden zeer hard hun best ge-
daan om niks te lossen en dat is uitstekend goed gelukt.
We zijn dan ook allemaal zeer blij en vol spanning om ein-
delijk onze plannen beetje bij beetje bekend te kunnen ma-
ken.

Uiteraard wil ik dit moment ook al even aangrijpen om mijn
lustrumcomité alvast te bedanken. Tot nu toe hebben ze
al ongelooflijk hard gewerkt om er een fantastisch lustrum
van te maken en ik twijfel er niet aan dat ze even enthou-
siast zullen zijn tijdens de lustrumweek. Zonder een sterk
comité is het onmogelijk om onvergetelijke activiteiten te
organiseren, daarom dan ook mijn grootste dankbaarheid
aan het comité.

Al wat mij nog rest is jullie uit te nodigen voor de lustrum-
week en ik hoop jullie allemaal zo talrijk mogelijk te mogen
verwelkomen. Neem het van mij aan, het wordt een onver-
getelijke week, eentje die je zeker niet wil missen. Zet het
maar dus al klaar in jullie agenda’s, ik verwacht jullie!

Met warme en enthousiaste lustrumgroeten,

Robin Vande Vyver
Lustrumvoorzitter WiNA 85
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Verslagen
Cultuur

Hellokes!

De voorbije cutlhoer-activiteiten waren een groot succes.
Eerst hadden we de crazy karaoke waar ik helaas zelf niet
bij kon zijn7. Daarna gingen we met z’n allen naar het
GUM wat een zeer leerrijke en leuke activiteit was8. En als
laatste hadden we de karting. Even alle remmen los en gif
mo sjette!

De eerstvolgende culthoer-activiteiten zijn de bierproeverij
op 02/05. Altijd al wat meer kennis op willen doen over
dat lekkere gerstenat? Kom dan zeker af! En om dit se-
mester af te sluiten gaan we ons nog eens samen bezatten
op de kroegentocht die voorlopig op 19/06 gepland staat.

Spaar jullie lever dus al maar een beetje9 voor de volgende
evenementen!

CultHOER out!

7kutcorona
8Als je het GUM nog nooit bezocht hebt -> zeker doen!
9Of niet
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Feest
Nacht der wetenschappen

Alle wetenschapskringen sloegen ook dit jaar de handen
in elkaar om deze epische avond te organiseren mét cock-
tails! Één ding is zeker, de Twitch stond in vuur en vlam!
De avond begon wel wat chaotisch10. Wij waren even van
de aardbol verdwenen, maar lieten wel degelijk een enorm
lekkere cocktail achter! Het spreekt voor zich dat onze
cocktails een katalysator waren voor ambiance, gekke dans-
moves en eigenlijk ook wel wat katers11. Daarnaast kwam
ook heel wat FK volk dat op lustrumtocht was meefeesten
en natuurlijk ook meedrinken! Het streelt ons ego natuur-
lijk ook wel dat de WiNA cocktail als eerste op was, we
maakten hem met veel liefde12!

Foute top 86

Zo fout, maar toch kon-
den veel wineesjes genie-
ten van hun guilty plea-
sure. Deze voorbije we-
ken werden deze 86 schij-
ven zorgvuldig in de top ge-
stemd door jullie en ze stel-
den niet teleur! Ik was
natuurlijk wel wat triestig
dat de "Crab Rave"niet op
1 stond13, maar DJ Paul
Elstak is ook wel een eind-
baas! We gaan niet liegen, sommige winezen werden geveld
door het fatale gratis vat. Dat gratis vat ontgrendelde te-
gelijkertijd gekke dansmoves en een polonaise die de CB
omvormde tot schlagerfestival. De sfeer zat duidelijk goed,
dat is ook te merken aan de foto’s. Zelden is zo’n mix van
zoveel verschillende genres zo goed geapprecieerd, waar-
voor dank! Waag eens een gokje, wat zou er volgend jaar
op 1 staan?

10lees: zonder WiNA feestjes
11sorry not sorry
12en nog meer alcohol xp
13ja ik heb elke dag gestemd
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Lustrumgalabal

Vergeet jullie elegante outfit zeker niet, want vrijdag amu-
seren we ons rot op het lustrumgalabal! Als je nog twijfelt
om te komen, denk dan eens aan het man-in-pakeffect14

of onze supertoffe locatie, nl. Le Bateau! Ja ja je raadt het
goed, dat is inderdaad een boot. Schip ahoy dus! Dan heb
ik het nog niet eens gehad over de DJ’s die het dak van
de tent15 gaan draaien. Het wordt vooral uitkijken naar
de set van Synoxis16, die heel wat dikke schijven in petto
heeft voor ons. Daarnaast is dit het eerste WiNA-galabal
dat in 3 jaar doorgaat, daar MOET je toch bij zijn? Wij
verwachten al jullie mooie snoetjes vrijdag, be there or be
square!

Tot dan!
Jullie feestjes,
Ellen en Wero

14yummie
15allez boot
16a.k.a. Wero
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Sport
IFK Voetbal

Woensdag 9 maart streden we tegen VRG in de kwartfi-
nales van het IFK voetbal. Na een sterk eerste kwartier
maakte de VRG de 0-1. Hierna kwamen we enkele keren
dichtbij de gelijkmaker, maar net voor de rust kregen we
het deksel op de neus en werd het 0-2. Na de rust zakte
onze ploeg als een kaartenhuisje uiteen, mede door het ge-
brek aan wisselspelers. Het werd uiteindelijk 0-10, maar
deze uitslag is ferm overdreven. Zij benutten hun kansen
wel, terwijl wij die vergaten af te maken. Toch bedankt aan
alle spelers om mee te doen!

IFK Basketbal

De basketbalmatch woensdag ging een grote uitdaging wor-
den, we waren met net genoeg om te spelen tegen VTK1
die een monsterploeg hadden. Het eerste deel kon onze
ploeg goed volgen, we bleven telkens maar een viertal pun-
ten achter en VTK had een niet al te groot voordeel. Na
een tijd werd het duidelijk dat zonder wissels basketten te-
gen een sterke ploeg niet vanzelfsprekend is want VTK kon
blijven wisselen en hun basketters bleven fris terwijl onze
basketters meer en meer vermoeid werden. Desondanks
dit nadeel bleven onze basketters vechten en gaven ze niet
af. De eindscore was uiteindelijk 44-70 maar onze basket-
ters hadden zeker een goede indruk nagelaten en een hele
mooie match gespeeld.

IFK Badminton

Op het IFK Badminton voor niet-geklasseerden deed WiNA
het behoorlijk goed met tal van tweede plaatsen in de poule,
vaak na iemand van HILOK. Helaas was een tweede plaats
niet genoeg om door te stoten, doch hadden we een iemand
die wel doorstootte. Quentin Staelens won al zijn poule-
matchen en ging strijdvol in de achtste finales tegen een
HILOK’er die over verschillende punten eindeloos bleef dis-
cussiëren. De fijne badmintonavond werd afgesloten met
een drankje in de cafetaria. Bedankt aan Gerwoud, Gill,
Nathan, Quentin, Robin C.17, Aiko, Camille en Isabelle om
mee te doen!

17Ik heb daar verdorie een week spierpijn van gehad, n.v.d.r

14



12-urenloop

Op woensdag 27 april vindt de 12-urenloop plaats. Heel
simpel: loop als vereniging zoveel mogelijk rondjes op het
Sint-Pietersplein (340 meter lang). Wij doen dit samen
met de andere wetenschapskringen plus Veto en VLAK.
Langs hier maken we alvast reclame om eens in de paas-
vakantie te gaan lopen, zodat WiNA met de andere weten-
schapskringen een goed resultaat kan neerzetten op de 12-
urenloop zelf.

Sportieve groeten,
Jullie sportjes,
Jarne en Vincent
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Het lustrumcomité
Dit Strakske staat helemaal in het kader van het lustrum,
maar wie zit er nu allemaal achter de hele organisatie?
Leer hier het lustrumcomité kennen.

Voorzitter: Robin Vande Vyver
Leeftijd: 22
Favoriete dag van de lus-
trumweek: Dag 8 (dinsdag
26/04)
Favoriete WiNA-Bar drankje:
Spitbull
Wat je zeker niet mag
missen: De Lustrumcan-
tus!
Mijn droom voor de lus-
trumweek: Alles kan door-
gaan zoals we het gepland
hebben en iedereen amu-
seert hem!
Taakomschrijving:

• Algemeen eindverantwoordelijke van de lustrumacti-
viteiten

• Coördineren en aansturen van de verschillende func-
ties
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Penningmeester: Tippi Verhelle
Leeftijd: 22
Favoriete dag van de lus-
trumweek: Dag 7 (maandag
25/04)
Favoriete WiNA-Bar drankje:
Gin Tonic
Wat je zeker niet mag mis-
sen: Cocktailavond 2.0
Mijn droom voor de lus-
trumweek: Dat het (on)vergetelijk
wordt!
Taakomschrijving:

• Verantwoordelijk voor alle
financiële zaken (begroting, boekhouding, etc.)

• Rechterhand van de voor-
zitter

Praeses: Kobe Bleuzé
Leeftijd: 20
Favoriete dag van de lus-
trumweek: Dag 4 (vrijdag
22/04)
Favoriete WiNA-Bar drankje:
Stella
Wat je zeker niet mag
missen: De officiële ope-
ningsreceptie
Mijn droom voor de lus-
trumweek: Veel volk en
veel amusement!
Taakomschrijving:

• Juridisch verantwoor-
delijk (contracten te-
kenen, vertegenwoor-
diger van WiNA, . . . )

• Verantwoordelijk voor
het praesidium (shiften,
communicatie, . . . )
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Barverantwoordelijke: Louise Geens
Leeftijd: 18
Favoriete dag van de lus-
trumweek: Dag 2 (dinsdag
20/04)
Favoriete WiNA-Bar drankje:
Ice Tea
Wat je zeker niet mag
missen: De fantastische
cocktails!
Mijn droom voor de lus-
trumweek: Dat het nog
gekker wordt dan we ge-
pland hebben!
Taakomschrijving:

• Drankvoorraad (leve-
rancier, leveringen, op-
halingen, . . . )

• Medewerkers met bar-
shiften ondersteunen

Catering: Philippe Muller
Leeftijd: 20
Favoriete dag van de lus-
trumweek: Elke dag met
drank
Favoriete WiNA-Bar drankje:
Stella maar dat is een
beetje saai, dus dan pak ik
het bloed van de lustrum-
voorzitter
Wat je zeker niet mag
missen: DE HELE LUS-
TRUMWEEK NATUURLIJK!!!
Mijn droom voor de lus-
trumweek: Een week voor-
zien waar mensen over 10
jaar nog steeds over zullen
spreken
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Taakomschrijving:

• Verantwoordelijk voor de eetstandjes, foodtrucks, etc.

• Voorzien van het nodige materiaal om de snacks klaar
te maken

Logistiek: Robbe D’hooge
Leeftijd: 21
Favoriete dag van de lus-
trumweek: Dag 2 (20/04)
Favoriete WiNA-Bar drankje:
Stella natuurlijk
Wat je zeker niet mag
missen: Lustrumcantus!
Mijn droom voor de lus-
trumweek: Na 2 jaar lid
te zijn, eindelijk eens heel
WiNA ontmoeten
Taakomschrijving:

• Verantwoordelijk voor
de infrastructuur en
het materiaal

• Coördinatie van op-
bouw en afbraak
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Veiligheid & PR: Justine Dejaegher
Leeftijd: 20
Favoriete dag van de lus-
trumweek: Ik heb geen
favoriete dag, iedere dag
wordt lit
Favoriete WiNA-Bar drankje:
Spitbull
Wat je zeker niet mag
missen: 20/04/2022
Mijn droom voor de lus-
trumweek: Dat ik de lus-
trumweek tot het einde
overleef
Taakomschrijving:

• Verantwoordelijk voor
de veiligheid tijdens
de lustrumactiviteiten

• EHBO-kennis

• Verantwoordelijk voor
alle communicatie naar
de leden over het lus-
trum

• Tijdens het evenement
sfeerbeelden voorzien
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Kalender
Zoals altijd staan er weer een heleboel activiteiten op de
kalender! Hier vind je een snel overzicht.

Di 29 mrt WiNA’s darankspelletjes-
avond

CB

Woe 30 mrt Infomoment WiNA verkiezin-
gen

Grote kel-
der

Woe 30 mrt WiNA’s jeneverbaseball Grasveld
S9

Do 31 mrt Casinocantus CB
Vr 1 apr Galabal Le Bateau

Vr-Zo 8-10 apr WiNA’s Wacky Weekend St.-Joris-
Weert

Zo 17 apr Cantus der Wetenschappen TBA
Di-Di 19-26 apr Lustrumweek Gent
Woe 27 apr 12-urenloop Sint-

Pietersplein
Do 28 apr Kiesvergadering S9
Ma 2 mei WiNA’s Bierproeverij TBA
Di 3 mei Clubavond CB
Do 5 mei Ontgroening + ontgroenings-

cantus
CB
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Wat te verwachten van het lustrum?
Eindelijk is het tijd om al een eerste deel van onze lustrum-
week bekend te maken. We kunnen helaas nog niet alles
verklappen, maar hou de sociale media de komende dagen
zeker in de gaten om niks te missen!

WiNA-Bar
Tijdens de lustrumweek koloniseren we het terrein rond
ons bekende gebouw S9 en palmen we alles in. Een grootse
pop-up bar zal opgezet worden om jullie elke dag van drank
en eten te voorzien.

Dinsdag 19/04 - Lustrumreceptie
We starten de lustrumweek met een prachtige en classy
lustrumreceptie. Opgelet, deze is op uitnodiging dus hou
zeker je mailbox in de gaten! Dress-code is casual chic dus
vergeet zeker je fancy kleren of kostuum niet mee te nemen
naar Gent. Cava zal alvast niet ontbreken, hopelijk jullie
ook niet!

Woensdag 20/04 - ???
** CLASSIFIED **
Maar toch al een kleine tip: “We’re going to Ibiza!”18.

Donderdag 21/04 - ???
** CLASSIFIED **

Vrijdag 22/04 - Lustrumcantus
Uiteraard kan een lustrumcantus niet ontbreken in onze
lustrumweek en dit jaar zal deze plaats vinden op vrijdag-
avond. De cantus gaat door op de Sterre en het Io Vivat
zal klinken om 18 uur. Vanaf 17u30 openen we onze deu-
ren en zijn jullie allemaal van harte welkom voor de meest
epische cantus die WiNA ooit georganiseerd heeft.

Zaterdag 23/04 - Oudledenactiviteit
Naar oude gewoonte verwelkomen we op zaterdag 23 april
onze oudleden met een gezellige BBQ. Uiteraard zal ook
de WiNA-Bar geopend zijn zodat de drank rijkelijk kan

18Toch ook naar de kloten mag ik hopen?, n.v.d.r
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vloeien. Opgelet, deze activiteit is op uitnodiging, hou dus
zeker je mailbox in de gaten.

Zondag 24/04 - Rustdag
Als zelfs God op zondag een rustdag mocht nemen, dan
mogen wij dat natuurlijk ook. Gebruik deze dag om even
de batterijen op te laden en de lever wat recuperatietijd te
geven. Bereid u rustig voor op de twee laatste dagen van
de lustrumweek, het zal nodig zijn!

Maandag 25/04 - ???
** CLASSIFIED **
Maar alvast een kleine tip: lekker sportief en goed verlucht.
The Skye is the limit!

Dinsdag 26/04 - WiNA-dag 2 - ???
De laatste dag van de Lustrumweek zal WiNA-dag 2 om-
vatten. Maak je alvast klaar voor een volledige dag aan ac-
tiviteiten. Wat er exact zal gebeuren, houden we nog even
stil, maar we kunnen wel al verklappen dat de WiNA-Bar
de place-to-be zal zijn!
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Nog geen date voor het galabal? Pro-
beer dit!

Het galabal komt eraan geraasd en je zoekt misschien wel
nog naar een date. Wees niet getreurd, de scriptor schiet
u te hulp! Hier kan je wat van de beste openingszinnen
vinden om eender wiens hart direct te winnen19! Onthoud:
Delivery is key!

Voor de cuties onder ons
• Ken ik jou niet uit Griekenland? Daar komen toch

alle godinnen vandaan?

• We zijn misschien geen sokken, maar ik denk dat wij
een perfect paar zouden zijn.

• Gelukkig heb ik mijn zwemdiploma behaald, anders
verdronk ik in je mooie ogen.

• Ben je gelovig? Want jij bent het antwoord op al mijn
gebeden.

• Heb jij de laatste fout van Spotify gezien? Ze hebben
jou niet benoemd tot heetste single.

• Ik was op zoek naar de meest zeldzame Pokémon en
mijn GPS bracht me naar jou.

• Wij zouden een fantastische orthonormale basis vor-
men.

• Herken je mij niet? Oh nee, dat is waar ook, ik heb je
enkel nog maar in mijn dromen ontmoet!

• Astronomie is onzin! Als sterren zo ver weg staan, hoe
kan jij dan zo dicht bij komen?

• Pardon, kan je alsjeblieft wegstappen van de bar? Je
smelt al het ijs.

19De scriptor is niet verantwoordelijk voor gebroken harten, blauwe
ogen of andere fysieke/mentale kwetsuren ten gevolge van het gebruik
van deze zinnen
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Voor de clichéliefhebbers
• Deed het pijn toen je uit de hemel kwam vallen?

• Ik ben mijn nummer kwijt, mag ik de jouwe?

• Geloof jij in liefde op het eerste zicht of moet ik nog
eens langslopen?

• Je brengt zoveel tijd door in mijn gedachten, dat ik je
eigenlijk huur zou moeten vragen.

Voor zij met lef20

• Ik geef een feestje in m’n mond. Zin om te komen?

• Ik heb morgen een kater en nu zoek ik nog een poes.

• Je geeft me Dyson-complex. Ik wil plots alleen zuigen.

• 25% van de vrouwen heeft een goed seksleven, meer
tijd heb ik niet.

• Laten we antilichamen uitwisselen21.

• Ah dus je bent programmeur? Wel, dan heb ik een
andere python die je kan gebruiken.

• Heb je nog ruimte voor een extra tong in je mond?

• Als jou linkerbeen Kerstmis was en je rechterbeen Pa-
sen, mag ik dan tussen de vakanties door wat tijd bij
je doorbrengen?

• Ik kwam hier met de intentie je hart te stelen, maar
je BH zit in de weg. Kan je hem uitdoen?

20Gebruik op eigen risico
21Dank aan Wero voor deze
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Interview met prosenior Robin Van-
daele

Ons laatste lustrum is intussen al 6 jaar geleden. Deze
werd gevierd in het het seniorjaar van Robin Vandaele,
a.k.a Konijn. Maar wat heeft hij allemaal te vertellen hier-
over?

Veel van de nieuwe leden zullen jou waarschijnlijk nog
niet kennen. Hoe zou je jezelf aan hen voostellen?
Vanwaar komt de bijnaam Konijn bijvoorbeeld?

“Vanwaar komt de bijnaam
Konijn?”. . . Zucht. . . Zo-
als altijd waarschuw ik
eerst diegenen hopend op
een legendarisch verhaal
voor een grote teleurstel-
ling. Tijdens mijn eerste
jaar aan UGent stond er ie-
mand in mijn gsm als ‘Ko-
nijn’ met zuivere willekeu-
righeid en onbenul als re-
den. Op de eerste voordoop
moesten we wat in het gras
rollen en gaf ik mijn gsm
tijdelijk aan iemand van
het doopcomité. Op dat
moment ontving ik een sms
van ‘Konijn’ en zeiden ze
dat dit vanaf nu mijn bij-
naam ging zijn. Ik dacht
dat ze dat wel de eerstvol-
gende keer zouden vergeten zijn. Dit is nu al meer dan
tien jaar geleden.
Wat betreft mezelf, ik heb de Bachelor Wiskunde gedaan en
vervolgens de Master (Zuivere) Wiskunde. Gedurende deze
vijf jaar was ik uiteraard enorm actief binnen WiNA. Ik heb
hier dan ook goede vrienden voor het leven aan overgehou-
den. Doorheen WiNA heb ik een fantastisch traject afge-
legd: van schacht, tot cursuspraeses (niet mijn beste jaar
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omdat ik pas na bijna een half jaar doorhad dat de WiNA-
wiki bestond), tot schachtentemmer, tot feestpraeses, tot
uiteindelijk praeses.
Na mijn studies heb ik een doctoraat gedaan in de com-
puteringenieurswetenschappen, maar ik kwam toch zeker
nog enkele jaren af naar bijna alle WiNA-activiteiten. Im-
mers, een doctoraat is nu ook niet echt werken. Bovendien
was mijn vriendin Sarah toen ook nog feestpraeses en ver-
volgens vice, dus ja, als zij kwam, kwam ik natuurlijk ook.
Haar heb ik dan ook via WiNA leren kennen, meer bepaald
terwijl ik temmer was en zij schacht. Foei mezelf. Maar
toen gebeurden dergelijke zaken wel nog met wederzijdse
toestemming.

Hoe heb jij jouw lustrumjaar ervaren als senior?
Senior zijn tijdens een lustrum- en (voor mezelf) thesisjaar,
was zonder twijfel het drukste jaar dat ik gekend heb tij-
dens mijn opleiding. Maar organisatorisch zoals ik ben,
heb ik het allemaal mooi geanticipeerd en georganiseerd
op voorhand. Zo deed ik het merendeel van mijn vakken
in het eerste semester. Het tweede semester waarin de lus-
trumweek viel, had ik enkel nog een keuzevakje fysiologie
aan de psychologie. Maar dat is zo’n vak waarbij de vraag
“waarom kan een pauw niet goed vliegen” voor een vierde
van je punten op het examen telt, dus tijdrovend was dat
ook weer niet. In ieder geval kon ik ook sterk rekenen
op de lustrumvoorzitter Alexander alsook de rest van het
lustrumcomité, om toch ook een groot deel van de verant-
woordelijkheid op hun te nemen.
Ik vond het evenals een memorabel jaar in de zin dat ikzelf
toch ook een beetje mijn stempel heb kunnen drukken.
Zo is het nieuw en huidig WiNA kringlied geïntroduceerd
in dat jaar, waar ik enorm heb achter gezeten. Verder is
de huidige stijl van de WiNA praesidiumlinten met WiNA-
schild ook van mijn jaar. Voordien waren onze linten bij
de minst aantrekkelijke van Gent en omstreken. Je weet
op voorhand dat wanneer je zo’n beslissingen als prae-
ses maakt, je heel wat populariteit verliest bij de WiNA-
puristen die tegen verandering zijn. Op zo’n momenten
moet je dan ook sterk in je schoenen staan. Ik heb abso-
luut geen spijt dat ik dit gedaan heb, integendeel.
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Wat weet je nog van de lustrumweek in jouw jaar?
Deze duurde acht dagen, van WiNA-dag 2 met een bbq,
springkasteel en gratis vaten, tot en met de ‘alles moet ka-
pot in het Mexicaans’-dag met een rodeostier aan S9 en
Desperados (met limoentje op uitdrukkelijk verzoek van
Sarah), tequila en Goldstrike aan studentikoze prijzen. We
hadden speciaal voor die week ook een gigantische WiNA-
vlag laten maken, die de hele week aan S9 ophing. Er was
wel geen rustdag tussendoor, wat achteraf gezien niet be-
paald het beste idee was. Er waren wel wat meer gedeisde
activiteiten tussendoor zoals een spelletjesavond, maar ik
denk dat zelfs de harde kern een adempauze, bijvoorbeeld
op zaterdag, zou weten te appreciëren hebben.
Verder werd ook het nieuw en huidig WiNA kringlied, ge-
componeerd door mijn toenmalige cantor en scriptor Sam,
verkozen op de lustrumcantus. Daar is wel nog wat con-
troversie over geweest: vele leden waaronder ook oudere
verzochten al van in het begin van het jaar een nieuw WiNA
kringlied. Maar als puntje bij paaltje komt, stellen ze niets
voor, noch kwamen de meesten af om te stemmen. Maar
dan achteraf zagen dat ze niet tevreden zijn met het nieuw
lied. Ze wouden een online stemming zeggen ze dan, maar
dan weet je op voorhand dat je met een gigantisch oude
generatie zit die het hele systeem boycot om het oude lied
te behouden en dan toch nooit meer af te komen om het
lied zelfs nog te zingen. *Zucht.* Oude zakken zullen altijd
zagen, niets aan te doen. Het oude lied was te lang en een
zaaglied en het nieuw is beter, punt. Goed gedaan Sam!

Wat was je favoriete activiteit in de lustrumweek?

Het lustrumgalabal viel toen
tijdens de lustrumweek en
is naar mijn mening tot
nu toe het beste galabal
van WiNA dat ik meege-
maakt heb, alsook mijn fa-
voriete activiteit in de lus-
trumweek. Sarah had die
ook georganiseerd, dus na-
tuurlijk ben ik een beetje
moreel verplicht om dit te
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kiezen.
Verder was de ‘alles moet kapot in het Mexicaans’-dag ge-
woonweg legendarisch.
Een Mexicaans ontbijt met een rodeostier aan S9 is memo-
rabel, ook al tast de hele dag/avond/nacht goedkope Des-
perados/tequila/Goldstrike je memorisatiecapaciteiten iet-
wat aan. Hoe legendarisch deze dag ook was, ik zou het
niet mijn persoonlijke favoriet noemen. Na aankomst in de
CB in de avond zei ik tegen mijn penning/lustrumvoorzitter
Alexander en vice Yasser dat ik ook eens één avondje niet
verantwoordelijk wou zijn en dat ik het aan hen ging over-
laten om de nacht tot een goed einde te brengen. Ik denk
dat ik het een goed uur heb volgehouden voor ik KO lag in
mijn bed, of toch een uur dat ik mij herinner. Ter verdedi-
ging: het was echt een vermoeiende week.

Kunnen we jou verwachten op het galabal en/of één
van de lustrumactiviteiten?
Sowieso ben ik van plan naar het galabal te komen. Wat
betreft lustrumactiviteiten ligt het al iets moeilijker, aange-
zien ik vanaf april begin met mijn nieuwe job bij Arcelor-
Mittal. Ik heb dit jaar dan ook niet veel verlof vanwege de
overstap van de openbare naar de privésector. Nochtans
kan ik mijn weinige verlof goed gebruiken dit jaar, met de
baby van Sarah en mij die op komst is alsook onze nade-
rende verhuis. Het lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk dat
ik in de lustrumweek al iets van verlof zou opnemen.
Desondanks kijk ik toch uit naar leuke activiteiten rond
het weekend, waar er toch ook iets meer rekening gehou-
den wordt met de werklieden onder ons, of misschien zelfs
in het zonnetje gezet. Mogelijk kan ik tijdens de week ook
wel kort ’s avonds eens binnenspringen, maar dat hangt
natuurlijk een beetje af van welke van mijn vriendjes ook
komen. Reclame maken is de boodschap!

Het lustrumcomité is zeer geheimzinnig over alles dat
ze gepland hebben. Wat zijn jouw voorspellingen? Wat
zou je graag willen zien?
Gezien mijn eigen ervaring binnen WiNA, vraag ik me toch
af of ‘geheimzinnig’ niet synoniem is voor ‘een gebrek aan
een concrete planning tot op de dag van vandaag’. Waarom
zou je daar geheimzinnig over doen? Integendeel, je moet
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de mensen zo vroeg mogelijk warm en enthousiast maken
voor de naderende activiteiten. Swat, dat is de mening van
een oude knar22. Jullie doen wat jullie willen natuurlijk.
Mijn voorspellingen zijn toch een WiNA-dag met extra veel
randanimatie, op zijn minst een springkasteel, een lus-
trumcantus en een legendarische afsluiter met goedkope
ethanol in de CB, of toch als Kevin daar niet moeilijk over
doet.
Een bepaalde mooigenaamde prosenior heeft ook al iets
laten vallen over een oud-ledenavond, waar ik toch al stie-
kem naar uitkijk.

Veel andere kringen hebben dit jaar ook hun lustrum,
waarom gaat dat van WiNA vele malen beter zijn?
Ik weet het niet, er is nog geen planning.
Wel weet ik dat er bij WiNA een ideale balans is tussen
het studentikoze, gezelligheid, maar ook professionaliteit.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan recente onzedige verhalen in
de media over een kring waar de gestreepte langsnuitkever
meer centraal staat dan de vierkantswortel zoals bij ons.
Dergelijke zaken kunnen een enorm negatieve impact heb-
ben op de gehele sfeer binnen je kring. Ik ben dan ook
tevreden en trots dat dit bij WiNA niet het geval is en dat
WiNA een open en sociale omgeving aanbiedt voor ieder-
een.

En om af te sluiten: Hoeveel keer gaat het woord lus-
trum voorkomen in ’t Lustrumstrakske?
Kan ik hier iets mee winnen?23 11324.

22en van Sarah blijkbaar ook
23Misschien, n.v.d.r
24Niet slecht, 86, n.v.d.r
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Kaperijen van memerijen
Na wat kuieren door obscure memepagina’s en inzendin-
gen van lezers heb ik de volgende 10 memes geselecteerd
voor deze editie.
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WiNA in beeld
WiNA is doorheen de jaren zeker een heel stuk veranderd.
WayBackMachine leert ons hoe de WiNA homepage door-
heen de jaren is geëvolueerd. De site is jammer genoeg niet
perfect dus sommige foto’s hadden echt geen zin om in te
laden.

2001

2002
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2003

2005

2006
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2007

2009

2019
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2020

2022
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Oud WNK lint
Als bonus hebben wij op de FK Lustrumreceptie ook nog
het plezier gehad een oud lint van de WNK uit 1967 te
kunnen bezichtigen:
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Interview met prof. Maarten Baes
Eindelijk is het nog eens gelukt om een interview in ’t
Strakske te krijgen. En dan nog met protemmer en pro-
fessor Maarten Baes!

Veel studenten zullen u nog niet echt kennen. Hoe zou
u uw onderzoek aan hen omschrijven?

De onderzoeksgroep Sterren-
kunde hier houdt zich voorna-
melijk bezig met het bestude-
ren van de evolutie van ster-
renstelsels. We willen dus
vooral de fysische processen
achterhalen die een rol spe-
len in de geschiedenis daar-
van. Dit doen we door waar-
nemingen en computersimu-
laties met elkaar te vergelij-
ken en zo te kijken welke
simulaties het beste overeen
komen met de waargenomen
verschijnselen. Soms gebeurt
het ook eens in de andere
richting. Dan hebben we een
simulatie die iets voorspelt en
gaan we met onze telescopen zoeken naar dat fenomeen.
Mijn eigen onderzoek houdt zich vooral bezig met wat er
zich tussen sterren afspeelt, in het interstellaire medium.

Hoe bent u eigenlijk in de sterrenkunde geraakt?
Ik ben gestart als wiskundestudent hier aan de UGent.
Toen was het eerste jaar fysica en wiskunde gedeeld tus-
sen beide richtingen. Hierna konden studenten kiezen om
richting de wis- of natuurkunde te gaan. Ik ben toen de
wiskunderichting uitgegaan. Na mijn tweede jaar begon ik
toch meer interesse te krijgen in de toepassingen van alles
wat ik leerde en daar was sterrenkunde de perfecte kandi-
daat voor! Ik ben dan in mijn licentie en doctoraat verder
in die richting gegaan en nu ben ik hier.
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Hoe zal de James Webb ruimtetelescoop uw onderzoek
beïnvloeden?
Die telescoop zal ons toestaan om zeer ver in het heelal te
kijken en te zien of onze modellen daar ook nog steek hou-
den. Onze onderzoeksgroep heeft meegewerkt aan één van
de instrumenten van de telescoop waardoor we een gega-
randeerde tijdslot hebben voor waarnemingen.
Een andere telescoop waar we heel actief aan hebben mee-
gewerkt, is de Herschel Space Observatory. Deze nam ook
waar in het infrarood en heeft ons van data voorzien waar-
mee we wel 10 jaar zoet zijn.

U bent zelf nog lid geweest van het praesidium waar
u toen schachtentemmer was. Zou u ons hierover wat
meer kunnen vertellen?
Goh dat is al heel lang geleden, ’94 meen ik mij te herin-
neren. Dat was mijn tweede jaar aan de unief. We hadden
toen met wat vrienden besloten om tot het praesidium toe
te treden. Ik wilde graag de rol van temmer opnemen om-
dat ik het gevoel had dat wij in ons eerste jaar niet echt he-
lemaal goed verwelkomd werden. Als temmer kon ik zorgen
dat de nieuwe leden zich snel een deel van de kring voel-
den. De studiepeter- en meteravond is bijvoorbeeld iets
waar we toen terug leven in geblazen hebben.
De studentenkring25 was toen ook nog niet zo groot, dus
praesidium zijn, betekende niet enorm veel. Wij waren
vooral een bende vrienden waar het belangrijkste in groep
dingen kunnen doen was.

Toen ik uw naam googelde26 kwam er acteur op. Heeft
u een dubbelganger of heeft u echt meegespeeld in
Above us all?
Dat was een project van een Nederlandse regisseur die
vooral documentaires maakte maar ook films deed met
niet professionele acteurs die spelen wat ze in het echt
zijn. Voor die film zocht ze een Vlaamse sterrenkundige.
Nu, zoveel Vlaamse sterrenkundigen zijn er ook weer niet,
waardoor ze al vrij snel bij mij kwam.
De film gaat over collectief rouwen: ik speelde een sterren-

25toen nog maar net WiNA
26Ja zo schrijf je dat, ik ben er ook niet blij mee
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kundige wiens Aboriginee vrouw was gestorven en met zijn
gezin dan terug naar België verhuist, juist rond de tijd van
de 100ste verjaardag van WOI. Zo was er dus de rouw van
mijn personage, maar ook dat van de samenleving die in
beeld werden gebracht.

Hoe heeft u dit ervaren als niet-acteur?

Het was een heel leuke ervaring. Ik
mocht voor 3 weken naar Australië om
daar te gaan filmen, maar ik voelde me
niet één of andere ster27. Ik hielp maar
al te graag mee met het opstellen van
de filmsets.
Sommige dagen waren dan zeker ook
wat heftiger dan andere door de aard
van de film maar het was zeker heel
aangename ervaring. Na productie
speelde de film ook op het filmfestival
in Berlijn waar ik dan ook op uitgeno-
digd was, wat ook een fantastische er-
varing was!

U bent sterrenkundige, acteur en zij die WSF28 van u
gehad hebben, zouden u ook wel een geschiedenislief-
hebber noemen. Heeft u hierbuiten nog andere hobby’s?
Ik ben zeer graag buiten, iets wat ik mee heb genomen uit
mijn tijd in de JNM. Die ervaring heeft zeker ook bijge-
dragen tot mijn plezier in de rol als schachtentemmer met
activiteiten zoals de doop.
Ik wandel ook nog steeds zeer graag in de natuur, het liefst
van al in de bergen. Vooral Zuid-Amerika is één van mijn
favoriete bestemmingen.

Bedankt voor het zeer aangename interview!

27-renkudige, haha, n.v.d.r
28Wiskundige Structuren en Functies
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Horoscoop
Wat is een lustrumstrakske nu zonder horoscoop? In dit
gedeelte ga je aan de hand van je sterrenbeeld kunnen
voorspellen wat er met je gaat gebeuren tijdens de lustrum-
week. Word je blut? Vind je de liefde van je leven? Ga je
helemaal naar de kloten? Lees het hier! Zoals altijd is de
horoscoop gebaseerd op uiterst wetenschappelijke feiten.

Ram (21 maart – 19 april)
Je hebt honderden euro’s aan lustrummerch uitgegeven
Vooral omdat je niet kan wachten om die lustrumweek te
beleven
Hopelijk ga je daardoor je studies niet opgeven
Gelukkig kan je nog altijd in augustus streven
Je gaat zeker niet vroeg vertrekken bij activiteiten terwijl je
vrienden achterbleven
Je wilt kunnen navertellen dat je in de lustrumweek alles
hebt gegeven!

Stier (20 april – 20 mei)
Jij kan niet wachten om op’t gemak met iedereen een pin-
tje te drinken
Jij wilt je keel insmeren en op de goede dingen in’t leven
klinken
Hopelijk ga je niet in al dat gerstenat verdrinken
Misschien ga je zelfs dingen doen die je niveau gaan doen
zinken
Pas op voor stommiteiten zodat je je niet zal verminken
Één ding is zeker; na die lustrumweek ga je heel hard stin-
ken

Tweeling (21 mei – 20 juni)
Zie je nu dubbel door de drank of ligt het aan je sterren-
beeld?
Je stapt tussen café’s tot je voeten vol staan met eelt
Stilaan geraak je op dat lustrumtempo ingespeeld
En begin je aan de katerteelt
Pas op je herinneringsbeeld!
Of je bankkaart is voor je het weet kwijtgespeeld

41



Kreeft (21 juni – 22 juli)
Je kreeg genoeg van corona als ‘nieuwe normaal’
Die quarantaines en gebrek aan feestjes maakten je suici-
daal
Na onze feestjes, moet je oppassen met vrij pissen, buiten
is dat namelijk
illegaal Richt het ook recht in de goot, niemand wil een
druppel van die straal
Je kan echter niet wachten op die lustrumweek, die wordt
zalig maximaal
Pas wel op of je wordt een nieuw UGent-schandaal

Leeuw (23 juli – 22 augustus)
Bij elke prosit zal iedereen jouw gebulder horen
Jouw gezang overstemt zelfs dat van meerdere cantoren
Om de feesten op gang te krijgen, ben jij één van de kata-
lysatoren
Waarna je tot laat in de nacht de openbare rust gaat ver-
storen
Tot je verwelkomd wordt door het ochtendgloren
Zittend in één van de Gentse politiekantoren

Maagd (23 augustus – 22 september)
In de lustrumweek gaan er dingen met je gebeuren die je
nooit had verwacht
Je ouders gaan zelfs twijfelen of ze je goed genoeg hebben
grootgebracht
Om de twee dagen feest je tot diep in de nacht
Daardoor wek je bij veel Winezen heel veel aandacht
Misschien heb zelfs je in een ander bed de avond doorge-
bracht?
Allemaal goed en wel, maar doe het niet met een schacht
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Weegschaal (23 september – 22 oktober)
Jouw gebalanceerde levensstijl is wat je aanbiedt
Maar in de lustrumweek zal blijken dat dit tekortschiet
Je zal op verkenning gaan doorheen het ganse Gentse ge-
bied
Tijdens de avonden word jij zeker de publieksfavoriet!
Maar de kater zal inslaan als een meteoriet
Ben je niet blij dat ik niet heb gerijmd met piet?

Schorpioen (23 oktober – 21 november)
Jij zal jezelf en je vrienden in drank doen verzuipen, het zit
immers in je natuur
Jullie aanwezigheid zorgt op elk feestje voor een stijging in
temperatuur
Van de hele zaal ben jij het meest immatuur
Let echter op, je hebt terug les om 8 uur.
Maar dat doet er niet toe, je wordt een legende in de stu-
dentenliteratuur!
Misschien wel afgebeeld als een karikatuur

Boogschutter (22 november – 21 december)
Als een ware cupido schiet je altijd raak
Elke avond sla je een nieuw aan de haak
Je speelt rapide aftrekschaak
Je hebt hem wel goed te pakken, die smaak
Maar gebruik altijd bescherming voor je zaak
Anders vind je misschien wel een nieuwe ziekteoorzaak
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Steenbok (22 december – 19 januari)
Je werkt altijd zo hard voor school, maar nu is het tijd voor
de lustrumweek!
Je hebt al teveel uren doorgebracht in die saaie bibliotheek
Daarom kan je niet wachten om met je vrienden te dansen
in een discotheek
Zuip wel niet teveel, anders moet je ’s ochtends weer naar
de apotheek
Je doet elke activiteit mee en daardoor krijg je van je ou-
ders een preek
Je ontdekt bovendien je ware vrienden; wie is er echt en
wie is er fake?

Waterman (20 januari – 18 februari)
In de lustrumweek ga je op het einde van elke avond mys-
terieus verdwijnen
Je kan je niet herinneren waar je was door al die bieren en
wijnen
Daardoor hunker je intens naar katermedicijnen
Maar het enige dat je vindt zijn vieze rozijnen
Op een avond keer je naar huis en begin je met je zaklamp
te schijnen
En je denkt dat je gedrogeerd bent, want je ziet wande-
lende dolfijnen

Vissen (19 februari – 20 maart)
Iedereen kent jou als het gevoelige hartendiefje
De sterren voorspellen dat je dit jaar zal afsluiten met je
lustrumliefje
Je gaat wel blut eindigen, waardoor je begint te letten op
elk tariefje
Hopelijk eindig je daardoor niet in een clandestien archiefje
Je zal bedelen voor een geldbriefje
Uiteindelijk eindigt de lustrumweek met het verkoop van
je telescoopstatiefje
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Glijbaantjes
Terug tijd voor het leukste deel van ’t Strakske: de glij-
baantjes. Je kent het concept intussen wel, geniet ervan!

“Elise, is dat de online versie
van Lise?” - Robin VdV

“Ik hoor daar numpy en kwantum
tunnelen, het feest is echt begon-
nen.” - Simon

“Ik ben braktisch.” - Victor

“Victor, zelfs onze worsten liggen
naast mekaar.” - Robin C.

“Mag ik diene worst niet eerst
inspecteren voor ik die in mijn
mond steek?” - Victor

“Ik heb genoeg stok.” - Robbe
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“Oh nee, ballen zijn gebarsten.”
- Victor

“Ja ma echt mannelijk zijt gij
ook nie he.” - Justine tegen Vin-
cent

Robin C.: “Misschien zijn natte
dromen geesten die u pijpen.”
Ada: “Robin, ga slapen. Het is
2u ’s nachts.”

“Dan sweept mijne stok.” - ano-
nieme prof

“Ik speel niet met ballen, enkel
met worsten.” - Victor

Justine: “Robin, op een schaal
van 1 tot 10, hoe zat zijt gij?”
Robin VdV: “2.”
Efkes pauze
Robin VdV: “Wacht 10 is toch
veel eh?”
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“Gij verzuurde ouwe zak” David
tegen Robin VdV

Victor: “Ik wil geen worst.”
Jitse: “Zijt gij wel van WiNA?”

“Sibe is geen voordeel.” Robbe

Robbe: “Elk kot moet nu een la-
vabo hebben”
Kobe: “Is dat een probleem als
er bier uit de kraan komt?”
Robbe: “PROBLEEM???”

“Vic zn vinger is iets dak al vaak
heb gezien.” - Robin C.

“David staat achter mij en ik
voelde iets hard.” - Wero
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Woordje van de schachtentemmer
Allerliefste Winees, geachte lezer,

Welkom terug bij Ram-
blings of a madman: Lus-
trum editie. Sinds mijn
vorige woordje heeft het
2e semester ons weer een
hele hoop prachtige activi-
teiten gebracht, te begin-
nen met niet één, maar
twee schachtencantussen!
Op 27 februari kregen de
schachtjes van dit jaar de
kans om eens te voelen hoe
tof het is om niet in de
schachtenbak te zitten tij-
dens een cantus. Ze heb-
ben dan ook met plezier
gebruik gemaakt van hun
macht om ons toch eens
goed te kloten29. Een week
later was het dan de beurt aan de schachten van vorig jaar
om hun schachtencantus in te halen die ze vorig jaar nooit
hebben mogen organiseren. Zij hadden de boodschap om
ons te kloten echter verkeerd begrepen en keerden zich
keer op keer tegen hun schachtentemmer, wat voor ons
natuurlijk heel handig was30.

Enkele dagen later was het dan tijd om te verbroederen
met onze geliefde biologen tijdens de verbroederingscan-
tus. Het was een ongelooflijk gezellige cantus met een fan-
tastische sfeer en verrassend flinke schachten. Enkel dat
zeehondje was toch wel een beetje nat, maar een temmer
moet er alles voor over hebben om schachten op te voeden.

Nog een weekje later stond dé WiNA-activiteit van het jaar
op de kalender, de bierbowling. Er waren ballen en bier,
meer kan een Winees toch niet wensen! Er waren ware

29Die intentie was gelukkig wederzijds ;)
30Ik was vooral blij dat het een keertje niet mijn schuld was
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strike-goden, gootliefhebbers en drankorgels, het was alom
een fantastisch feest31.
Aangezien de ontgroening nog slechts anderhalve maand
ver is, wil ik alle doopmeters en -peters ook al eens bedan-
ken voor hun inzet en vergeet jullie schachten niet nog wat
opdrachtjes te geven. Dus laat die afwas staan of stuur ze
nog eens naar de winkel!

Geniet van de vakantie en heel veel plezier tijdens het lus-
trum!
- Victor

31Ondanks het feit dat het FK net die avond een verplichte vergadering
had ingelast voor Kobe en mij
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Puzzels
Kruiswoordraadsel

Hoe goed ken jij WiNA? Zoek het uit met dit kruiswoord-
raadsel in een lustrumjasje!
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Binox
Dit soort puzzel is al eens in een eerdere editie verschenen
maar omdat mensen ze te gemakkelijk vonden, heb ik nu
een moeilijkere gepakt. De regels zijn simpel: je vult het
veld op met X’en en O’s, Horizontaal mogen niet meer dan
2 van hetzelfde symbool elkaar raken, in elke rij en kolom
zijn er evenveel X’en en O’s en elke rij en kolom zijn uniek.
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Skyscraper Sudoku
Deze puzzel los je op als een normale sudoku maar nu vul
je een stad met gebouwen. De cijfers in het rooster geven
aan hoe hoog een gebouw is. De cijfers erbuiten vertel-
len hoeveel gebouwen je ziet vanuit dat punt langsheen de
rij/kolom waar ze staan.
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Sudoku
Als de vorige puzzel iets te moeilijk was32, heb ik hier nog
een pittige sudoku voor je, veel plezier!

32Vooral niet omdat ik nog een pagina tekort kom hoor...
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Penningproblematiek
Het is nog eens tijd voor een raadseltje denk ik. Deze komt
terug uit Alex Bellos’ Can You Solve My Problems maar is
lichtjes aangepast voor deze lustrumeditie.

Onze twee pennings, Tippi en Sibe, zitten tegenover elkaar
aan een vierkante tafel hun geld te tellen. Plots krijgt Sibe
een idee voor een spelletje. Hij en Tippi zullen elk om de
beurt een muntstuk op tafel leggen tot de tafel volledig be-
dekt is. De persoon die als laatste een muntstuk weet neer
te leggen, wint. Tippi stemt hier enthousiast mee in, niet
wetend dat Sibe al een strategie heeft bedacht waarmee
hij gegarandeerd wint. Hoe zal Sibe te werk gaan om te
winnen? En moet hij daarvoor als eerste of als tweede een
muntstuk neerleggen?
Je mag er vanuit gaan dat alle muntstukken identiek zijn
en dat de tafel groter is dan een enkel muntstuk33.

33Duh
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Doolhof
Onze lustrumvoorzitter is ons lustrumschild verloren! Help
hem een zevensprong vermijden door hem door het doolhof
te begeleiden!
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Kleurplaat
Ons lustrumschip heeft zijn kleuren moeten afstaan voor
de cover van dit Strakske. Kleur jij hem in zodat hij er
terug wat frivoler uitziet?
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Antwoorden vorige editie

Antwoord op het raadsel: Het antwoord is 2334

34Online lezers kunnen doorklikken op de 23
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Dankwoordje
Dit Strakske was zeker niet mogelijk geweest zonder de
volgende mensen. Daarom dat ik ze hier nog eens in de
schijnwerper wil zetten.

Voor deze editie van ’t Strakske wil ik graag volgende men-
sen bedanken:

• Een enorme merci aan Robin Vandaele voor zijn in-
terview.

• Ook nog een gigantische dankjewel aan professor Baes
voor het uiterst aangename interview!

• Robbert voor de editoriaalfoto35.

• Het lustrumcomité voor het organiseren van het lus-
trum en voor ons eindelijk wat info erover te geven.

• Nathan voor de vele informatie over de geschiedenis
van WiNA.

• Het praesidium en het lustrumcomité voor het nale-
zen van deze editie.

• Opnieuw Wero voor haar dichterlijk talent dat ik nu
ook een beetje mocht aanvullen.

• Ik ga terug bands beginnen bedanken: merci aan The
Velvet Underground voor zalige muziek te maken.

Heb je zelf een idee voor een artikel? Wil je graag eens je
opinie over een vaag topic uiten? Of wil je me simpelweg
persoonlijke beledigingen sturen?
Neem dan gerust contact op via scriptor@wina-gent.be of
spreek me aan via je favoriete sociale medium!

35Schamper moet echt eens artikel doen over Campus Proeftuin
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