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  EditoriaalkeEditoriaalke  

“It’s the most wonderful time of the year!”  Het is duidelijk dat Andy Williams een 
sadistische klootzak is, want ‘den blok’ is zonder twijfel de minst geliefde periode 
van het jaar voor de  student. Niettemin doen wij - het WiNA praesidium - ons best 
om de Winezen zo succesvol mogelijk door deze periode te sleuren. Studeren @S9 
was een begin, maar in dit Strakske vind je ook nog eens enkele do’s and don’ts  om 
zo efficiënt mogelijk te blokken. Daarnaast was een bepaalde Winees zo nobel om 
zijn studiegeheimen met ons te delen. 
 
Genoeg gezeverd over de blok. WiNA staat nog steeds garant voor feestjes en aan 
een uiterst succesvolle eerste periode werd een minstens even geweldige 2de 
periode gebreid. Er was veel volk tijdens de WiNA 77, veel zatte mensen tijdens de 
cocktailavond en WiNA won zowaar een beker tijdens het IFT! Maar daarover kan 
je later wel meer lezen want - hoe bescheiden de modale Winees ook is - we hebben 
er meer dan een volledige pagina aan besteed! 
 
Ondertussen ben ik naar ‘Category 7: The End of the World’ (met een  indruk-
wekkende 4.5/10 op IMDB) aan het kijken. Hoewel het een rampenfilm is met een 
indrukwekkend palmares aan ’impossibru’-momenten, bracht het me wel aan het 
denken… 21 December komt wel akelig dichtbij en het moet maar eens lukken dat 
de Maya's toch gelijk hadden. Hoe overleef je dan een ramp van dergelijke omvang? 
Hoe maximaliseer je uw overlevingskansen? Het zou een goede For Science 
geweest zijn, helaas vonden we geen Winees die bereid was zich 3 maanden lang in 
de kleine WiNA kelder op te sluiten, ook al leek het me met al het opgeslagen eten 
een geweldige plaats om te overleven. 
 
Ten slotte nog iets totaal anders. WiNA is 26 schachtjes rijker. Dat zou op een 
overlevingspercentage van 92.3 procent wijzen! Daarmee doen we het opvallend 
beter dan vorig jaar, waar we 23% van de schachten verloren tijdens een partijtje 
‘hoeveel-schachtjes-geraken-er-in-een-spanningscabine?’. Maar je moet natuurlijk 
niet alles geloven wat er in het Strakske staat. 
 
In ieder geval zitten we weer aan het einde van dit Editoriaalke. Veel leesplezier en 
vergeet niet af en toe eens op te letten in de les. En stuur die glijbaantjes door! 
 
Grtz en hopelijk tot na 21 december! 
 
Hans Maes 
Scriptor WiNA 2012-2013 
scriptor@wina.ugent.be 
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  Woordje van de praesesWoordje van de praeses  

Nog 19 dagen (toch wanneer ik dit woordje schrijf) voordat de wereld zou 
vergaan. Toch als het einde (eigenlijk een overgang naar een volgende 
periode) van de Maya-kalender ook effectief het einde van de wereld zou 
betekenen. Iets waar ik het vrij moeilijk mee heb. Er zijn wel meerdere 
reden om een kalender te eindigen. Ik kan mij voorstellen dat je na 
duizenden jaren ver te zitten het gewoon wat beu bent. En daarnaast is er 
natuurlijk de grote vraag: hoe? Hoe zou deze volledige aardbol plots 
verdwijnen? De scenario's in de vele films met '2012' in de titel lijken mij 
niet echt waarschijnlijk. Van neutrino's die plots wel intrageren (Woohoo! 
Werk voor jonge fysici!), tot schuivende gletsjers ter grootte van heel Noord
-Amerika.  
 
Wat dus eigenlijk mijn punt hier is, is dat de kans dat we straks niet zullen 
moeten beginnen aan de blok, maar schuilen in een ondergrondse bunker, 
klein is. En hoewel ik wel tegen de blokperiode opzie, zou ik toch liever 
hebben dat de wereld nog wat blijft bestaan. Vooral omdat wij met WiNA 
een fantastisch tweede semester voor jullie klaar staan hebben. Geen enkele 
Maya-kalender zal ons beletten jullie in februari, maart, april en mei een 
geweldige tijd te bezorgen.  
 
Maar vooraleer we te ver vooruit gaan denken, eerst zien wat ons 
binnenkort te wachten staat. Het semester is nog niet voorbij. Het 
kampioenschap basketbal en dat van badminton staan ons nog te wachten 
en in de laatste week gaan we ook samen studeren in S9. En natuurlijk mag 
ik de alom bekende massacantus niet vergeten. Zoals jaarlijks een activiteit 
waar WiNA weer talrijk aanwezig zal zijn. Zo talrijk zelfs dat het FK ons als 
een 'grote' kring gaat beschouwen. Ik hoop jullie allemaal dus binnenkort 
nog eens te zien op een WiNA-activiteit. En zij die ik niet meer zal zien wens 
ik alvast een zalige kerst, een gelukkig Nieuwjaar en veel succes met de 
examens!!  
 
Lisa Bouckaert 
WiNA-praeses 2012-2013  
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  Woordje van de praesesWoordje van de praeses  
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  ‘t Kalenderke‘t Kalenderke  

 

  ‘t Kalenderke‘t Kalenderke  

Wat? Wanneer? Waar? 

Verkleedcantus 14 februari Canard Bizar 
(kleine zaal) 

Nacht der Wetenschappen 20 februari De Twitch 

Galabal 1 maart De Tijuana  

Sport en spel Elke woensdag  



  LanLan--partyparty  

Op donderdag 29 november was het dan zover: de eerste LAN ooit samen met 
Chemica en Geografica, en dit in ons eigenste S9! Het aantal inschrijvingen was vrij 
verbazingwekkend (meer dan 70!) hoog evenals het percentage League of Legends 
spelers (speelde ik nl. in het vijfde middelbaar, nu is het duidelijk te mainstream). 
Na het spannend moment van de opzetting, konden de eerste gamers hun talenten 
tentoonstellen. Uiteraard werden er ook andere games gespeeld, nl. Track Mania, 
CoD, UT [nv scriptor: OMNOMNOM] , TF , FIFA, ... Kortom, iedereen had het duidelijk 
naar zijn zin. (Er was zelfs een xbox1 aanwezig) De meest opvallende gamer was 
toch wel onze PR-Extern die besloot dat gamen alleen kan met een gigantische 
desktop PC (met de afmetingen van een kleine boekenkast) en een monitor die 
eigenlijk meer weg had van een enorme flat screen tv. 
Na een tijdje begonnen de compo's League of Legends. Het werd snel duidelijk dat 
er sommige teams uitblonken in dit spel en het eindigde dan ook in een grote clash. 
Maar uiteraard werd er ook heel veel LoL gespeeld voor de lol (ha ha). 
Hongerige en dorstige gamers kwamen aan hun trekken bij de bar, waar er naast 
drank ook lekkere warme hot dogs te verkrijgen waren. 
Ik kan zeker zeggen (net als vele anderen, hoop ik) dat de LAN zeer geslaagd was. 
Dit had zeker niet kunnen gebeuren zonder de (enorme) hulp van Zeus en DICT. 
Merci daarvoor! Ten slotte wil ik de aanwezigen ook bedanken, en aan de niet-
aanwezige lezer: mis volgende gelegenheid zeker niet! 
 
Jullie IT-praeses  
Björn  

Sociale gebeurtenis onder de geeksSociale gebeurtenis onder de geeks  77  



 

  Blokken!Blokken!  
 
Het is verdacht stil geworden in Gent. Dat heeft natuurlijk alles te maken met 
de blok die wel zeer dichtbij is gekomen. Uw scriptor zocht een nobele 
onbekende die op miraculeuze wijze voor al zijn examens geslaagd was. Deze 
man, die onbekend wenst te blijven, was bereid zijn studiegeheimen aan ons 
toe te vertrouwen, waarvoor onze eeuwige dank! 
 
D. Hoste: 
Eerst maken dat ge alles tot in de puntjes snapt (veel vragen stellen en blijven vragen 

totdat ge het zeker snapt), dan beginnen vanbuiten leren. Als er een duidelijk 

onderscheid is tussen hoofd- en bijvragen, u meer concentreren op die hoofdvragen en 

in geval van tijdsnood (en enkel dan) u enkel concentreren op die hoofdvragen, maar 

dan moet je er wel zeker van zijn dat je die toch supergoed kan.  

 

Veel opgeloste oefeningen lezen is vaak ook efficiënter dan ze allemaal opnieuw 

proberen maken. Oefeningen maken is iets voor tijdens het jaar, daar heb je tijdens de 

blok geen tijd meer voor. 

 

Ook zorgen dat je efficiënt studeert en discipline kweken: 10 pagina's per dag is niet 

genoeg om alles erdoor te krijgen, dus kortere pauzes nemen, en op tijd opstaan, zodat 

je nog iets aan u voormiddag hebt.  
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  Do’s and don’tsDo’s and don’ts  

+ Zoekt u een plaats met veel lichtinval: 
Studeren in het donker is vermoeiend voor de ogen. Studeer dus in een kamer met veel 
lichtinval of zoekt u een goede bureaulamp die uw hele bureau verlicht.  
  
- Studeren met de laptop: 
Een computer kan handig zijn voor als je iets niet begrijp. Maar het kan oh zo 
verleidelijk zijn om ‘eventjes’ facebook te checken. Leg uw laptop daarom in een 
andere kamer en ga er enkel naar toe indien nodig. 
 
+ Eet gezond: 
Luister naar de mama en eet uw groentjes op. Eet als 4-uurtje geen koekjes, maar eet 
een banaan, appel(sien), peer…  Als het maar iets is waar vitamientjes in zitten.  
 

- serietje kijken: 
Ontspanning is zeer belangrijk tijdens het studeren, maar let wel op dat je meer 
studeert dan dat je ontspant (expert aan het woord..). Een serie duurt al gauw 20-30 
minuten, sommigen zelf een uur! Dit is veel te lang en als het een echte cliffhanger is, 
ga je zeker niet verder willen studeren. Ga daarom liever eens wandelen met de hond 
of luister naar een paar liedjes. Ga zeker geen boek lezen!  
  

+ Zorg voor voldoende beweging: 
Om eventjes verder te gaan in de ‘mens sana in corpore sano’ (voor de leken onder 
jullie, dat is een gezonde geest in een gezond lichaam). Zorg voor voldoende beweging, 
ga af een toe eens lopen. Je zal zelf wel merken dat, als je genoeg beweegt, je u veel 
beter voelt tijdens het studeren. 
 
- Laat u volledig gaan tijdens Kerstmis en Nieuwjaar  
Oudejaar is een goed excuus om u tijdens de blok eens goed zat te zuipen… Het is 
natuurlijk aan te raden dit niet te doen, want de dag nadien met een kater studeren 
gaat niet zo goed (idem met Kerstmis). Dit betekent natuurlijk niet dat je je tijdens de 
feestdagen moet opsluiten op uw kamer… Geniet van deze dagen, maar zie dat je de 
dag erna nog kan presteren. 
 
En vooral.. Laat NOOIT het kopje hangen! Het is een lange maand, maar na de 
examens kan je je weer volledig laten gaan op onze activiteiten! 
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  Woordje van de meesterWoordje van de meester  

Maandag 5 november was het eindelijk zover. Sommigen zullen zich nu afvragen 
wat er op die dag te doen was, anderen zullen het al snel vergeten. Voor degenen 
die geen idee hebben wat er te doen was, zal ik het maar snel vertellen: 5 november 
was het mijn beurt om de studentendoop van WiNA te organiseren.  
De vuile schachten (die toen nog feuten waren) hadden zich al eens gepresenteerd 
op voordoop I en voordoop II [nv scriptor: and we saw that it was gooood], maar nu 
was het aan hen om te bewijzen dat ze het waard waren om WiNA-schachten en 
misschien later dit jaar volwaardig WiNA-commilitoon te worden. 
 
Veel details over de doop kan ik jullie helaas niet uit de doeken doen, aangezien dat 
de schachten, de commilitonen, het doopcomité en ikzelf gebonden zijn aan het 
doopgeheim. Wat ik jullie wel kan vertellen is dat mijn kleren, en daardoor mijn 
kot, voor meer dan een week, goed stonk(en) en goed vuil waren (dit wil zeggen dat 
onze vuile schachtjes nog véél meer stonken muhahahaha).  
 
Aan het eind van de avond, nadat de commilitonen de kans kregen een schacht te 
kopen [nv scriptor: die mooie opdrachtjes voor ons mogen uitvoeren!], was WiNA 22 
schachten rijker en was ik een trotse temmer! 

Enkele weken later, op de nadoop, kregen nog vier 
feuten de kans zich te laten dopen. Twee schachten 
hiervan waren wel aanwezig op de doop maar 
moesten deze vroeger verlaten. De andere twee 
wilden zich normaal pas volgend jaar laten dopen, 
maar konden toch geen jaar meer wachten om echt 
bij het awesome WiNA te horen. Zo krijgen we dus 
een totaal van 26 schachten dit jaar, een mooie 
bende! 
 
Op de nadoop werden ook twee van onze 
schachten van vorig jaar en één schacht uit het 
laatste jaar ontgroend. En zo zijn we bij WiNA ook 
weer enkele commilitonen rijker. 
 
Het is een toffe periode geweest voor mij de 
afgelopen maanden en nu is het uitkijken naar de 
volgende studentikoze activiteit op de kalender, 
namelijk de massacantus! 
 
See you there! 
De Meester  

Een verslag met een (look)geurtje aanEen verslag met een (look)geurtje aan  1111  



  SpojtSpojt  

12 November, de dag waar ik als sportpraeses zolang had naar uitgekeken, was 
eindelijk gekomen ofwel de dag waarop het IFT werd gehouden. Het grote FK-
toernooi waar alle studentenkringen zich bewijzen in verschillende sporten. Voor 
het eerst in jaren waren we present op het veldlopen. Het startschot werd gegeven 
rond 15h45 met aan de start Jarn Vermote, Niels Van Santen en Lander Bodyn die 
uitkwamen voor WiNA. Een knappe prestatie van het drietal zorgde ervoor dat 
WiNA 6de werd uit 13 deelnemers. Na het veldlopen keerde ik naar het GUSB want 
daar begonnen rond 17h  de basketters en de volleyballers aan hun poules. 
Het verslag van de volleybalwedstrijden krijg je van coach Jorg Wyckmans, tevens 
onze cursuspraeses: “Onze WiNA volleybalploeg was in vorm als nooit te voren. 
Nadat we kort kennis met elkaar hadden gemaakt, de poule-indeling hadden bekeken 
en de tegenstand hadden ingeschat, kon het echte werk beginnen. Onze eerste match 
was tegen de ploeg van het VTK. Ondanks het feit dat we de kans op winst klein 
achtten wisten we ons toch goed te verdedigen en uiteindelijk konden we het veld 
verlaten met 14 zuurverdiende puntjes maar geen winst.  We zouden die avond twee 
keer (zwaar) verliezen en twee keer (zwaar) winnen. Een mooi gemiddelde maar niet 
goed genoeg om door te gaan naar de finales.”  
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Van links naars rechts: Lisa, Tamas, Peter en Jorg 



  SpojtSpojt  

 
Gelijktijdig vond dus ook de basketbal-
competitie plaats, een kort verslag krijg je van 
basketter Astrid Massé, eveneens 
cursuspraeses: “Onze eerste basketwedstrijd was 
niet bepaald een opwarmertje: Hilok zie je niet 
graag komen als eerste tegenstander in de poule! 
Maar, enigszins tegen onze verwachtingen, 
konden we er toch nog een mooie en spannende 
wedstrijd van maken. Helaas moesten we toch de 
duimen leggen tegen deze kring, die uiteindelijk 
(opnieuw) in de top 3 belandde. Als tweede 
kregen we het VLK, de bio-ingenieurs 
voorgeschoteld. Ook zij bleken een geduchte 
tegenstander: ondanks de grote inzet van onze 5 
basketspelers, verloren we ook deze wedstrijd. 
Ten slotte was er het VGK. Zowel WiNA als VGK 
hadden nog geen wedstrijd gewonnen, ons niveau 
was ongeveer gelijk. Dit was opnieuw een 
spannende wedstrijd. VGK nam vanaf het begin 
de voorsprong, maar WiNA bleef nooit ver achter. 
We verloren het uitzicht op winst niet. Ook onze 
supporters bleven ons aanmoedigen [nv scriptor: 
go WiNA!]. Maar het mocht jammer genoeg niet 
zijn. We werden vierde (en laatste, maar sst!) in 
onze poule en mochten dus niet door naar de 
volgende ronde. Maar dit wil zeker niet zeggen 
dat we ons niet geamuseerd hebben! Bij deze wil 
ik ook de spelers nog eens bedanken om mee te 
basketten. We waren misschien maar met vijf, we 
hebben toch ons mannetje kunnen staan!” 
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Lander gaf zich helemaal 



  SpojtSpojt  

Hét moment van de avond waar we naar uit keken om toch kans te maken op een 
prijs was de praesidiumkamp. Ik had mijn mede-praesidiumleden gevraagd (onder 
lichte dwang [nv scriptor: zeg maar dat je non-stop aan het zagen was!]) om met 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn, want dat kon enkel in ons voordeel uitdraaien. 
Uiteindelijk zou het niet zoveel uitgemaakt hebben, want toen we rond 19h naar 
een afgezonderd kamertje gingen voor de geheime proef, waren er maar vijf 
personen nodig. We zagen daar een groot vierkanten doolhof met op elke hoek een 
handvat. De bedoeling was met een balletje het doolhof zo snel mogelijk te 
doorlopen door enkel de handvaten op en neer te bewegen. Er mocht één persoon 
per handvat staan. Dat alles zou natuurlijk vrij makkelijk geweest zijn, was het niet 
dat de vier geblinddoekt werden. Vier dapperen onder het praesidium namen deze 
grote verantwoordelijkheid op zich, onder begeleiding van een coördinator die hen 
instructies gaf. Jorg, Astrid, Annelies en Failix namen een handvat vast en ik nam de 
taak als coördinator op mij en probeerde het viertal de juiste instructies te geven. 
We zochten vlug een strategie en vooraf ingestudeerde nummertjes als ‘Annelies 
haren hoek’ zorgden ervoor dat we eindigden in een tijd van 1:16.  
De ‘scheidsrechter’ kon amper zijn ogen geloven, we hadden de tijd van de tweede 
meer dan gehalveerd. HILOK had de tweede tijd met 2:38. Een verpletterende 
overwinning die we te danken hadden aan datgene waar we goed in zijn: nadenken 
en het wiskundig inzicht om iets zo efficiënt mogelijk op te lossen. Aangezien we de 
laatste waren die de proef moesten doen, waren we zeker van winst en was er weer 
WiNA-geschiedenis geschreven! Een gloednieuwe beker staat nu in de kelder te 
pronken! 
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  SpojtSpojt  

De laatste sport waarin we ons gingen tonen was het tafeltennis 
dat startte om 20h. Ons team bestond uit sterkhouder Stef 
Trenson, Jody Verstraeten en ikzelf. De eerste wedstrijd was er 
eentje tegen de Filologica, waartegen we in totaal één set te 
weinig hadden gewonnen. De tweede en laatste tegenstander in 
onze poule was het VPPK, hier werden alle drie de games 
gewonnen en we konden ons plaatsen voor de volgende ronde. 
Na een winst en een verlies eindigden we op een mooie vijfde 
plaats, hoewel er meer in zat. Maar we mochten niet klagen, het 
was een superdag geweest voor WiNA. We eindigden op een 
negende plaats in het totaalklassement van het IFT, een resultaat 
die nog niet behaald was sinds mensenheugenis. Na de 
prijsuitreiking in de cafetaria volgde een party met vele vaten! 
Een uitstekende manier om een uitstekende dag als sportpraeses 
mee af te sluiten! 
 
Twee weken later wou ik opnieuw een unicum brengen voor 
WiNA want op 26 november vond het IFK veldvoetbal plaats, 

waar we nog nooit in meededen. Ons team telde 13 man (zelfs 4 die zich moesten 
verontschuldigen). We begonnen vol goede moed tegen het VGK (geschiedenis). We 
moesten elkaar nog wat vinden in het begin van de wedstrijd en we kregen in de 
eerste minuten al meteen een doelpunt tegen. Ook een tweede doelpunt volgde en 
de moed zakte ons in de schoenen. De wedstrijd kwam in evenwicht en we namen 
opeens de bovenhand. We kwamen opzetten en we kregen meer kansen. Na een 
tijdje konden we dan ook zonder veel moeite de aansluitingstreffer binnentikken. 
Opnieuw was er grote druk van ons en speelden we voortdurend op de helft van de 
tegenstander. Tot het moment dat er een voorzet kwam en op de hand van een 
verdediger van het VGK afketste. De afvallende bal werd evenwel in doel afgewerkt, 
maar de scheidsrechter keurde het doelpunt toch af en gaf een strafschop. Ik ging 
achter de bal staan en besloot naar de rechterbovenhoek te mikken. De bal trof 
natuurlijk de onderkant van de lat [nv scriptor: Lompe kloot!] en kwam terug het 
veld in, de bal werd weggeschoten en ik vloekte eens heel luid [nv scriptor: en 
terecht!].  Het was een gemiste kans om de stand weer gelijk te krijgen, want we 
kregen al gauw het deksel op de neus: er volgde vlak voor rust nog een 
tegendoelpunt.  
Na wat peptalk in de kleedkamer stonden we weer klaar met hervonden moed. We 
zetten terug druk en de tegenstander kreeg de bal moeilijk weg. Na een fout in het 
strafschopgebied kregen we weer een penalty [nv scriptor: precies den Anderlecht 
hier]. Deze keer liet ik het over aan onze doelman Pieter Devuyst. Hij trapte de bal 
stevig in de netten en bracht zo de stand op 3-2.  

Beste SportpraesesBeste Sportpraeses  1515  



  SpojtSpojt  

Het was een knock-out wedstrijd, dus we moesten alles op alles zetten om het 
laatste doelpunt te scoren. We kregen veel kansen tot scoren, maar helaas kregen 
we de bal niet tegen de netten. Aangezien we zeer offensief aan het spelen waren, 
was een snelle counter van hen dodelijk zodat de stand enkele minuten voor het 
eind op 4-2 kwam. Dit werd dan ook de eindstand. 
Wat teleurgesteld maar toch trots dat we meededen aan het veldvoetbal en zeker 
niet weggespeeld waren, begaf ik me naar het GUSB. Vandaag was het niet enkel 
voetbal maar ook het IFK volleybal.  
Coach Jorg aan het woord: “Na wat op elkaar ingespeeld te hebben tijdens het IFT 
waren we volledig klaar om op het IFK elke tegenstander uit de weg te ruimen, tot we 
onze poule zagen… VTK en VRG, twee grote kringen met heel wat goede volleyballers 
in hun rangen. Ondanks het feit dat het er niet goed uitzag waren we er ons van 
bewust dat één keer winnen voldoende was om ons te plaatsen voor de tweede ronde, 
daar zouden we dus voor gaan. De eerste match tegen VTK begon uitzonderlijk goed, 
eerste set voor WiNA 25 tegen 14. De tweede set was een stuk spannender maar 
eindigde ook in ons voordeel 25 tegen 27. De tweede match tegen het VRG was snel 
afgelopen. Zoals verwacht maakte we, ondanks onze inzet, weinig kans maar onze ene 
match winst was binnen en bijgevolg onze plaats voor de tweede ronde ook. De avond 
kon uiteraard niet meer stuk.” 

 
Tussen al die IFT- en IFK-toestanden waren er natuurlijk ook nog altijd de sport-en-
spelnamiddagen waar we rustig konden sporten en ons amuseren. Op 7 november 
gingen we met een 11-tal bowlen, en hoewel Konijn meer de goot dan de kegels 
wist te vinden, amuseerde iedereen zich. Een week later was het tijd om onze 
tafeltennis-skills wat bij te schaven. Opnieuw waren er een tiental 
enthousiastelingen die hierop afkwamen. Stef Trenson gaf een korte initiatie en 
daarna persoonlijke coaching met tips om ons klaar te stomen voor het IFK 
tafeltennis in het tweede semester. Daarvoor nog eens bedankt, Stef! Weer een 
week later keerden we terug naar het GUSB en was het deze keer de beurt aan 
basketbal en vervolgens mini-voetbal.  

Bij het drukken van dit ‘Strakske’ was de zwemmarathon nog niet gezwommen, en 
is het dus vrij onmogelijk om er al een verslag van te schrijven. Hoe wij het samen 
met alle wetenschapskringen en VLAK het er vanaf gebracht hebben lees je in een 
volgend ‘Strakske’. Ook het mini-voetbal tegen Politeia en VLK lees je dan (dat is 
namelijk op dezelfde dag).  
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  SpojtSpojt  

 
Als sportpraeses heb ik er enkele drukke weken op zitten, en dat zorgde al eens 
voor stressmomenten. Uiteindelijk ben ik zeer tevreden met onze prestaties, en dat 
zou natuurlijk nooit gelukt zijn zonder de sporters zelf (spreekt nogal voor zich). 
Iedereen die zich tijdens het IFT of een IFK in dienst gesteld heeft van onze  zwart-
gele kleuren wil ik dus van ganser harte bedanken, en zie ik hopelijk op een volgend 
sportevent terug! Ook al onze supporters die onze spelers door winst en verlies 
bleven aanmoedigen verdienen een dikke pluim. Ik zou iedereen kunnen bedanken 
maar ik vrees dat ik nu al teveel bladvulling van dit ‘Strakske’ heb [nv scriptor: niets 
van opgemerkt..], daarom: Tot in een volgend Strakske, een goeie blok toegewenst 
en prettige feestdagen! 
 
 
Robin Dedoncker 
WiNA Sportpraeses 2012-2013 

Uw verslag is wat lang!Uw verslag is wat lang!  1717  

De aanwezige WiNA praesidiumleden op de bekeruitreiking 



  Not an everyday storyNot an everyday story  

My job is so fucking unbelievable. I'll try to sum it up by first telling you 
about the folks I work with: 
 
First, there is this supermodel wanna-be chick. Yeah, okay, she is pretty 
hot, but damn is she completely useless. The girl is constantly fixing her 
hair or putting on make-up. She is extremely self-centred and has never 
once considered the needs or wants of anyone but herself. She is as 
dumb as a box of rocks, and I still find it surprising that she has enough 
brain power to continue to breathe. 
 
The next chick is completely the opposite. She might even be one of the 
smartest people on the planet. Her career opportunities are endless, 
and yet she is here with us. She is a zero on a scale of 1 to 10. I'm not 
sure she even showers, much less shaves her "womanly" parts. I think 
she might be a lesbian, because every time we drive by the hardware 
store she moans like a cat in heat. 
 
But the jewel of the crowd has got to be the fucking stoner. And this guy 
is more than just your average pothead. In fact, he is baked before he 
comes to work, during work, and I'm sure after work. He probably 
hasn't been sober any time in the last ten years, and he's only 22. He 
dresses like a beatnik throwback from the 1960's, and to make things 
worse, he brings his big fucking dog to work. 
 
Every fucking day I have to look at this huge Great Dane walk around 
half-stoned from the second-hand smoke. Hell, sometimes I even think 
it's trying to talk with its constant bellowing. Also, both of them are 
constantly hungry, requiring multiple stops to McDonald's and Burger 
King, every single fucking day. 
 
Anyway, I drive these idiots around in my van and we solve mysteries 
and shit.  
[Voor moest je het niet doorhebben: het gaat over Scooby Doo] 
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  MoppenhoekjeMoppenhoekje  

Een Winees, een VTK’r, een schoon wijf en een non zitten in een treincoupe. Plots 
rijdt de trein een tunnel in, en het licht werkt niet. Het is pikdonker. Dan klinkt er 
een luide klets, en als de trein de tunnel weer uitkomt zit de VTK’r pijnlijk in zijn 
gezicht te wrijven. "Godverdomme" denkt de non, "die VTK’r heeft natuurlijk 
geprobeerd die madam te pakken, en die wilde dat niet en heeft hem geslagen!" 
"Tedju" denkt da schoon wijf, "die VTK’r heeft natuurlijk mij willen pakken in het 
donker, heeft per ongeluk die non gepakt, die wilde dat niet en heeft hem geslagen!" 
"Godverkut" denkt de VTK’r, "die Winees heeft natuurlijk geprobeerd die leuke 
meid te pakken, heeft per ongeluk die non gepakt, die wilde dat niet en heeft hem 
geprobeerd te slaan. Die Winees realiseerde zich dat en heeft zich gebukt, waardoor 
ik de mep heb gekregen!" Terwijl denkt de Winees: "In de volgende tunnel sla ik die 
VTK’r weer op zijn bakkes!" 
 

*** 
 

Deze mop is afkomstig van professor Van Bendegem (ja, diene van op tv) 
In een overvolle kroeg komt een man binnen die een onwijs schoon meiske ziet 
zitten aan de bar. Hij stapt op haar af en vraagt: "Kan ik je wat te drinken 
aanbieden?" De vrouw kijkt hem aan en roept keihard, zodat de hele kroeg het kan 
horen: "Wat?..., me in m'n kont neuken!?" De hele kroeg barst in lachen uit en de 
man trekt zich met een kop als een boei terug tot achter in de zaak. Even later komt 
de vrouw naar hem toe. "Het spijt me," zegt ze. "Ik ben studente psychologie en ik 
wilde eens kijken hoe je zou reageren, en dat drankje sla ik niet af." Waarop de man 
schreeuwt: "Wat!?...., 300 euro!?”  
 

*** 
 

Een Winees wandelde door het citadelpark, wanneer plots een kikker zijn naam 
riep. De Winees schrok zich een hoedje, maar besloot toch naar de kikker te 
stappen. De kikker zei:” Kus me! Ik ben Mila Kunis en een stomme kloot heeft me in 
een kikker veranderd. Als je me kust, word ik weer normaal!”. 
De Winees pakt de kikker op en steekt haar in zijn zak. Mila weet niet wat haar 
overkomt en smeekt nogmaals aan de Winees: “Aub, kus me en ik krijg weer mijn 
oorspronkelijke lichaam. Als je dat doet, Mag je alles met me doen wat je wilt! Ik wil 
je vriendin zijn, ik blijf bij je. KUS ME DAN TOCH!”. 
De Winees pakte Mila uit zijn zak, toverde een vriendelijke glimlach tevoorschijn en 
zei tegen haar: “Luister, ik ben een Winees en ik heb geen tijd voor een vriendin, 
maar een pratende kikker, dat is pas cool!” 

Een VTK’r die slaag krijgt en Mila Kunis!Een VTK’r die slaag krijgt en Mila Kunis!  1919  





  Raadsel!Raadsel!  

Een van de bekendste raadsels, zou bedacht zijn door Einstein.  Hij 
beweerde dat 98% van de mensen het niet kan oplossen. Hoor jij bij 
die overige 2%? Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In 
ieder huis woont iemand met een verschillende nationaliteit. De vijf 
personen drinken ieder iets verschillend, roken allemaal een ander 
type sigaar en hebben ieder een verschillend huisdier.  
Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?  
 
Aanwijzingen: 
 
De Brit woont in het rode huis. 

De Zweed heeft honden als huisdier. 

De Deen drinkt thee. 

Het groene huis staat naast en links van het witte huis. 

De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. 

De man die Pall Mall rookt houdt vogels. 

De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. 

De man die in het middelste huis woont drinkt melk. 

De Noor woont in het eerste huis. 

De man die Blends rookt woont naast degene die katten heeft. 

De man die een paard heeft woont naast degene die Dunhill rookt. 

De persoon die Blue Master rookt, drinkt bier. 

De Duitser rookt Prince. 

De Noor woont naast het blauwe huis. 

De man die Blends rookt heeft een buurman die water drinkt. 

 

 

 

Riddle me thisRiddle me this  2121  



  BitterballenavondBitterballenavond  

Het is een algemeen geweten feit 
dat de liefde van de man door de 
maag gaat. Nu zien wij onze leden 
graag en velen onder jullie hebben 
ook een voorliefde voor bitterbal-
len. De keuze om ook dit jaar weer 
deze lekkernij à volonté aan te bie-
den, komt dan ook niet uit de lucht 
gevallen. 
De avond kwam wat moeilijk op 
gang doordat we even een felle 
strijd moesten leveren met de ze-
keringen van Maxim, maar na dit 
kleine euvel ging de bitterballen-
avond goed van start. Algauw geno-
ten de eerste Winezen volop van hun eerste portie bitterballen en was de 
hele zaak op gang getrokken. Ze genoten zelfs zo veel van de smaak dat 
maar twee mensen zich bereid toonden om hun competitiviteit boven te 
halen, maar de voorziene bitterballencontest bleek dus niet echt meer haal-
baar. Uiteindelijk heeft iedereen zijn buikje bol gegeten . 
 
Vergeten we natuurlijk niet dat ondertussen de bierkoningverkiezing bezig 
was. Onze schachtentemmer heeft het op het einde geweten dat er redelijk 
wat kandidaten waren en de competitie was dan ook hels. Niet iedereen kan 
even snel drinken en al snel werd het duidelijk dat Lisa en Annelies het te-
gen elkaar zouden opnemen voor de titel van bierkoningin. Een spannende 
strijd, maar uiteindelijk heeft onze praeses bewezen de snelste van de twee 
te zijn [nv scriptor: Annelies zuipt gewoon geen bier Nieleken..]. Ook bij de 
mannen was het een heus spektakel, al was het nog maar omdat het spekta-
kel bij bepaalde mensen via hun neus kwam. Maar uiteindelijk kwam Dave 
(niet compleet onverwacht) tevoorschijn als bierkoning. 
De mensen hadden gedronken en gegeten, de sfeer zat goed en WiNA be-
sloot dan maar om alles uit de kast te halen: een gratis vat was het gevolg en 
God zag dat het goed was. Voor sommigen eindigde de avond pas in de vroe-
ge uurtjes, maar hoe laat ook: het was toppie! Nog eens proficiat aan Lisa en 
Dave, en veel succes aan die laatste op de massacantus!  

2222                                                  Verslag by NielekenVerslag by Nieleken  



  Hasta la vista babyHasta la vista baby  

In de vorige editie van ‘t Strakske, kon je wat lesuren opvullen met het 
muziekspel. Om ook de filmfanaten wat plezier te gunnen, kan je nu het 
‘filmspel’ oplossen.  15 beroemde quotes, weet jij uit welke films ze komen?  
Maar ben je een échte filmfanaat? Dan weet jij ongetwijfeld ook uit de mond 
van welk personage deze wijze woorden kwamen! 
 
1) It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast.  
 
2) Frankly, my dear, I don’t give a damn. 
 
3) Go ahead, make my day. 
 
4) "I'm going to make him an offer he can't refuse."  
 
5) "I love the smell of napalm in the morning."  
 
6) "You're gonna need a bigger boat."  
 
7) I’ll be back 
 
8) Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're 
gonna get  
 
9) I see dead people  
 
10) It's alive! It's alive!  
 
11) Say 'hello' to my little friend! 
 
12) My precious  
 
13) A martini. Shaken, not stirred. 
 
14) Yeah, baby, yeah!  
 
15) Does he look like a bitch?  
 
De oplossingen vind je op pagina 47 
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  ColumnColumn  

Beste lezer, verkenner van mijn  
Tartaros, bezwerver van mijn Naraka, 
onverschrokken zeevaarder in het 
woelige water mijner zielenroerselen, 
niet bevreesd voor de Maalstroom van 
ondoorzichtige zinsconstructies en de  
Kraken van lelijke woorden als 
‘zielenroerselen’, het leven zit me alweer 
niet mee. 

Niet alleen moet ik de Last van het 
Bestaan torsen, ook heb ik al een tijdje 
een jeuksel ter hoogte van mijn 
tampeloeres. Bovendien knaagt een 
existentiële leegte in mijn maag, meer 
bepaald door de non-existentie van 
voedsel aldaar. Een remedie voor dit 
laatste kan bestaan uit het nuttigen van 
suikerwafel om de ratten in de kerker 
van mijn ziel een hapje toe te werpen. Bij 
een kroes goedkope wijn, mijn Lethe, 
komt de oplossing voor het eerste 
probleem binnenwandelen in de vorm 
van een pril ontluikende dronkenschap. 
Blijft over: het verontrustende jeuksel 
aan mijn uil. Wie weet lijd ik wel aan 
ebola, gangreen of het syndroom van 
Drammedoris, genoemd naar de 

Kempenaar Achiel Drammedoris die het 
syndroom voor het eerst in 1845 
beschreef. Achiel was van bescheiden 
komaf. Zijn moeder, Rosa Drietandt, was 
een eenvoudige huisvrouw en breide 
maandverbanden als bijverdienste. Zijn 
vader, Kamiel Drammedoris, was een 
dyslectische bultenaar. Hij kwam om 
tijdens de Belgische Revolutie, zij het 
door een ordinair griepje. Harde tijden 
braken aan voor Rosa, Achiel en zijn 
twaalf broers en zussen. Achiel verliet 
zijn geboortedorp Zandhoven en 
vestigde zich in het verre Gent, alwaar 
hij terstond lid werd van de Sociëteit ter 
Verheffing van het Alledaagse Triviale 
Gesprek tot Hogere Kunstvorm. Mijn 
god, wat excelleerde hij in deze 
discipline! Wanneer men hem 
bijvoorbeeld aansprak met “Mooi 
weertje vandaag, is het niet?”, 
antwoordde hij prompt: “Het tegendeel 
beweren ware een onverdeeld foutieve 
stellingname. Niet alleen kunnen we het 
weer met recht en rede en kennis van 
zaken als “mooi” omschrijven, ook het 
tweede woord van uw these nodigt uit 
tot contemplatie.  

2424    

Er waart een spook door het Strakske - het spook van Tiresias. Ik, een vreem-
de entiteit, ja: een hogere macht zelfs, bestook de Wina met knotsgekke 
teksten van een diepzinnigheid waarbij – om het met de woorden van die an-
dere intellectueel, Clement Peerens, te zeggen – de grotten van Han slechts 
een armzalig rioolputje lijken. Wie niet overweg kan met dozijnen bijzinnen 
en woorden van meer dan drie lettergrepen is er duidelijk aan voor de moei-
te. Mijn ware identiteit is een mysterie en zoek ook geen redding: ik, Tiresias, 
ben geen God van de verlossing. Mijn pen slaat zonder zalven, van in den 
hooge werp ik blikken zonder blozen en zeik over de schepping onder mij. 
Blind edoch immer helderziend, dat is mijn devies. 



  ColumnColumn  

Immers: door het verkleinwoord van 
weer te gebruiken – namelijk weertje – 
geeft u dit gesprek een knussig cachet, 
dat uitnodigt tot het op informele wijze 
verderzetten van deze prille conversatie. 
Het derde woord van uw zegging, daar 
kan ik kort over zijn. Het weer van 
gisteren interesseert me en – zo meen ik 
te mogen opmaken – ook u, bijzonder 
weinig. Het weer van morgen blijft tot de 
dag van morgen zelf (wanneer we over 
vandaag als gisteren zullen spreken) een 
gesloten boek, althans tot onderzoek in 
de meteorologische wetenschap niet tot 
een fundamentele doorbraak leidt 
aangaande het voorspellen ervan. De 
slotformule “is het niet?” getuigt van 
zelfrelativering en inviteert me een 
eventuele tegenwerping te lanceren. 
Echter, mijn waarde gesprekspartner, ik 
zie niet in waarom ik met een vriendelijk 
manspersoon als u zou redetwisten over 
een zo ware stelling als degene die u net 
hebt opgedist.” Meestal was zijn 
gesprekspartner in kwestie tegen dan 
reeds lang ingesluimerd of weggelopen. 
Bovendien was Achiel het enige lid in de 
Sociëteit ter Verheffing van het 
Alledaagse Triviale Gesprek tot Hogere 
Kunstvorm, zodat hij al snel 
vereenzaamde. Ook van kleiner leed 
bleef hij niet gespaard. Zo ervoer Achiel 
op een dag een vreemd gevoel ter hoogte 
van de flieterdokus. Gezien hij begaan 
was met de werking van de medische 
wetenschap, nam hij pen en papier en 
schreef op: “Syndroom van Drammedoris: 
acute jeuk aan de toeter; behandeling: 
hard en langdurig krabben.”  
Bij deze was hij de eerste die de kwaal 

beschreef. De medische wetenschap 
stond duidelijk nog in de kinder-
schoenen. 
 
Na een tijdje verwoed krabben en 
examinatie van mijn pisseloe en immer 
gratis bijgeleverde balzak, meen ik te 
mogen besluiten dat het een vrijblijvend 
jeuksel betreft, niet toe te schrijven aan 
ebola, gangreen of het syndroom van 
Drammedoris. Mijn Tartaros ziet er een 
stuk helderder uit, zou men bijkans 
kunnen zeggen. Maar in de vorm van 
nieuwe existentiële twijfels tuimelt mijn 
voorspoed, als Sisyphos’ rotsblok, 
onvermijdelijk weer omlaag. Ik nodig u 
dan ook graag uit voor een nieuwe 
poging in een volgende episode. En dan 
ga ik nu, met uw permissie, maffen. Per 
slot van rekening: "I love sleep. My life 
has the tendency to fall apart when I'm 
awake, you know?" 
 
Met blinde edoch immer helderziende 
groet 
Tiresias 

*scratch scratch**scratch scratch*  2525  

When you see it... 



  Over de grensOver de grens  

De vuren die verspreidt stonden in de 
straten kleurden de muren goud. De stad 
sliep onder de maan die de sneeuw deed 
blinken. De volle wolken aan de hemel 
waarschuwden haar dat het gauw weer 
zou sneeuwen. Sarah keek uit over de 
stad waar ze haar hele leven gewoond 
had. Niets bond haar nog aan die stad. Ze 
had er geen familie meer, geen vrienden, 
geen werk en nu ook geen huis meer. De 
ezel snuisterde aan haar hand voor 
voedsel. Ze aaide hem over zijn kop. Zijn 
grijze haren waren ruw als een borstel. 
Ze was van plan geweest alleen te gaan, 
maar al snel had ze ingezien dat het 
onmogelijk was. De reis naar de andere 
kant kon weken en zelfs maanden duren, 
op zichzelf kon ze onmogelijk zo veel 
voedsel dragen.  
 
Een drietal dagen was ze al onderweg en 
vandaag was de weg voor het eerst 
beginnen te stijgen. In het begin matig, 
maar hoe verder ze ging hoe steiler het 
werd. Haar schoenen zonken weg in de 
sneeuw en zorgden voor een houvast 
zodat ze niet uitgleed. Ze was al snel 
buiten adem geweest. Het verbaasde 
haar dat de ezel geen last had, want hij 
droeg langs alle kanten pakken en 
zakken die immens veel wogen. Ze had 
zelfs moeite gehad het op zijn rug vast te 

binden. Toen het te donker werd om nog 
deftig het pad te kunnen volgen was ze 
langs de weg afgedwaald, op zoek naar 
een deftige plaats om te kunnen rusten. 
Ze had die gevonden in een grot niet ver 
van de weg, waar het sneeuwvrij was en 
ze beschermd was van de snijdende 
wind. Er was net genoeg plaats voor haar 
en Cedric, de ezel.  
 
Ze verloste hem van zijn zakken en haal-
de wat gedroogd vlees uit een pakje. Al 
kauwend bekeek ze de ketting die ze 
gekregen had van Adal. Het was een ge-
woon simpel touwtje met een prachtige 
helderblauwe steen aan. Het was maar 
zo groot als het topje van haar pink. Hoe 
kon het dat zo een klein steentje zo veel 
macht kon bezitten?  
 
Ze wist dat het haar over de grens ging 
krijgen, maar had geen idee hoe. Eerst 
moest ze daar raken en ze wist nog niet 
hoe ze dat ging doen. De weg vandaag 
was vermoeiend geweest, maar in verge-
lijking met wat nog moest komen was 
het slechts kinderwerk. De weg ging nog 
ruwer, steiler en gevaarlijker worden. 
Adal had haar gewaarschuwd dat er die-
ren leefden in de bergen die geen mens 
zich kon voorstellen en die een vrouw 
alleen niet kon overwinnen zonder hulp. 
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Vorig Strakske kon je het verhaal lezen van Liesbeth Sys, voormalig student 
wiskunde. Dit Strakske gaan we natuurlijk gewoon voort met het spannende 
verhaal! Indien je er van het begin niet bij was of gewoon je geheugen nog 
eens wilt opfrissen, kan je het eerste deel lezen in de vorige Strakskes, die je 
kan vinden op de WiNA site (http://wina.ugent.be/clubinfo/strakske). Veel 
leesplezier! 



  Over de grensOver de grens  

Met dat gezegd had hij haar de steen 
gegeven.  
 
Zo nietig en klein dat ze het haar niet 
kon voorstellen dat dit ook maar van 
enige hulp kon zijn. Ze klopte Cedric op 
zijn flank. “Gelukkig heb ik jou nog, 
Cedric.” Het dier bewoog nauwelijks.  
Ze hing de ketting weer rond haar nek en 
dacht terug aan Adal en zijn verhaal. Ze 
had hem niet geloofd, ze had hem 
vervloekt en geslagen, ze was woedend 
geweest en had hem beschuldigd van 
leugens. Maar hij had haar toch 
overtuigd, want wat had ze te verliezen? 
Niets, want ze had niets.  
 
Ze zou alles doen voor haar zoon en ze 
kon niet zeggen dat ze niet nieuwsgierig 
was naar de stad aan de andere kant. 
Zou die identiek dezelfde zijn? Een 
afspiegeling van haar geboortestad? Ze 
stelde zich haar wereld die ze kende in 
afspiegeling voor. De Hooglanden die de 
vele dorpen behuisde met de 
verschillende volkeren van Balissen, of 
beter gezegd West-Balissen corrigeerde 
ze zichzelf. De heuvels van Hooglanden 
liepen over in een dal waar de stad 
Nimar lag, tegen de bergen die het 
Westen en Oosten van elkaar scheidden. 
En van het Noorden aan de bergen rond 
de Hooglanden langs de Westenrand 
naar het Zuiden van de grens liep het 
Plateau. Het Plateau was leeg, er groeide 
niets, geen gras, geen bomen, geen 
kruiden. Er was geen water, behalve in 
de winter wanneer het Plateau bestrooid 
werd met sneeuw. Velen hadden 

geprobeerd om het over te steken, maar 
iedereen kwam uitgehongerd, 
oververmoeid en zo goed als dood terug 
en zeiden dat er geen eind aan kwam. 
Sommigen kwamen zelfs niet terug.  
 
Net zoals zo velen die al geprobeerd 
hadden om de bergen over te steken. Het 
was hun gelukt en dan vertelden ze dat 
het plateau verder liep achter de bergen, 
oneindig ver. Er was niets te zien 
behalve de dood. Ze keerden meestal 
teleurgesteld terug en zeiden dat 
Balissen een eiland midden de dood was. 
En Sarah ging ze nu achterna, maar zij 
had iets dat niemand anders van de 
vorige reizigers had. Zij had magie. 
Sarah’s hand sloot zich rond de steen 
aan haar nek. 

  2727  



  Over de grensOver de grens  

Geheim  
132 zonnejaren 9 maanden en 11 etmalen 
na de koningsoorlog  
 
Ryanne moest zich omdraaien om haar 
lach in te houden. Komaan, ween nu 
toch, dacht ze bij zichzelf. Ze dacht terug 
aan de dagen dat ze niet wist waar haar 
zoon was. Haar pijn en haar verdriet. Ze 
dacht terug aan de dagen dat haar man 
net vermist was. Ze dacht aan de dagen 
dat haar zoon iedere nacht insliep met 
de tranen op zijn gezicht. Ze wreef in 
haar ogen zodat ze rood stonden, heel 
lichtjes begonnen ze te prikken. Ze bleef 
knipperen tot ze er toch een enkele traan 
kon uitpersen die over haar wang rolde.  
“Vergeef me, Lène” zei ze toen ze zich 
omdraaide. “Neen, ik heb hem niet 
gevonden.” Ze veegde de traan 
nonchalant weg, maar niet volledig, 
zodat zijn spoor nog op haar wang zou 
staan. “Ik heb dagen gezocht en op 
iedere deur geklopt, maar het is 
hopeloos. Evan is weg.”  
De vrouw aan de andere kant van de 
toonbank keek Ryanne medelevend aan. 
Haar donkerblonde haren waren 
opgestoken achter een doek, slechts 
enkele strengen hingen achteloos voor 
haar gezicht. Lène was het grootste 
viswijf van heel Maron, als zij wist dat 
Evan verdwenen was, dan wist heel de 
stad het, en dus ook de herstellers en 
dromers.  
“Ach Ryanne, hij komt vast wel terecht!” 
Lène liep om de toonbank en nam 
Ryanne vast. Ze klopte haar op de rug. 
“Ik vind persoonlijk dat je zo sterk ben 

Ryanne. Ik zou in tranen uitbarsten als 
mijn Edwin verdween en iedereen er 
constant achter vroeg.” Ryanne merkte 
de zinspeling. Lène vond altijd dat er 
geen betere, mooiere moeder was dan 
zijzelf.  
 
“Ik heb gewoon geen tranen meer in mij, 
Lène, mijn bed heeft ze allemaal 
opgeslorpt. En het geld groeit me niet op 
de rug, ik moet de winkel openhouden.” 
Lène liet haar los. Ze was niet dom en 
had de hint vast begrepen. Lène was zo 
listig dat ze iedereen wel zo ver kreeg 
haar alles zomaar te geven. Ze hield van 
kledij, sieraden, heerlijk eten en vulde 
haar huis met nieuwe meubels die niet 
goedkoop waren. Als er zich dan een 
gelegenheid voordeed dat ze 
‘onbenullige’ dingen nodig had zoals 
bedienden of kruiden, dan wilde ze er 
geen geld aan spenderen en moest zich 
dus vaak overal uitkletsen. Maar deze 
keer zou ze geen korting krijgen. Ryanne 
schoof het duivelsblad naar haar toe en 
keek haar veel betekend aan. Lène 
gebaarde van niets en lachte haar 
minzame lach rond haar mooie lippen. 
 
“Je moet het dan ook in je eentje redden. 
Zo zonder man. Het moet nu financieel wel 
beter gaan sinds Evan… wegliep.” Ze nam 
het duivelsblad, stak het in haar zak en gaf 
Ryanne een zilverstuk. Lène tuitte haar 
lippen ten teken van uitdaging om haar 
tegen te spreken. Ryanne negeerde de 
opmerking.  
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  Over de grensOver de grens  

“Laten we eens zien.” Sprak ze in 
zichzelf. Ryanne draaide zich om met 
haar rug naar Lène en ging veel 
betekenend met haar vinger over het 
hele rek achter haar. De hele achterwand 
werd ingenomen door een gigantische 
donkerhouten kast die bestond uit 
honderden kleine vakjes. Helemaal 
vanboven stonden de grotere potten met 
uitzonderlijke kruiden die nauwelijks 
gevraagd werden. Ze had een ladder 
nodig om er aan te kunnen. Op 
ooghoogte stonden de dagdagelijks 
dingen, zoals duivelsblad, monnikskap, 
vrouwenmantel en nog andere. Haar 
lievelingskruid was knoflook. Je kunt het 
overal kopen, maar het is bijna magisch 
te noemen wat het allemaal heelt. Al 
deze kruiden samen waren een fortuin 
waard, voor sommigen moest ze speciaal 
een koerier betalen om ze van de 
Vlakten of bovenop de bergen te halen, 
maar ze had het er voor over. Ze had de 
grootste collectie kruiden in heel de stad. 
Haar vinger bleef stilhangen voor het 
hokje dat gevuld was met een glazen pot 
gevuld met bruine gerimpelde bladeren. 
Onder de pot stond een kaartje waarop 
“droog duivelsblad, 2 zilver” stond.  
 
“Ja, hier staat het” zei Ryanne “Ik begon 
toch even zelf te twijfelen, maar dat is 
toch twee zilverstukken.”  
Lène tuitte haar lippen nog meer. “Zijn je 
prijzen verhoogd Ryanne? Ik herinner 
me de vorige keer toch minder betaald te 
hebben.” Daar was die glimlach weer. 
Geniepig.  
“Vorige keer kwam je achter een gewoon 

duivelsblad. Deze keer had je gedroogde 
nodig. Het is veel moeilijker om een 
duivelsblad te drogen zonder het kapot 
te maken. Twee zilverstukken, Lène.” 
Ryanne lachte even sarcastisch terug.  
“Ik vrees dat ik maar een zilverstuk 
meeheb Ryanne.” Lène legde de nadruk 
op haar naam.  
“Dan vrees ik, dat ik het blad terug wil.” 
Ryanne kneep haar lippen op elkaar om 
haar lach in te houden bij het zien van 
haar gezicht. Lène zwol bijna op. Ryanne 
schoof het zilverstuk terug naar Lène en 
stak haar hand uit.  
“Maar zonder duivelsblad zal Edwin zijn 
koorts niet dalen.” Zei Lène.  
Ach, gaat ze het zo spelen? Dacht Ryanne 
bij zichzelf. Wel, ze heeft de verkeerde 
persoon gekozen om zielige moeder mee 
te spelen.  
Ryanne wreef liefdevol over de prent 
van haar zoon dat ze op de toonbank 
gehangen had. Haar vingers streelden 
het gezicht.  
“En zonder dat zilverstuk vind ik mijn 
zoon niet eens terug. Moest mijn man er 
zijn dan zou ik het mij misschien kunnen 
permitteren om meer van deze te laten 
maken, maar de dag van vandaag heb ik 
nauwelijks geld om een volledig brood te 
kopen.”  
 

Wordt vervolgd!  
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  Herken de poepHerken de poep  

Heb jij al eens staan gluren naar de konten en poepjes van uw praesidium? 
Neen zegt u? Dan wordt het eens hoog tijd! Je vindt hier 8 lekkere achtersten, 
weet jij tot wie ze behoren? De oplossing vind je op pagina 32 

3030  I LIKE BIG BUTTS I CAN NOT LIEI LIKE BIG BUTTS I CAN NOT LIE    

  

  



  Herken de poepHerken de poep  

 
 

YOU OTHER BROTHERS CAN’T DENYYOU OTHER BROTHERS CAN’T DENY  3131  

 

  

 



  Poepjes! antwoordenPoepjes! antwoorden  

Op pagina 30: 
 
Linkerbovenhoek: Praeses Lisa 
 
Rechterbovenhoek: Feestpraeses Niels 
 
Linkeronderhoek: Cultuurpraeses Lot 
 
Rechteronderhoek: Sportpraeses Robin 
 
Op pagina 31: 
 
Linkerbovenhoek: Cursuspraeses Astrid 
 
Rechterbovenhoek: Feestpraeses Hannes 
 
Linkeronderhoek: Cursuspraeses Jorg 
 
Rechteronderhoek: Scriptor [c-c-c-combobreaker] Hans 
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Uw mama was ook bereid op de foto te gaan 



  WiNA quiz: funny shizzleWiNA quiz: funny shizzle  

De WiNA quiz kan zeker en vast een succes genoemd worden. De mensen 
amuseerden zich en de grote verscheidenheid aan vragen zorgden ervoor dat 
iedereen in de zaal wel eens kon antwoorden. Helaas kan je niet altijd het 
antwoord weten en dan kan er wel al eens een creatief antwoord uit de bus 
komen, dat bewijzen de volgende ploegen in ieder geval: 
 
Rad van fortuin 
Diepste punt in de aarde door de mens gemaakt? (superdiep boorgat van Kola) 
Kim Jung Nam's trip to Disneyland: "superdiep boorgat van Dora"  
 
Naar welke man zijn de Buckeyballs genoemd? (Richard Buckminster Fuller) 
Bakhuis: "Richard Buckmeister Bummer"  
 
Pappenheimers 
Wie kwam er onlangs in het nieuws met het verhaal dat prins Filip een 'intense' 
relatie had met graaf Thomas de Marchant et d'Ansembourg? (Deborsu) 
We sturen nog wel eens een mailtje: "Rita Pulpers"  
 
De Canvascrack 
Cirkelvormige gevangenis met veel glas zodat alles kan gezien worden? (Panopticum) 
Gevoarlijke Zot: "Visbokaal" 
 
Hoe heet het stadhuis waar JFK zei 'Ich bin ein Berliner.'? (Schöneberg) 
Huisbak: "Freddy De Kerpelhal (Ich bin ein Wiener)"  
 
Tien voor Taal Ronde 
Vul het stukje tekst in van Con Te Partiro ('Su navi per mari') 
Anders geraakt flp niet rond - Houbie: "Sum navi pestraswi bastrami" 
 
Wat betekent procrastinatie? (uitstelgedrag) 
Hawaiian Earring: "De toestand waar in een persoon niet naar de wc kan gaan"  
 
In De Slimste Mens Ronde:  
Wiskundige en meetkundige begrippen hadden vroeger alleen een Latijnse naam. Wie 
heeft de woorden "driehoek", "aftrekken", "optellen",... bedacht? (Simon Stevin) 
Awesome People Inc: "Van Dale"  
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  Puzzel(s)Puzzel(s)  
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Maar één sudoku deze keer, al ga je wel je tijd nodig hebben.  

De regels ken je wel, maar kan je hem ook oplossen? 



3636    

  TussendoortjeTussendoortje  
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  WudjesWudjes  

Om er voor te zorgen dat de Winees niet flagrant af zou gaan op een 
doorsnee studentenquiz, wordt zijn algemene kennis zodanig 
versterkt met allemaal weetjes waarvan je niet even wist dat je ze 
moest weten! 
 
Wist u bijvoorbeeld dat…: 
 
 … McDonald's ooit probeerde de 

McSpaghetti en de McPizza te 
verkopen? 

 
 … Levende kreeften niet rood, 

maar blauw zijn? 
 
 … Diarree letterlijk ‘doorstroming’ 

betekent? 
 
 … De totale lengte van al je bloedvaten wel 100.000 km is? 
 
 … Een vrouw gemiddeld twee jaar van haar  
 leven in de badkamer doorbrengt? 
 
 …De aarde een constante 'brom'  
 voortbrengt? 
 
 … Uw scriptor totaal geen idee heeft wat ze  
 met het vorige wudje bedoelen? 
 
 …  U hier random een foto van Mila Kunis 
  vindt? 
 
 … Je dikker wordt van slaapgebrek? 
 
 
 

Ma shiiiiiitMa shiiiiiit  3737  



    

 

  GlijbaantjesGlijbaantjes  

Het gebeurt met de grootsten der aarde. Een  ‘slip of the tongue’  is eruit voor  
je het weet en daar  is niemand  vrij  van. Zinnen  krijgen een  ongewilde 
betekenis die vaak gênant zijn voor de verspreker. Als deze dan nog eens met 
professor wordt aangesproken dan kunnen wij dat niet zomaar laten 
passeren.   

 
Prof. Dr. P. Matthys: 
 
 “Unsold, dat is een Zweud of een Neur” 
 
 Student stelt een vraag aan de professor 
 Prof Matthys: “Wacht, ik zal u dat uitleggen, ik ga u een vraag stellen” 
 
 “Der heeft dat ooit iemand een keer uitgerekend. Als je iemand zijt die 

dat doet, dan zijde een nerd eh.. Of zwaar autistisch” 
 
Assistent Corneel van analyse I: 
 
Corneel: “Oei nee, dat klopt hier niet… Alarm!” (schrijft alarm op het bord) 
 
Prof. Dr. T. De Medts: 

"De universele eigenschap van vrije modulen, dat gaat over een morfisme 
dat uniek uit te breiden is tot een ander morfisme die het object uniek 
bepaalt. Dat klinkt als complete nonsens, hé. En, ja, dat is het ook." 
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  GlijbaantjesGlijbaantjes  

Ben je zelf getuige van glijbaantjes? 
Schrijf ze op en mail ze door naar  

scriptor@wina.ugent.be  
En maak kans op een mooie prijs! 

Prof . Dr. H. Verschelde: 
 
“We berekenen hier maar tot op 2de orde. Enkel in de Oostbloklanden 
rekenen ze tot de 3de orde want daar is het vroeg donker en hebben ze 
niets beter te doen ... en zijn het slimme mensen''  
 
Prof. dr. ir. Bjorn De Sutter: 

Over het correct werken met eenheden: “Dat is iets dat ze zelfs bij de 
Grieken al wisten. Enfin, toen ze nog dingen konden betalen. Sorry eh, 
Andreas!” (Knikje naar de assistent van Griekse afkomst)  

Prof. Dr. D. Poelman: 
 
Student geeft een juist antwoord. 
Prof Poelman: “Inderdaad, dat is dan een extra punt voor... Griffoendor!” 
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

In de vorige aflevering heb ik beloofd dat ik in elk Strakske een recept-
je zou posten waarin in één van de groenten uit mijn groentenpakket 
gebruik (http://ww.groenten.ugent.be/). 
 
Deze keer geef ik jullie zelfs twee receptjes mee, hoera! 
 
 
Slaatje met winterpostelein 
Wie dacht dat slaatjes enkel voor de zomer zijn, zit er goed naast! Winter-
postelein leent zich ideaal tot het verwerken in slaatjes. 
 
Ingrediënten (2 personen): 
 
- 1 bussel winterpostelein 
- 1 bakje kastanjechampignons 
- 2 verse geitenkaasjes "crottin" (je moet ze kunnen verkruimelen met je 
vingers) 
- 1 teentje look 
- neutrale olie (arachide of zonnebloem) 
- 2 sneden oud brood 
- 2 stuks pijpajuin 
- 2 à 3 stronken witloof 
- 1 zure appel 
- enkele walnoten 
- peper en zout 
 
voor de dressing: 
 
- 1 el (=eetlepel) vloeibare honing 
- peper en zout 
- 1 el appelciderazijn en/of 
- 1 el witte balsamicoazijn (te vervangen door gewone) 
- 1 el straffe mosterd 
- 1,5 el (wal)notenolie 
- 1,5 el neutrale olie (arachide of zonnebloem, GEEN soja!) 
- eventueel enkele eetlepels peppadew dressing  
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

Bereidingswijze: 
 
- Pers het lookteentje in een klein  
pannetje met enkele eetlepels olie, laat 
op een zacht vuurtje trekken. Laat 
afkoelen met de look er nog in. 
 
- Snij de appel in julienne (dat zijn  
dunne staafjes, maar echt dun hé, 
1x1x60mm ofzo) en besprenkel met 
citroensap of ciderazijn tegen het 
bruin worden. 
 
- Hang niet de slimmerik uit door 
 gewone azijn te gebruiken, 't zal niet 
meer lekker zijn. 
 
- Was de witloof, snij overlangs in  
twee, en dan in fijne snippers.  
 
- Meng onder de appel, eventueel met extra citroensap of ciderazijn. 
 
- Laat de winterpostelein zwemmen in ruim water. 
 
- Maak de vinegrette door alle ingrediënten te mengen behalve de olie. Als 
alles goed gemengd is, klop er met een vork of garde beetje per beetje de 
olie door, of gebruik een staafmixer voor een dikker effect. 
 
- Snij het oude brood in kubusjes. Zeef de look uit de olie (of niet) en meng 
met het brood, wat peper en zout. Heb je een oven, rooster de korstjes dan 
op 150°C tot ze krokant zijn. Anders bak je ze in een pan op een zacht 
vuurtje. Vergeet niet om regelmatig op te schudden en om te roeren! 
 

  4141  



  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

 
- Laat de postelein uitlekken of zwier droog in een handdoek (liefst buiten 
of in de douche ofzo). 
 
- Was en snij de pijpajuin in fijne ringetjes. 
 
- Verdeel de postelein, witloof en appel over de borden. Kruimel de helft van 
de geitenkaas erover en overgiet met flink wat vinaigrette.  
 
- Borstel de champignons schoon (of gebruik keukenrol, maar zeker niet 
wassen) en snij in 4 of 6 partjes. 
 
- Kruid de champignons met peper en zout, bak in wat olie of boter. 
 
- Verdeel de warme champignons over de salade, brokkel de andere helft 
van de kaas over de borden, bestrooi met pijpajuin, de gebakken croutons 
en vers gemalen zwarte peper. 
 
 
 
Serveer met afbakbroodjes of ciabatta. Vleesadepten kunnen er ook nog ge-
bakken spekjes, kipblokjes of ander vlees onder mengen, hoewel dat hele-
maal niet nodig is. 
 
 
Ja, ik weet het. Die salade 
was met geitenkaas en mijn 
pasta met pompoen vorige 
keer was ook al met geiten-
kaas. Nou, speciaal voor de 
mensen die geen geitenkaas 
lusten, een receptje zonder 
(geiten)kaas.  

Zo ziet winterpostelein er uit 
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

Ovenschotel met knolgroenten en linzen: 
 
Knolselder is goedkoop, maar wel heel lekker! Zeker in een stoemp of 
puree. Pastinaak is een vergeten groente die de laatste jaren aan een stijle 
opmars bezig is. Let op: koop deze enkel vers. De pastinaak moet net als een 
wortel zijn: niet slap maar keihard en niet gebarsten. Is de pastinaak 
gebarsten of slap, dan is hij niet meer vers en smaakt hij naar karton. Verse 
pastinaak ruikt wat naar citroen als je hem schilt met de dunschiller. 
 
Ingrediënten (4 personen): 
 
- 1 kleine knolselder (of een halve grote) 
- 3 grote pastinaken 
-1.5 kg aardappelen 
- wat melk of room 
- 200 gr gedroogde "blonde" linzen (ze zijn eigenlijk kaki-groen) 
- groentenbouillon(blokje) 
- 3 uien 
- olie of boter 
- peper, zout, muskaatnoot 

En zo ziet Pastinaak er uit 
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

Bereidingswijze: 
 
- Schil de uien, snij overlangs en dan in reepjes. Laat karameliseren op een 
zacht vuurtje in wat olie of boter (kan makkelijk 30 à 40 minuten duren) 
 
- Slacht de knolselder. Dat doe je zo: snij overlangs in twee met een groot en 
vooral scherp mes. Leg op de platte kant. Snij nu in dikke schijven. Leg de 
schijven plat en snij de schil eraf. Was alle aarde van plank en knolselder. 
Snij de schijven nu in kleine blokjes. 
 
- Bak de blokjes knolselder aan in wat boter of olie. Laat garen op een zacht 
vuurtje tot de blokjes niet meer rauw zijn vanbinnen. 
 
- Schil de pastinaak met een dunschiller, snij in blokjes. Laat koken in een 
grote pot met gezouten water. Neem genoeg water om straks de aardappe-
len in te koken. 
 
- Als de pastinaak zacht is, vis de pastinaakblokjes uit het water (of giet 
door een vergiet, maar hou het water bij). 
 
- Kook in hetzelfde water als de pastinaak nu de aardappelen, die je eerst 
schilt en in stukken snijdt. De aardappelen nemen hierdoor de smaak van 
de pastinaak al wat op. 
 
- Maak een stoemp van aardappelen, knolselder en pastinaak. Leng eventu-
eel aan met wat (soja)melk of (soja)room. Kruid flink met peper, zout en 
nootmuskaat. 
 
- Kook de linzen volgens de verpakking in de groentenbouillon (dat mag van 
een blokje). 
 
- Giet de linzen af, meng met de gekarameliseerde ui.  
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

- Doe in een ingevette ovenschotel een laag van de linzen met daarop een 
laag stoemp. Eventueel kun je met een vork in de bovenkant groefjes 
trekken, wat gesmolten boter of olie overgieten. Laat de ovenschotel 
gratineren in de oven. Als alles goed warm is, kun je even de grill aanzetten. 
 
Serveer de ovenschotel eventueel met een rucola of ander slaatje naar 
keuze. 
 
 
Tips: 
 
- Geen oven? Geen probleem! Het is ook lekker zonder dat het de oven 
ingaat. Of je kunt de puree ook bakken. Voeg dan GEEN melk of room bij, en 
laat de aardappelen goed uitdampen voor je ze mengt. Vorm "burgers" van 
de puree, laat opstijven in de frigo. Deze "burgers" kun je bakken in wat 
boter of olie in een tefalpan. 
 
- Mis je vlees? Spekjes door de linzen! Mis je kaas? Gemalen emmentaler 
bovenop voor het gratineren.  
 
- Ben je puur vegetariër? Dan wil je waarschijnlijk wat meer linzen, om als 
vleesvervanger te dienen.  
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  Raadsel: oplossingRaadsel: oplossing  

De Combinaties 
 
Het blauwe huis wordt bewoond door de Deen. Hij drinkt thee en rookt 
Blend. Hij heeft het paard als huisdier. 
 
Het rode huis wordt bewoond door de Brit. Hij drinkt melk en rookt Pall 
Mall. Hij heeft de vogel als huisdier. 
 
Het groene huis wordt bewoond door de Duitser. Hij drinkt koffie en rookt 
Prince. Hij heeft de vis als huisdier. 
 
Heut greune heus weurdt beweund deur de Zweud. Hij drinkt beur en reukt 
Bleu Meuster. Hij heuft eun heund als heusdeur. 
 
Het geule heus weurdt beweund deur de Neur. Hij drink weuter en reukt 
Deunhill. Hij heuft eun keut als heusdeur. 
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  Hasta la vista: oplossingHasta la vista: oplossing  

1) King Kong - Carl Denham 
 
2) Gone with the wind - Rhett Butler 
 
3) Sudden impact - Harry callahan  
 
4) The Godfather -  Don Vito Corleone 
 
5) Apocalypse now - Bill Kilgore   
 
6) Jaws - Martin Brody 

 
7) Terminator - Terminator 
 
8) Forrest Gump - Forrest Gump 
 
9) The sixth sense - Cole Sear  
 
 

10) Frankenstein - Frankenstein 
 
11) Scarface - Tony Montana 
 
12) Lord of the rings - Golumn 
 
13) James Bond - James Bond 
 
14)  Austin Powers - Austin Powers  
 
15) Pulp Fiction - Jules Winnfield 
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  Muziekspel: oplossingMuziekspel: oplossing  
 
Het muziekspel uit het vorige Strakske werd gewonnen door Hanne Van De Vijver. 
Hierdoor wint ze twee cinematickets. Proficiat! 
 
1) Wakker worden, Pak een kwast en een beetje make-up, ...(7) 
System of a down: Chop Suey (e) 
 
2) Zo dichtbij, maakt niet uit hoe ver... (7) 
Metallica: Nothing else matters (g) 
 
3) Houd je in het donker Je weet dat ze allemaal doen alsof...(9) 
Foo fighters: The pretender (n) 
 
4)  Vandaag de dag gaat de dag, Dat ze gaan gooien naar u terug(9) 
Oasis: Wonderwall (l) 
 
5) Ik wil de beste zijn Zoals niemand ooit was om ze te vangen is mijn echte test..(7) 
Pokémon: Pokemon theme (n) 
 
6) Maak onze ontsnapping, je bent mijn eigen papillon ...(2) 
Editors: Papillon (a) 
 
7) Is dit het echte leven? Is dit maar fantasie? ...(7) 
Queen: Bohemian rhapsody (a) 
 
8) Heeft u de tijd, Om te luisteren naar mij zeuren over niets en alles in een keer...(3) 
Green day: Basketcase (s) 
 
9) Al de kleine dingen Echte zorg waarheid brengt  (16) 
Blink 182: All the small things (g) 
 
10) Dus, dus je denkt dat je kunt de Hemel vertellen van de hel... (5) 
Pink Floyd: Wish you were here (y) 
 
11) Ik gooide een wens in de put, vraag me niet, (5) 
Carly Rae Jepsen: Call me Maybe (m) 
 
12) Dit is de grootste en beste nummer in de wereld. . . Ode. (1) 
Tenacious D: Tribute (T) 
 
Het uiteindelijke antwoord was: Gangnam Style 
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  Medewerkers gezocht:Medewerkers gezocht:  

Het einde van dit Strakske is in zicht. De pagina’s zijn verslonden en helaas ga 
je weer moeten beginnen opletten in de les.  
Uw scriptor geeft eerlijk toe, dat hij dit niet zou kunnen gemaakt hebben zon-
der de hulp van zijn geweldige medewerkers. Medewerkers waarvan ik er 
nooit te veel kan hebben! 
Dus heb je enkele glijbaantjes van de prof opgemerkt? Wil je net als Tiresias 
ook een column schrijven? Of weet jij iets dat je met de wereld wilt delen? 
Mail dan naar  
Scriptor@wina.ugent.be! 

Challenge:  
make the most awesome Strakske  

there is 
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  Puzzel oplossingenPuzzel oplossingen  
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  Mission accomplishedMission accomplished  
 
Vermits mijn moeder mij nog net de basics van het beleefd zijn heeft aangeleerd, 
kan ik dit Strakske niet afsluiten zonder uitdrukkelijk mijn medewerkers en mede-
studenten in de verf te zetten. Ze hebben dag en nacht gezwoegd om dit Strakske te 
vullen met hun raad en interessante hersenspinsels. 
 
Dus bij deze: 
 
Merci Lisa voor het woordje. 
De schachtentemmer, Felix Vanhoutte. 
Mijn crew voor het opmerken van enkele opmerkelijke foutjes. 
Merci David voor het leveren van enkele interessante wudjes. 
Mijn overige medepraesidia, voor duzend redenen! 
Annelies, voor de meest geweldige raadseltjes van de hele wereld en omstreken ! 
Sportpraeses Robin (en zijn assistenten) voor het maken van Eurosport-waardige 
verslagen!  
Lot voor het maken van de awesome cover! 
Dries, Niels, Astrid, Robin en schachtjes voor het opmerken van enkele glijbaantjes. 
wEEdpEckEr voor het delen van zijn heerlijke gerechtjes 
 

Zoals het hoortZoals het hoort  5151  



 

  KleurplaatKleurplaat  
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  Sfeerfoto’sSfeerfoto’s  

WiNA erh… still approves!WiNA erh… still approves!  5353  

Een foto zegt meer dan 1000 woorden... 

Michiel was er van overtuigd: stinkende schachten  
zouden hem niet verslaan! 




