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  EditoriaalkeEditoriaalke  

Het is niet altijd gemakkelijk om op 
één pagina uw gedachten uit te 
schrijven. Hoewel het Editoriaalke 
in mijn ogen het moeilijkste te 
schrijven gedeelte van het Strakske 
is, komen de woorden er deze keer 
toch vlot uit. Ook niet zo 
verwonderlijk want er is zoveel te 
vertellen en er zijn zoveel mensen 
te bedanken! Ik ga dan ook gewoon 
het hele Strakske hier samenvatten 
in een nutshell.  
 
Vooraleer ik aan die notenschel 
kom, zou ik me toch aan de traditie 
moeten houden om de lezertjes iets 
totaal nutteloos over mezelf te 
vertellen. Vermits er mij nu totaal 
niets te binnenschiet, heb ik maar 
besloten om toch eens een foto van 
mij in het Editoriaalke te zetten, met het gevaar dat enkele proffen me gaan 
herkennen, I too like to live dangerously!   
Nu weten jullie, lezertjes,  hoe ik er uit zie. Van op de activiteiten zal het niet 
geweest zijn, want daar heb ik dit semester helaas een zwaar onvoldoende 
gescoord. Ik ben er me van bewust dat ik maar al te vaak afwezig was. Het 
waren drukke tijden lezertjes en mede-winezen, vergeef me! Je kan het goed 
maken door belachelijke snorretjes en brilletjes op mijn gezicht te tekenen 
(liefst een monocle, dan kan ik het laten vallen). 
 
Soit, tot zover mijn gezever, tijd voor WiNA stuff! Om te beginnen heb ik wat 
geprutst aan het Strakske en het wat van de chaos ontdaan. Alles staat niet 
meer zo door elkaar. Pluimpje voor de scriptor, hurrah! Verder moet dit 
zowat het eerste Strakske in jaren zijn met een roze cover,  maar daar 
viseren we uiteraard niemand mee. WiNA is uiteindelijk toch gewoon een 
homokring, nietwaar? 
 

This is the end...This is the end...  11  

Mijn serious face 



  EditoriaalkeEditoriaalke  

Voor de rest was WiNA weer gewoon WiNA, waarmee ik bedoel dat er weer  
duizend-en-één activiteiten waren: het super-awesome-mega-WiNA 
Galabal, WiNA dag 2, shotjesavond, cantussen, ontgroening… Kort 
samengevat:  fun, katers, muilers en roddels! Voor ieder wat wils.   
Zoals gewoonlijk kan je jouw geheugen nog eens opfrissen (I blame the 
alcohol!) met de verslagen van deze activiteiten. Wie er nu juist met wie 
gemuild heeft, staat er nu nét niet in (dat gaat toch altijd netjes de ronde in 
de CB), maar de verslagen zijn zeker en vast wel de moeite waard om te 
lezen, dus waar wacht je nog op? Hophophop! 
 
WiNA staat nu blijkbaar ook niet enkel garant voor megafeestjes. Op 
sportgebied hebben we enkele opmerkelijke stappen voorwaarts gemaakt 
en WiNA is zijn nerdstatus voorgoed kwijt, de IFK ranking bewijst dat wel. 
Sportpraeses Robin heeft daar netjes voor gezorgd en heeft de nodige 
moeite gedaan om alle spannende matchen (waaronder enkele finales!) 
netjes neer te pennen.  Geen lachertje voor een scriptor, want zijn verslagen 
nemen maar liefst twaalf(!) bladzijden in beslag. Die jongen heeft echter zo 
zijn best gedaan, dat hij het verdient. Kneukeltje voor Robin! 
 
Verder neem ik afscheid van jullie allemaal, trouwe lezers. Het was niet 
altijd gemakkelijk om op originele ideetjes te komen en om iedereen te 
plezieren, maar ik hoop dat de Strakskes je het afgelopen academiejaar de 
nodige vertier en hulp hebben geboden. Gelukkig had ik zelf de nodige hulp 
van mijn eigenste redactie en de twee trouwe columnisten wEEdpEckEr en 
de mysterieuze Tiresias. Mannen ik hef jullie het glas, zonder jullie was ik 
niets, schol! 
 
Als allerlaatste woordjes nog dit: Yasser neemt de fakkel over en shit is 
going DOOOOOOOOWN. Diene gast gaat dat geweldig doen, daar ben ik nu 
al van overtuigd. Een belofte van een pro-scriptor (dag Loooot!) over 
neonlights-Harry-potter-GIFs zijn nu wel verbroken, maar ik ben er van 
overtuigd dat Yasser dat wel gaat kunnen. Go for it boy, mijn steun heb je! 
 

Hans Maes, 
Uittredende scriptor met pijn in het hart  
scriptor@wina.ugent.be 
WiNA praesidiumlid 2012-2013 
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  Woordje van de praesesWoordje van de praeses  

Beste winezen 
 
Eindelijk wordt de lente buiten zichtbaar: bloemetjes, zon en vogeltjes. 
Maar goed ook, we hebben lang genoeg mogen wachten. Zelfs een echte 
sneeuw fanaat als mij had er al genoeg van. Als de lente dichterbij komt, dan 
komt bij mij ook meteen het verlangen naar die laatste activiteiten erbij. 
Shotjesavond, bierbowling, jenevervoetbal,... Het blijven toch wat mijn 
favorieten, maar dit jaar komen deze activiteiten met een dubbel gevoel. 
Voor de eerste keer in drie jaar tijd heb ik op een clubavond (nl. de 
shotjesavond) weer eens een commilito-lint aangedaan. Gedaan met een 
praesidiumfunctie bij WiNA voor mij. Iets waarvan ik dacht dat het mij meer 
droevig ging maken dan eigenlijk het geval is. Mijn stempel op de WiNA is 
gedrukt en nu is het tijd om nog een jaar gewoon te genieten van de vele 
activiteiten. Het praesidiumschap zit er dan wel op voor mij, maar de 
studententijd nog niet. Dus bij deze beloof ik plechtig volgend jaar op veel 
activiteiten aanwezig te zijn.  
 
Nu ik hier nog voor een laatste keer aan het woord ben, wil ik zeker mijn 
praesidiumleden bedanken. Ik vond het een fantastisch jaar, hopelijk jullie 
ook. Dank u om samen met mij te werken aan dit voorbije jaar. Natuurlijk is 
de WiNA niets zonder zijn leden, daarom ook voor jullie allemaal een 
hartelijke dank u. Dat de activiteiten dit jaar een succes waren is 
grotendeels te danken aan jullie massale opkomst.  
 
Ten slotte wil ik dan ook nog het komende praesidium veel succes wensen. 
Moge 2013-2014 nog beter zijn dan dit jaar. Zalige feestjes (Dries voor 
Jorg!), waarna de cursussen toch nog om 8u in het cursuskot zijn, met veel 
schachtjes, die hopelijk niet te bang zijn voor konijnen, beestige foto's, veel 
sponsors, een goed geldmanagement en vooral ook leuke cantussen, waar ik 
zonder problemen de ambetante pro-senior kan uithangen *evil laughter*. 
 
Alvast tot dan!  
 
Lisa Bouckaert 
WiNA Praeses 2012-2013 
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  Woordje van de praeses²Woordje van de praeses²  

Beste winezen 
 
Ik ga mijn eerste woordje beginnen met een dikke, dikke merci: aan Lisa, de 
praeses van dit jaar, omdat zij een schitterende job heeft gedaan, aan het 
bijna-oud-praesidium, voor de awesome sfeer, de zotte feestjes en omdat 
jullie toffe vrienden zijn en natuurlijk aan jullie, de WiNA-(ere)leden, omdat 
jullie massaal hebben gestemd en laten zien hebben dat WiNA leeft,  groeit 
en bloeit! Een faculteitskring waarvoor het een hele eer is om aan het hoofd 
te mogen staan volgend academiejaar. 
 
Volgend academiejaar heeft trouwens enkele interessante gebeurtenissen 
op het programma staan: het rond punt aan de Sterre gaat nog meer 
overhoop gehaald worden, er komen nieuwe richtingen vanuit de 
hogeschool naar de unief (nog eens een hoop ingenieurs extra) en ook iets 
van een nieuwe rector of zo. Ik ga dan ook eens proberen om door het jaar 
te geraken zónder tweede zit. Enfin, er mag wel eens aan wishful thinking 
gedaan worden, denk ik dan. Kwestie dat de examengoden vorig semester 
geen greintje genade hebben getoond. Dat er toen scheldwoorden uit mijn 
mond gekomen zijn, is een even groot understatement als zeggen dat ik in 
mijn jaren aan de unief maar een heel klein beetje verdikt ben. Een geluk 
dat mijn vice sportief is, dat compenseert mijn (onbestaande) 
uithoudingsvermogen dan toch een beetje. 
 
Over uithoudingsvermogen gesproken: de zwanenzang! Een hoop 
afstuderende mensen -net geen bejaarden dus- die we door de jaren heen 
beter hebben leren kennen, verlaten het studentenleven (enfin, 
theoretisch). Hopelijk komen ze volgend jaar zeker nog terug en voegen ze 
zich bij het lijstje van ereleden die hun sadistische trekken kunnen uitleven 
op de vice. Mijn opvolger-cantor wordt trouwens ook op de zwanenzang 
gekozen! En als ik dan ook nog eens de kandidaten bekijk die waarschijnlijk 
zullen opkomen, zie ik dat volgend jaar de WiNA-cantussen opnieuw een 
waar feestje gaan worden. Niet dat ik mij veel van de zwanenzang zal 
herinneren. Als ik heelhuids thuis geraak, zal ik al blij zijn (Astrid en Jorg, 
you know what to do). 
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En iets totaal anders: ik mis de 
tijd van de belspelletjes 
eigenlijk echt wel nog. Niets 
was zo schitterend als de 
televisie te laten aanstaan 
tijdens het studeren, of tijdens 
die paar laatste nachtjes voor 
een deadline waarbij je met 
bloeddoorlopen ogen nog een 
project vol wanhoop probeert 
af te werken . De tofste 
belspelletjes waren dan vooral 
die waarbij de bellers 
diersoorten moesten raden. 
Ideaal voor mensen die iets 
wilden bijleren: blijkbaar zijn 
de gander, de melet en de 
moerhaas diersoorten, zijn 
Jowett en Xedos (ooit) 
automerken geweest en vind je 
in elk park een theehuisje. Je 
moet toch op zijn minst 
toegeven dat de makers heel 
creatief met zo’n dingen omsprongen. Moest ik over die creativiteit 
beschikken zou het tenminste niet zo lang geduurd hebben eer dit woordje 
eindelijk was afgewerkt. 
 
Maar zo zijn we dus bij het einde van dit woordje beland. Maar wees gerust! 
Er komen er volgend jaar nog wel een paar. Bovendien staan op de 
bladzijden hiervoor/hierna (schrap wat niet past) de woordjes van enkele 
mensen die dat veel beter kunnen dan mij. Bij deze eindig ik met jullie 
allemaal goeie examencijfers toe te wensen en dat ik jullie allemaal nog 
vaak hoop (terug) te zien. 
 
Uw praeses in 2013– 2014 
Niels De Graef 
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  ‘t Kalenderke‘t Kalenderke  

Wat? Wanneer? Waar? 

Bierbowling 15 mei Overpoort Bowl 

oude-zakkencantus  14 juni Canard Bizar 

Zwanenzang 2 juli Canard Bizar 

Vacantus Zie WiNA site Canard Bizar 
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  KroegentochtKroegentocht  

Op donderdag 2 mei was het jammer genoeg al tijd voor de laatste 
cultuuractiviteit van het jaar. Maar oejoeyeah, 't was er niet neffes! Om 20u 
werd iedereen bij mij verwacht aan de McDonalds op de Korenmarkt. 
Natuurlijk was niet iedereen op tijd en werd er nog een zoektocht gehouden 
naar bankautomaten (FYI die aan de korenmarkt zijn dicht), maar 
uiteindelijk konden we onze cultureel verantwoorde kroegentocht 
beginnen. 
 
Omdat die dag het zonnetje scheen, gingen we van start met twee terrasjes. 
Aangezien het terras van Het Spijker bomvol zat, gingen we chillen op het 
terras vlak ernaast. De naam van het café ontsnapt mij even, maar de 
heerlijke puttekesgeur zal ik niet snel vergeten! Vervolgens verplaatsten we 
ons naar het terras van Het Galgenhuis en ondertussen breidde ons kleine 
groepje zich uit tot een ware gang. 
 
Als er één cafeetje is dat niet mag ontbreken op een kroegentocht, dan is dat 
Het Dreupelkot. De karakteristieke uitbater was misschien niet zo blij dat 17 
personen elk een verschillende jenever bestelden, maar uiteindelijk hebben 
we er allemaal van kunnen snoepen! In Het Waterhuis aan de Bierkant lieten 
ze ons spijtig genoeg niet binnen... Maar niet getreurd! We konden lekkere 
biertjes proeven op een terras op de Vrijdagsmarkt! De Dulle Griet staat 
daar nu eenmaal voor gekend. Wij ontdekten dan weer dat vriendelijkheid 
niet hun sterkste kant is. 
 
Het voorlaatste café was een nieuwkomer in onze traditionele 
kroegentocht. Thomas toonde ons Bar Popular, een trendy en gezellige bar 
waar voor iedereen wat wils was. Uiteindelijk eindigde onze kroegentocht 
bij De Trollekelder, een klassieker waar een rustieke sfeer heerst. De 
meesten gingen vervolgens naar huis, anderen crashten samen in den 
Overpoort. En zo kwam een leuke avond weer op zijn einde. 
 
 
Lots of Love, 
Lot 'Buffalo Bitter' Awesome  
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  WiNA’s GalabalWiNA’s Galabal  

“Aan allen die aanwezig waren op het WiNA-galabal, proficiat! Aan allen die niet 
aanwezig waren op het WiNA-galabal, ook proficiat!” - De burgemeester . 
 
Ha, nee; eigenlijk niet, nee. Zij die niet op 
het galabal waren, hebben een prachtig 
moment uit hun leven laten voorbij gaan. 
Zij die wel op het galabal waren, hebben 
de pracht en praal ervaren van een zaal 
vol classy geklede mannelijke winezen 
(wat nu ook weer niet zó vaak voorkomt) 
en oogverblindende vrouwelijke winezen 
(wineses?). Om dan nog te zwijgen van 
enkele stunts die later op de avond 
werden uitgehaald (een ware stagedive 
zonder publiek, u moet het maar durven). 
Maar ik loop al wat voor. 
 
De avond begon in de Tijuana (aan de Korenmarkt) om 21u met een kleine receptie 
voor de gasten die zich ingeschreven hadden, waarbij er een ruim assortiment aan 
broodjes verkrijgbaar was, vergezeld van een glaasje cava. Na een uurtje gesmikkel 
werd het dan tijd voor het echte galabal. Detour, het bandje met onze eigenste IT 
Björn als zanger, zette het galabal in gang door het zingen van klassiekers [nv 
scriptor: PARANOID!] en enkele zelfgeschreven nummers. Vervolgens ging de dj van 
start (over de muziekkeuze valt misschien te twisten), de stemming voor King en 
Queen of the Prom kon beginnen en het grote volk schoof aan om binnen te mogen. 
 
Dat het galabal nog een groot feest was, hoeft niet gezegd te worden. Om 1u werden 
dan de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt: bij deze nog eens een 
hartelijke proficiat aan Lieselot Huysman en Bert Vandenbroucke! Ze kregen 
respectievelijk een kroontje en een zwart-gele kokarde (ha, weeral iets bijgeleerd) 
als overwinningscadeau en mochten daarna hun openingsdans aanzetten. Menig 
aanwezigen werden betoverd door dit mooie spektakel en het paar mocht 
meerdere felicitaties in ontvangst nemen. Het feest ging daarna nog enkele uren 
door, tot het moment aankwam om te ontbijten met heerlijke koffiekoeken. 
 
Ik denk dat ik wel mag zeggen dat de meesten zich goed geamuseerd hebben en ik 
kan alleen maar hopen dat het galabal volgend jaar nóg spectaculairder wordt! 
 
Niels De Graef 
Feestpraeses 2012-2013  
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  OntgroeningOntgroening  

Aangezien dit waarschijnlijk mijn laatste woordje in het Strakske ooit 
wordt, wil ik beginnen met een bedanking aan alle mensen die mij de 
afgelopen jaren gesteund en een fantastische tijd gegeven hebben! Maar laat 
ons nu toch maar overgaan tot het verslag van de ontgroening. 

Een half jaar lang heb ik er alles aan gedaan om onze schachten zo goed 
mogelijk op te leiden en klaar te stomen om goede WiNA-commilitones te 
worden. Op woensdag 17 april was het dan zo ver, de ontgroening.  
Aan de Canard Bizar verzamelden zich een hoop verklede schachten, en 
Laurent. De één was al wat beter verkleed dan de ander, maar over het 
algemeen denk ik wel dat de peters en meters tevreden mogen zijn over 
hun schachten.  

Van de CB vertrokken we over het Sint-Pietersplein richting Zuidpark voor 
wat ludieke opdrachten. Dit was met het ene kostuum al wat makkelijker 
dan met het andere (niet waar, Eve?). Wanneer we genoeg gelachen hadden 
en we de kennis over WiNA bij de schachten aan de tand gevoeld hadden, 
was het tijd voor een korte etenspauze. 

Om 20u30 begon dan de ontgroeningscantus, waar alle peters en meters 
hun schachten konden inspecteren, en cantussen natuurlijk! Het was 
uiteraard niet zomaar een cantus voor onze schachtjes… Deze kregen een 
grote lijst met opdrachten, die ze echt wel goed hebben proberen te 
volbrengen. Zo kwamen bv. Roger (recht van de Pi-Nuts naar onze cantus en 
daarna naar het rusthuis) en een pitbull langs op onze cantus. De rector kon 
helaas zijn feestje niet verlaten om tot bij ons te komen. 
Rond een uur of één werden de schachten plechtig ontgroend en zat mijn 
werk erop. En eerlijk gezegd, ik zal het missen! Het was een fantastisch jaar! 
Veel schachten lieten zich dopen en het grootste deel haakte niet meteen na 
de doop af en zagen we veel terug op onze activiteiten. Ik kon me geen beter 
jaar als temmer wensen! Hopelijk volgend jaar meer van dat… 

Hiermee eindig ik dan mijn laatste woordje. Bedankt voor de mooie jaren en 
tot in de CB (of ergens op de Sterre)! 

Felix Vanhoutte  
Schachtentemmer WiNA 2012-2013 
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  ShotjesavondShotjesavond  

Het laatste feestje van het jaar; dan ben je 
toch verplicht nog een laatste keer all-out 
te gaan. En dat hebben we zeker gedaan 
met de shotjesavond (of schotjesavond, 
zoals onze praeses al eens durft zeggen). 
We hadden voor ieders plezier vijf 
shotjes voorzien, met elk een naam uit 
het WiNA-leven: Nostalgie (Tequila), 
Schild [nv scriptor: ook wel bekend als 
‘paardensperma’] (vanillejenever, triple 
sec en ananassap), Codex (blue curacao, 
wodka, citroensap), Kiel (appeljenever en 
malibu white rum) en Maxim (spitbull !). 
Een kleine aanpassing van vorig jaar dus, 
die door de meesten wel gesmaakt werd 
(behalve Schild, niemand vond Schild 
eigenlijk echt lekker [nv scriptor: 
paardensperma dus…]). 
 
De avond ging na een kleine vertraging 
alvast vlot van start: er werd lustig op los 
gedronken, de citroen en het zout vlogen in het rond (figuurlijk dan toch, ik denk 
dat Maxim anders niet zo blij zou zijn) en de Canard Bizar zat stampvol. Sommigen 
probeerden hun verkiezingsstress weg te drinken, anderen waren hun overwinning 
al wat vroeger aan het vieren, en dan waren er nog de mensen die gewoon een 
hilarisch feestje kwamen bouwen. De verkiezingen onderbraken even het moment, 
maar na de bekendmaking van de uitslagen werd er dubbel zo hard gefeest. Om de 
avond voor sommigen dan eens samen te vatten in een limerick: 
 
Er was eens een zot feestje in Gent 
Zoals WiNA die wel vaker kent 
De shots waren goed 
Wat veel met je doet 
Sommigen muilen dan met een vent. 
 
Niels De Graef 
Feestpraeses 2012-2013  

MUIIIIILEEEEEEEEN” 
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  VerkiezingenVerkiezingen  

 

1414      

Jawel, het jaar loopt op zijn einde en dat betekent maar één ding: VERKIEZINGEN! 
Er werd massaal gestemd en dat heeft ongetwijfeld te maken met de spannende 
strijd tussen de twee kandidaten schachtentemmers!  
Uiteindelijk kwam er voor elke positie met kandidaat een winnaar uit de bus. De 
resultaten vind je hieronder. 



  VerkiezingenVerkiezingen  

Diagram voor-, tegen-  en blancostemmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram schachtentemmer 
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  SpojtSpojt  

Beste winezen,  
In het vorige Strakske kon ik niets schrijven over het tweede semester aangezien 
alles na de deadline lag, dus ben ik genoodzaakt om al onze resultaten van 
afgelopen semester in dit ene Strakske te proppen (tot frustratie van de scriptor, 
sorry Hans!). Als je immers niet geïnteresseerd bent om alle uitgebreide 
sportverslagen te lezen (shame on you, al dat typewerk!... ’t Is nochtans goede 
toiletlectuur.) verwijs ik je door naar ‘Resultaat’, daar staat in een notendop hoe ons 
sportjaar er uit zag. 

IFK volleybal 

Na een lange winterrust waren de volleyballers als eerste aan de beurt om hun 
kunnen weer te tonen. Maar eerlijk gezegd lag onze lat niet hoog en waren we 
gewoon blij dat we daar stonden, tussen al die grote namen. Ons team bestond uit 
dezelfde personen als uit de vorige ronde, met zeven dus. We zaten in een poule 
van vier waarvan de eerste twee doorgingen naar de finale, twee van de drie 
wedstrijden winnen stond dus gelijk aan een ticket naar ‘the final four’. We 
begonnen tegen het VEK, iets benauwd van een afgang. Niets was minder waar toen 
bleek dat het scoren vlot ging en we goed konden verdedigen. Uiteindelijk zouden 
we beide sets makkelijk winnen en kregen we toch een sprankeltje hoop. Nu 
kwamen we uit tegen VDK (ook wel de dierengeneeskunde genaamd). Hier kregen 
we veel meer weerstand maar konden toch met een veilige voorsprong van een 
vijftal punten de eerste set winnen. Nu was iedereen gebrand om die tweede set te 
winnen, want die stond namelijk gelijk aan plaatsing voor de finale.  
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  SpojtSpojt  

We kenden een makkelijk begin van die set, waardoor we tot acht punten uitliepen, 
maar toen ging het ietwat mis. Onze tegenstander kwam terug, en scoorde het ene 
na het andere punt tot ze onze voorsprong verbrijzeld hadden en ons zelf met twee 
punten ingehaald hadden, de stand was toen 16 - 14. Vanop de zijlijn kon ik het niet 
aanzien van de spanning, het was dé set die we moesten winnen, want de laatste 
tegenstander was een maat te groot. Ons team maakte het wel héél spannend, onze 
voorsprong had veel weg van een sinus-functie (in functie van de tijd dan) want het 
was iedere keer haasje over met de dierengeneeskunde. Dit bleef zo duren tot op 
het scoreblad een tussenstand van 25 – 26 in ons nadeel werd opgetekend (een set 
speelt men tot 25 punten met minstens twee punten verschil). Het was alles of 
niets, elke fout betekende een uitschakeling. Een ultieme redding van sterkhouder 
Harald Rombout hield ons in de running en kon de score weer gelijk brengen. 
Dankzij het goede teamwork en de individuele skills  konden we uiteindelijk ons 
doorzetten en een eindstand van 28 – 26 verwezenlijken. Dit betekende dat we een 
finaleplek vast hadden en dat we tot de beste vier volleybalteams van alle kringen 
behoorden! De opluchting was groot (zeker bij mij, ik ging kapot van de zenuwen 
daar aan de zijlijn). Als laatste mochten we het nog opnemen tegen het VLK (lees: 
de boerkes), maar dankzij hun enorm ledental hadden ze een overschot aan goede 
volleyballers. Zowel voor hen als voor ons maakte de eindstand weinig verschil, en 
ze wonnen dan ook twee keer relatief makkelijk (in de laatste set stonden we wel 
tot 15 punten voor!) en eindigden we tweede in de poule. Maar wie kan die laatste 
wedstrijd nu iets schelen, we zijn geplaatst en mogen naar de IFK-finaledag! 
Toen we aan onze kwalificatie begonnen ergens in het eerste semester hadden we 
nooit kunnen dromen dat we in het IFK volleybal het zouden schoppen tot beste 
vier. Maar tegen ieders verwachting stonden we daar toch mooi! Onze eerste 
tegenstander was het VTK, en het was al gauw duidelijk dat we op niet veel 
mochten hopen. VTK won zonder veel moeilijkheden in twee korte sets. Toch 
waren er momenten dat we eventjes lieten zien dat we mooie punten konden 
maken, zo hebben we per set toch gemiddeld een 15-tal punten gescoord. Het werd 
dus zeker geen afgang, maar een tegenstander als VTK (waarvan we wel hun 
tweede ploeg uitschakelden) heeft veel meer mogelijkheden dan wij, in 
underdogpositie. Na deze wedstrijd speelden we voor een derde plek tegen het 
VLK. Al lukte het wat beter tegen hen, kregen we het toch moeilijk en verloren   we 
opnieuw beide sets. Het had niet mogen zijn, we grijpen hier net naast een medaille 
en eindigen op de vierde plek. In de finale won HILOK van VTK. Toch blijft dit een 
mijlpaal in de geschiedenis van het WiNA-volleybal en wil ik mijn dank betuigen 
aan de volleyballers die ons door de poules geloodst hebben en getoond hebben dat 
WiNA wel degelijk tegen een bal kan slaan. Hopelijk kan ik volgend sportjaar op 
hetzelfde (of toch grotendeels) team rekenen en kan ons dreamteam nog eens 
schitteren! 
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IFK mini-voetbal 

De sneeuw en ijzel die ons land teisterde op maandag 11 maart had onze 
voetballers niet tegengehouden om ons (tot nu toe) succesvol pad verder te zetten. 
Het beloofde geen eenvoudige opdracht te worden want we streden voor een 
plaatsje in de kwartfinale van het IFK mini-voetbal tegen VLK. Dat is hetzelfde 
ploegje waar WiNA2 geen leuke herinnering aan over heeft gehouden, dus we 
waren op voorhand gewaarschuwd. We waren met z’n achten waaronder twee 
externen, wat betekende dat we dus te allen tijde drie bankzitters hadden. Zo 
konden we de snelheid van ons spel wat opdrijven. Er werd gespeeld in vier delen 
van elk twaalf minuten met daartussen een pauze van enkele minuten. 
De wedstrijd begon zeer goed, ik kon profiteren van wat gepruts in de verdediging 
van de tegenstander en zo de score in ons voordeel brengen. De score bleef lange 
tijd onveranderd maar eens VLK drie corners, en dus een schepcorner (waarrond 
discussie mogelijk is) kregen konden ze die verzilveren en zo de stand weer in 
evenwicht brengen. Ook deze score bleef ruime tijd op het bord staan tot in het 
derde deel van de wedstrijd. Ze hadden opnieuw een schepcorner weten te 
versieren en opnieuw werd die afgemaakt. We werden even moedeloos en twee 
minuten onoplettendheid zorgden ervoor dat de stand, voor we het goed en wel 
doorhadden, 1-4 was. Maar we gaven niet op en iets later kon ik mijn tweede 
scoren. We bleven achter elke bal lopen, maar ook de tegenstander zette zich in een 
versnelling hoger. Ze scoorden nogmaals en door een ongelukkige own-goal werd 
de stand zelf 2-6. Hannes Swimberghe kon in één van onze laatste stuiptrekkingen 
nog een goal scoren wat de eindstand op 3-6 bracht. De eindscore doet anders 
vermoeden, maar we waren wel degelijk aan elkaar gewaagd en de wedstrijd kon 
evengoed in ons voordeel uitgedraaid zijn. Maar we kijken met opgeheven hoofd 
terug naar het verst dat WiNA sinds mensenheugenis is kunnen overleven in het 
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IFK mini-voetbal. We hebben getoond dat we niet zomaar een kleine kring zijn, 
maar wel degelijk één waar men rekening moet mee houden. Volgend jaar opnieuw 
en hopelijk nóg beter! 
 

IFK rugby 
Opnieuw wou ik een primeur brengen voor WiNA, en deze keer door ons in te 
schrijven voor het rugbytoernooi van donderdag 28 maart. Omdat rugby niet zo’n 
eenvoudige sport is besloot ik om de hulp in te roepen van Karel Vandenbroucke 
(1ste master wiskunde) die ons twee weken voorzien heeft van training en initiatie 
in het rugby tijdens de sessies van sport en spel. De laatste training was de dag voor 
het IFK en hoewel sommigen wat mankten waren we klaar voor de wedstrijden. We 
kwamen aan met een tiental winezen, zodat we met drie wisselspelers konden 
spelen. Toen we ons wedstrijdprogramma zagen moesten we toch even slikken, we 
zaten in een poule van drie samen met het VEK en het VLK (twee grote kringen, die 
het altijd wel goed doen op een IFK). Ons vertrouwen kreeg wel een boost toen we 
zagen dat vijf minuten voor de wedstrijd werd uitgelegd aan onze eerste 
tegenstander (het VLK) wat een ‘scrum’ is. Ook hadden ze maar net zeven spelers, 
dus konden ze niet wisselen. Hier hadden we misschien wel een kans. De wedstrijd 
was nog maar net bezig toen ik de bal kreeg en ik een open weg naar de achterlijn 
zag. Ik kon nog één tegenstander van me afschudden, maar die vertraagde me 
waardoor een tweede die op volle snelheid afkwam me neerhaalde door tegen mijn 
benen te springen. In volle vaart knalde ik voorover tegen de grond. Toen ik weer 
wou opstaan voelde ik een vreemde bobbel op de plek waar mijn sleutelbeen 
hoorde te zitten. Het leek me maar verstandig om even van het plein te gaan om te 
kijken wat er school, maar toen ik aan Jarn Vermote (mijn grootste stimulans 
trouwens om een rugbyteam te maken) een vlugge diagnose vroeg, zei hij: ‘Dude, je 
sleutelbeen is gebroken’. Tot zover mijn rugby-verhaal. Aangezien ik toen ben 
afgevoerd naar de spoed weet ik weinig van wat er zich toen op het veld afgespeeld 
heeft. Uit de gecombineerde verslagen van onze rugbyspelers kan ik wel een 
reconstructie geven: Het spel kwam goed op gang en Karel slaagde erin om twee 
‘tries’ te maken voor ons. De tegenstander kon maar één try terug scoren en dus 
eindigde de stand op 10 – 5 voor ons. Nu kwam het VEK en aangezien we met een 
man te kort kwamen boden ze sportief aan om ook met zes te spelen, het mocht 
echter niet baten want van hun team was meer dan de helft professionele 
rugbyspelers. De stand eindigde in 45 – 0, het VEK was duidelijk iets te sterk voor 
ons, maar het was dan ook maar onze eerste ervaring met het rugby.  We eindigden 
dus tweede in onze poule, wat een zeer verdienstelijk resultaat is. We konden 
spelen voor een derde plaats maar aangezien er twee weg moesten, één zijn pols 
had verstuikt, één in het ziekenhuis lag en nog één mee was naar het ziekenhuis 
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en de rest redelijk kapot was, werd unaniem besloten een forfait te geven. Onze 
eerste deelname aan het IFK rugby zal hiermee zeker niet onbesproken blijven, we 
hebben opnieuw bewezen dat er wel degelijk rekening moet gehouden worden met 
ons. Hiermee werd het laatste IFK afgesloten (al had ik gehoopt dat ik het in iets 
minder delen ging kunnen navertellen). Rugby is verder wel een toffe sport. 

IFK zwemmen 

Op het IFK zwemmen kan men in vier disciplines proberen de snelste 50 meter af te 
leggen. Er was keuze uit vlinderslag, rugslag, vrije slag en crawl. Elke zwemmer kon 
maximaal in drie disciplines deelnemen. Er was maar één vrouw die voor WiNA 
aantrede (het is en blijft natuurlijk WiNA) en dat was Chiara De Vos. Zij stond als 
enige winees meer dan haar mannetje, in twee van de drie disciplines zette ze de 
scherpste tijd neer van alle deelneemsters! In de laatste werd ze derde en kreeg ze 
een welverdiende plaats op het podium, er traden per discipline gemiddeld 15 
zwemsters aan. Ondanks het oneerlijke puntensysteem eindigde WiNA zo bij de 
vrouwen pas vierde uit zes deelnemende kringen. Deze lage plaats kent zijn 
oorsprong bij het feit dat er meer punten per deelneemsters worden toegekend dan 
per goed gezwommen resultaat. Kringen als VLK en VPPK zijn natuurlijk talrijk 
vertegenwoordigd op deze wedstrijden (ook al zwommen ze belange niet zo goed 
als Chiara). Hier moet het puntensysteem toch iets aangepast worden, en dat zal ik 
ook als puntje aanhalen op de volgende sportsenaat. Ook bij de mannen zwommen 

we geweldig! Uitblinker Yasser Deceukelier slaagde erin om de derde plaats te 
behalen in één van de disciplines, want daar deden natuurlijk veel meer  
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zwemmers aan mee. Iedere keer traden minstens 40 mannen aan per discipline. 
Hier namen we deel met een vijftal zwemmers en eindigden eveneens vierde, op 
zeven deelnemende kringen. We hebben weer een puike prestatie geleverd en 
hoewel we een hogere plaats verdienden was dit een succes, wetende dat we vorig 
jaar hier niet aan deelnamen.  

 

IFK badminton dubbel 

Na het badminton enkel in het eerste semester volgde nu de dubbel-variant. We 
waren ingeschreven met zeven duo’s waarvan er twee vrouwenteams waren. Nadat 
iedereen zijn tegenstanders bestudeerd had, begonnen de poulewedstrijden rond 
19h. Al vlug werd het kaf van het koren gescheiden want enkel de eerste in elke 
poule mocht doorgaan naar de volgende ronde, een verloren wedstrijd stond dus zo 
goed als gelijk aan uitschakeling. Er werd telkens één set gespeeld tot 21 en een 
poule bestond uit 5 teams. Bij de mannen wist enkel het duo Joris Van Innes en Roel 
Manchelschots alle wedstrijden te winnen en zo de kwartfinale te halen. In die 
kwartfinale konden ze jammer genoeg hun voorsprong die ze hadden opgebouwd 
tot drie punten, halverwege de set, niet vasthouden en verloren ze hun wedstrijd. 
Het vrouwenteam, waarvan Evelien Vlyminck en Femke Van Zwynsvoorde elk de 
helft van uitmaakten, raakte daarentegen veel verder. Zij wisten een feilloos 
parcours af te leggen tot de finale. Evelien was al geen onbekende op het IFK, ze 
speelde ook vorig semester de finale bij de vrouwen enkel. Helaas was de 
tegenstander in de finale toch een maatje te groot en eindigden ze eervol op de 
tweede plaats. Weer een geslaagd IFK-event voor WiNA! 
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IFK basketbal 

Wie zich wat interesseert in het sport-wezen van WiNA weet dat we ons in 
december tegen de Farmacie kwalificeerden voor de volgende ronde in het 
basketbal. Dat verhaal kreeg een vervolg op maandag 13 maart. Deze wedstrijd was 
de kwartfinale waarin we uitkwamen tegen de rechten, het VRG. Deze kring kan 
natuurlijk gebruik maken van alle studenten die rechten studeren, een luxe die het 
‘kleine’ (op gebied van sport toch) WiNA niet heeft. We wisten dus zeker wat ons te 
wachten stond. Cursuspraeses Astrid Massé speelde in deze wedstrijd opnieuw 
mee en geeft hier een kort verslag: “Wie het vorige verslag gelezen heeft, weet dat 
Matthias in de achtste finale voor veel punten gezorgd heeft dankzij zijn fantastische 
driepunters. Deze wedstrijd was nog maar net begonnen en BAM: daar viel de bal 
alweer in het net van onze tegenstanders – de rechten – uit de gouden handen van 
Mathias. De toon was gezet. WiNA bouwde snel een kleine voorsprong op en het zag er 
een tijdje heel goed uit voor ons. Maar de toekomstige advocaten en notarissen gaven 
zich niet snel gewonnen en beenden ons al snel weer bij. Wij bleven steeds een kleine 
voorsprong behouden, maar de tegenploeg gaf zeker niet op en het bleef spannend tot 
op het einde. De laatste vijf minuten kon WiNA echter rustig uitspelen en we 
eindigden met een mooie 54 -45. WiNA is on fire! Nogmaals een dikke merci aan onze 
vijf moedige basketters: Maarten, Matthias, Dieter, Thomas en Robin! Op naar de 
halve finale!” We schakelden dus zonder veel moeite het VRG uit en in onze halve 
finale namen we het op tegen Filologica. Denk aan eender welke Hollywood-film die 
over basket gaat en waar een underdog probeert te stunten.  
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In zo’n film zit gegarandeerd een wedstrijd 
in met de meest onmogelijke scenario’s. Dat 
is nog allemaal niets vergeleken met wat 
onze basketters hebben meegemaakt op 
woensdag 20 maart. Het verhaal start waar 
het vorige geëindigd is, en dat is de halve 
finale tegen de Filologica. Om even een 
beeld te geven van hoe groot onze 
underdogpositie was… WiNA, nog nooit 
door een eerste ronde in het basket 
geraakt, stoot nu door tot de halve finale 
met op het wedstrijdblad vijf spelers en 
langs de zijlijn welgeteld drie supporters. 
Filologica, een grootmacht in het FK met 
vele malen meer leden dan ons, maar liefst 
elf spelers op het wedstrijdblad en een 
volledige tribune vol supporters. We lieten 
ons hierdoor niet afschrikken en begonnen 
met goede moed aan de wedstrijd. Het 
begon goed toen we veel punten pakten, en 
al gauw kwamen we op een comfortabele 
voorsprong van 11-6 na de eerste vijf 
minuten. Een nieuw mirakel bleek in de maak en we gaven onze voorsprong niet af. 
Ook in de tweede helft namen we stevig de leiding, de supporters van de 
tegenstanders waren verdacht stil. Op een bepaald punt stonden we ruim tien 
punten voor, en iedereen begon te dromen van die finale. Maar… De speelminuten 
verminderden en zo ook onze voorsprong. Met nog enkele minuten op de klok 
stond het 37-42. We mistten enkele kansen waardoor de tegenstander kwam 
opzetten en het heel spannend maakte toen ze weer raak schoten. Wat onze 
voorsprong naar drie punten herleide. De match was in zijn laatste seconden bezig 
totdat een hoge bal werd weggeduwd door een tegenstander en verkeerdelijk werd 
gezien door de scheidsrechter als een inworp voor de tegenstander aan ons 
doelgebied. Vol ongeloof en verontwaardiging namen we onze posities in, de 
scheidsrechter stond toch op punt van affluiten. Maar toen gebeurde het… een 
speler van Filologica paste de bal naar een medespeler die net buiten de 
driepunterlijn stond en die probeerde maar te shotten. Natuurlijk was de 
doelpoging raak en vanaf de bal door de netten vloog floot de scheids af. Hoe 
onmogelijk het ook mocht zijn, het was gebeurd. Onze reuze voorsprong die we de 
ganse wedstrijd niet uit handen gegeven hadden was verdwenen in de laatste 
seconden van de wedstrijd.  
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De eindstand werd hiermee 42-42 (alsof er hogere krachten mee gemoeid waren). 
De beslissing zou nu volgen door elk team vijf strafschoppen te laten nemen. Dat 
was natuurlijk zwaar in het voordeel van onze tegenstander, daar zij keuze hadden 
uit elf spelers. Eerst zag het er nog goed uit toen wij één scoorden en onze 
tegenstander er één mistte. Maar het was al langer duidelijk dat het onze dag niet 
was, we mistten de volgende drie strafschoppen en onze tegenstander wist die 
allemaal te benutten. Hiermee eindigde de strafschoppenreeks met 1-3 in het 
voordeel van de tegenstander. Op vraag van het VTK speelden we onderling nog 
een kleine finale. We kenden een mindere start en hinkten de hele wedstrijd enkele 
puntjes achterop. We kwamen dichter toen Matthias opnieuw driepunters begon te 
werpen. Maar helaas zat er geen omgekeerd verhaal als in de halve finale in en 
eindigde de wedstrijd 42 – 49  in ons nadeel. Jammer genoeg werden we hier 
evenals in het volleybal vierde. Het is niet allemaal rozengeur en manenschijn in 
sport, zoals blijkt. We zijn ver gekomen, maar eervol ten onder gegaan. We kunnen 
hierbij terugblikken op een zeer mooi parcours, we hebben bewezen dat nu ook in 
het basket zeker rekening moet gehouden worden met WiNA! Met opgegeven hoofd 
gaan we verder en kijken we uit naar het IFT en IFK van volgend jaar, want dan 
doen we beter! 

Sport en spel 

Naast al dat IFK-geweld was er natuurlijk nog ons wekelijks sport-en-spel. We 
begonnen dit semester met schaatsen in de kristallijn. Sommigen pakten meteen uit 
met hun skills op het ijs en draaiden op hoge snelheid een pirouette, anderen 
bleven in het begin behoedzaam aan de kant van de ijsbaan, ik laat het over aan de 
lezer om te beslissen bij welke ikzelf hoorde. Nadat iedereen naar hartenlust het ijs 
heeft doen smelten onder zijn schaatsen (lees: wanneer de pijn aan de voetzool niet 
meer te houden was) konden we allemaal nog even nagenieten met een warme 
chocomelk terwijl we zicht hadden op de training van een ijshockeyteam. 
De eerste buitenactiviteit was baseball.  
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We verdeelden ons in twee teams en begonnen met een bat (of met een racket) op 
de bal te slaan. Het was prachtig weer wat uiteindelijk 26 winezen naar deze 
activiteit lokte. Voor de voetballiefhebbers (en daar reken ik mezelf onder) was er 
op het einde nog een kort wedstrijdje mini-voetbal. Kortom, een gezellige, sportieve 
namiddag! Verder waren er uiteraard ook de rugbytrainingen, maar daar heb je al 
uitgebreid over kunnen lezen. Meer sport-en-spel namiddagen konden er jammer 
genoeg niet plaats vinden, dit kwam iedere keer omdat er iets anders gepland was 
of omdat het een vrije dag was. Normaal gezien zullen er nog twee namiddagen 
plaatsvinden op woensdag 8 mei en op woensdag 15 mei, maar hou facebook en de 
site in de gaten. 

12urenloop 
De dag die me waarschijnlijk het meest zal 
bijblijven is die van  de 12urenloop (hoewel 
het IFT ook wel memorabel was). Dat is de 
dag waarop alle wetenschapskringen en het 
VLAK de handen in elkaar slaan en zoveel 
mogelijk toertjes rond het Sint-Pietersplein 
lopen. Van tien uur ’s morgens tot tien uur ’s 
avonds gaven onze lopers het beste van 
zichzelf. In de eerste uurtjes stonden we pas 
zevende, en stond zelfs het KVHV nog voor 
ons. We kenden een zwak moment rond één 
uur in de namiddag. Er was een tekort aan 
lopers waardoor sommigen een ganse tijd 
moesten lopen, en we terug zakten in het 
klassement. Het VEK nam hier een cruciale 
voorsprong. In de namiddag vonden we 
opnieuw aansluiting met de top vijf en vielen 
we het VRG aan dat toen vijfde stond. Op 
minder dan een halfuurtje maakten we onze 
achterstand op hen goed en stonden we gelijk. 
VEK was ondertussen al uitgelopen tot een 
tiental rondjes op de vierde plek. Vele uren lang stonden we gelijk met VRG en het 
leek op een duel te worden tussen ons voor de vijfde plek (VEK was toch al te ver 
uitgelopen). Een klein uurtje voor het einde werd het scorebord bevroren, we 
stonden toen een drietal toertjes voor. We mochten niet verzwakken dus zetten we 
alles op alles en liepen verscheidene lopers een snelle tijd. Tot het einde gaven we 
alles en dan was het bang afwachten tot we de einduitslag te weten kwamen.  
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De resultaten werden rond half elf bekend gemaakt. We eindigden uiteindelijk op 
een vijfde plaats (evenals vorig jaar) met 18 toertjes voorsprong op het VRG  
(we zijn dus wel veel uitgelopen in dat laatste uurtje) en 12 toertjes achterstand op 
de vierde plek van het VEK. Volgend jaar moeten we voor die vierde plaats gaan, 
want zonder het zwak moment rond de middag was ons dit misschien wel gelukt en 
hadden we evenals op de zwemmarathon het VEK geklopt. Op die zwakke 
momenten zou ik volgend jaar een soort ‘speedteam’ (natuurlijk belange niet zoals 
het VTK) willen opstellen, en zo het VEK te snel af zijn. Maar dat is praat voor 
volgend jaar en dat is nog lang!  
 

Resultaat 
Een uurtje nadat de uitslag van de 12urenloop bekend was gemaakt, was het tijd 
voor het IFK eindklassement. Hét klassement waar ik me een volledig jaar op 
gefocust had, en er zoveel mogelijk aan gedaan had om ons zo hoog mogelijk te 
krijgen. Vorig jaar haalden we hier een tiende plaats, een plek die volgens mij veel 
beter kon. Ik hoopte op een vijfde plek, hoewel ik wist dat dat zeer moeilijk zou 
worden. Ik kon rekenen op de resultaten van het IFT in het eerste semester, waar 
we de beker voor praesidiumkamp in de wacht sleepten, en een vierde plaats op de 
zwemmarathon. De meeste punten hebben we gehaald uit het basketbal en het 
volleybal waar we in beide sporten vierde eindigden. Ook de goede individuele 
resultaten zoals het veldlopen en badminton zullen ook zwaar doorwegen in het 
eindtotaal. De aanwezige winezen op het Sint-Pietersplein stonden te luisteren in 
onze tent aan de luidspreker (elders was het moeilijk verstaanbaar) in afwachting 
van het eindklassement. De spanning was te snijden (voor mij toch) toen ze aan de 
top tien kwamen. Iedere keer ze een plaats afriepen en het niet WiNA was, werd 
iedereen enthousiaster, uiteindelijk kwamen ze aan de zesde plaats en was het wel 
prijs. Zesde plaats op 25 kringen, dat wil zeggen dat er maar vijf kringen zijn die 
beter presteren dan WiNA! Nooit eerder (toch niet sinds het geregistreerd werd) 
eindigde WiNA hoger. Maar… zoals ik zei: ik hoopte op een vijfde plek, ik heb dus 
werk voor volgend jaar. Want volgend jaar zet ik alles op alles om die vijfde plaats 
voor WiNA binnen te halen!  
 
Hierbij zit het sportjaar erop. Ik heb me enorm geamuseerd (hopelijk alle sporters 
ook) en ik kijk er al naar uit om aan mijn tweede sportjaar te beginnen. Ik wil ook 
nog even het aftredend praesidium bedanken voor de mooie tijden die ik met hen 
mocht beleven, het was een jaar dat me zeker en vast zal bijblijven! 
 
Robin Dedoncker 
WiNA Sportpraeses 2012-2014  
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  Last WordsLast Words  

Tamas Gommers  
Bert Vervaele  
Peter Verdru  

Annelies Cuvelier  
Lander Bodyn  
Jarn Vermote  

Niels Van Santen  
David Dooms  

Alexander Sels  
Jody Verstraeten  

Tom Van Regenmortel  
Hannes Swimberghe 

 Simon Michels  
Cantor Coene  

Eddy Van Eetvelde  
Wannes Vandeputte 

 Pieter Devuyst  
Jorg Wyckmans  

Sofie Vandenbroucke  
Rani De Geest  

Laurens De Waele  
Stef Trenson  
Yannick Elst  

Ann-Sophie Verbeke  
Eva De Laere  

Anton Zwysen  
Peter Rubbens 

Kevin Billiet  

Thomas Cleuren  
Giel Cardinael  
Robin Claeys  

Matthias Durnez  
Maarten Henderick  

Dieter Lamoen  
Astrid Massé  

Jens Tack  
Yannick Hermans  

Kaat Van Peteghem  
Chloë Guidi  

Evelien Vlyminck  
Kwinten De Backer  
Roel Mangelschots  

Anton Thys  
Joris Van Innes  

Harald Rombout  
Jan Van de Vyver  

Lisa Bouckaert  
Michaël Kint  
Raf Somers  

Yasser Deceukelier  
Chiara De Vos  

Jonatan De Wree  
Karel Vandenbroucke 

 Michiel De Witte  
Wai How Tam  

Aangezien dit het laatste ‘Strakske’ is van dit academiejaar, zou ik toch nog even uit-
gebreid alle deelnemers  aan IFK  willen bedanken. Soms onder lichte dwang, andere 
keren kwamen de inschrijvingen spontaan binnen! We mogen dan een geweldig sport-
jaar gehad hebben, maar ik was letterlijk niets zonder deze mensen. Het zijn de pres-
taties van deze mensen die geleid hebben tot een succesjaar voor WiNA, ik was uitein-
delijk enkel een tussenpersoon. Het minste wat deze mensen dan ook verdienen is een 
vermelding in dit super awesome Strakske voor hun inspanningen die ze geleverd heb-
ben aan WiNA!  
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Over de  
grens 



Ryanne zuchtte en ging haar winkel 
binnen. Waarom, vroeg ze zich af, 
waarom gebeuren zulke dingen juist met 
haar? Het is alsof de Goeden iets tegen 
mij hebben, dacht ze bij zichzelf. Ze 
wreef over de prent van haar zoon. Ze 
kwam net van Evan en Adalard. Ze 
hadden het goed. Evan was aan de 
betere hand, hoewel hij nog zwak was. 
Hij was snel moe en sliep veel, en dat 
was een nadeel als je op een tocht gaat. 
Hij moet eerst volledig genezen zijn. Nog 
een week, misschien twee en dan is het 
tijd, had Adalard gezegd. Ze legde haar 
hand rond het steentje om haar nek. Het 
stelde haar gerust. Ze wist niet voor wat 
het diende of hoe ze het gebruikte, maar 
ze had opeens een beter voorgevoel. Als 
ze mensen aanraakte, dan kon ze hen 
inschatten. Waren ze aan het liegen of 
gewoon bezorgd, vertrouwden ze haar of 
waren ze achterdochtig. Het had haar 
veel geholpen in haar winkel. Ze kon 
aanvoelen wat mensen nodig hadden. 
Maar deze keer, wanneer ze het echt had 
kunnen gebruiken, had de steen haar in 
de steek gelaten. Ze liep om de toonbank, 
nam een stuk perkament en besloot een 
lijst te maken van kruiden die ze zou 
meenemen.  
De deur ging open, de bel rinkelde en 
daar stond hij weer. Zijn onnozele 
kinderlijke lach verscheen op zijn 
gezicht. Hij wreef met zijn grote handen 

in zijn bruine haren die alle kanten op 
sprongen. Hij leek te zoeken achter 
woorden, maar blijkbaar vond hij ze niet.  
“Hoe durf je mij te volgen in mijn eigen 
huis?” Zei ze.  
“Wel, ik heb je niet gevolgd, er was maar 
één plaats waar je kon wonen. Met al dat 
groene spul in je mand had ik wel door 
dat je naar hier kwam.” Zei hij. Ze keek 
hem afwachtend aan, maar hij zei niets.  
“Wat wil je?” vroeg ze.  
duidelijk na over wat hij moest zeggen. 
“Jaja. Wel euhm, het spijt me. Ik voel me 
zo…” en hij zweeg. “Ik had niet 
gedacht…” Ze kreeg bijna medelijden. 
Bijna. Hij was overduidelijk zijn best aan 
het doen.  
“Wel, dan denk ik dat ik maar…” zijn 
laatste woorden verdwenen ergens 
tussen het gemompel dat uit zijn mond 
kwam. Hij wreef afwezig in zijn haar, 
waardoor het nog erger werd dan het al 
was.  
“Ik euhm…” vervolgde hij zijn gestamel. 
Ze kon er niets aan doen, ze kreeg 
medelijden.  
“Het spijt me, natuurlijk is iemand zoals 
u al getrouwd.” Verontschuldigde hij zich 
nog maar een keer.  
“iemand zoals ik?”  
“ja. Mooi, elegant, verfijnd, betoverend, 
welgevormd, goed voorzien, moet ik nog 
lang doorgaan voor u beseft dat ik 
betoverd was door uw schoonheid en ik 

In het vorige Strakske kon je het verhaal lezen van Liesbeth Sys, voormalig 
studente wiskunde. In dit Strakske gaan we natuurlijk gewoon voort met het 
spannende verhaal!  De vorige delen vind je in de Strakskes op de WiNA site:  
http://wina.ugent.be/clubinfo/strakske 
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dus niet volledig mijzelf was toen ik 
achter u aan zat?” Heel even, een fractie 
van een seconde had ze gelachen en die 
halve seconde had hij gezien. Daar was 
die scheve grijns weer.  
“Waarom blijf je zo brutaal als je weet 
dat ik getrouwd ben?”  
“Omdat u ook kunt liegen?”  
“Ik lieg niet!” riep ze uit.  
“Misschien wel, misschien niet.”  
“Zeker niet!” riep ze uit.  
“ik geloof u.” Ze wist niet wat ze moest 
zeggen.  
“Dank u.”  
“Geloof jij mij?”  
“Wat?”  
“Dat ik er niet om deed en een kans wil 
hebben om het goed te maken.”  
“Ik heb net gezegd dat ik getrouwd ben!”  
“Wat heeft dat er nu mee te maken? 
Breng desnoods die man van je mee, dan 
kun je ons vergelijken en de beste keus 
maken.” Ze keek hem schattend aan.  
“Mijn man meebrengen?”  
“Als je er op staat. Maar hij kan zijn 
maaltijd zelf betalen.” Ze schoot in de 
lach. Wat een klungel.  
“En wat als hij zegt dat ik niet mee zou 
mogen gaan?”  
“Dan is het een eikel van een man om 
zijn vrouw een avondje plezier te 
ontzeggen.” Ze twijfelde. Ze kende de 
herberg en was er al lang niet geweest 
en hoewel het gedacht nog eens uit te 
gaan eten haar aanstond, dacht ze terug 
aan haar zoon. Het gedacht een avond 
haar gedachten te kunnen verzetten van 
het plannen voor haar vertrek en de 
moordpoging op haar zoon leek 

aantrekkelijk.  
“Op één voorwaarde.” Zei ze.  
“U zegt maar.”  
“Haal die belachelijke grijns van je 
gezicht en wees niet zo brutaal tegen 
mij.”  
“Dat zijn er twee, vrouwe.” Ze zuchtte 
lachend.  
“Hou die grijns dan maar.” Het was maar 
een woord, of hij stond weer op zijn 
gezicht. Ze kon niet anders dan lachen.  
“Ik kom je morgenavond halen.”  
“Goed.” Hij wilde net vertrekken toen 
iets in haar gedachten schoot.  
“Aaren?”  
“Ja?”  
“Het is Ryanne.”  
“Even prachtig als de vrouwe zelf” zei hij.  
“Heer, u mag mij volgen.” De bediende 
stond aan de andere kant van de grote 
hal tegenover de bezoekerskamer. 
Hildigaer was niet langer geïmponeerd 
door de grootsheid ervan, hoewel het 
leek dat de immense zuilen die vele 
meters boven hem uit torenden op hem 
leken te vallen. De marmeren vloer 
blonk en weerspiegelde het tafereel van 
de koningsoorlog dat op de zoldering 
afgebeeld stond. Hildigaer wist dat het 
niet geschilderd was, het was onmogelijk 
een middel te vinden om het plafond aan 
te raken, omdat het zo hoog was. Aan het 
begin van de hal, boven de grote 
toegangspoort begon het tafereel op het 
moment dat de koningsbroeders 
besloten elk over een deel van het 
koninkrijk te heersen. Hoe verder je 
door de hal wandelde hoe meer je in de 
grote oorlog terechtkwam en de oorlog 
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eindigde boven de deuren van de 
verzoekskamer. Vroeger werd eenmaal 
per maand een hoordag gegeven in de 
verzoekskamer waarbij burgers van de 
stad en er buiten hierheen konden om 
hun klachten voor te leggen aan de 
heerser. Maar wijlen de koning had 
besloten dat de hoordag zijn tijd niet 
waard was en had de burgerraad 
opgericht. Deze namen de taak over en 
moesten beslissingen nemen over het 
gewone burgerleven in het koninkrijk. 
De heerser wilde zich nog maar op één 
ding concentreren en dat was de 
toekomst te voorkomen. Van vader op 
zoon was de vrees van gekoppelde 
overgedragen, zo ver dat de heersers 
zich niet meer interesseerden over het 
gewone koninkrijk en zijn problemen. 
Vandaag ging Hildigaer zout op de 
wonde strooien.  
Hildigaer stopte met ijsberen toen hij de 
bediende zag. In zijn hoofd bleef hij de 
woorden herhalen, die hij thuis al 
verschillende keren geoefend had. Het 
was de eerste keer dat hij de heerser in 
persoon zag. De vorige keer was drie 
jaar geleden, bij de kroning van Cornelis 
III. Hildigaer zat echter ergens helemaal 
achterin tussen andere dieners van op 
grote afstand te kijken naar het 
evenement, waardoor je het niet echt 
een ontmoeting kon noemen. Hij had 
geen enkel gedacht hoe de heerser ging 
reageren op de situatie en het was van 
groot belang dat de heerser niet te 
verontrust werd.  
Hildigaer liep op de bediende af en 
oriënteerde zich in het gebouw. Er 

waren talrijke kleine deuren die 
uitkwamen op de grote hal en drie grote 
poorten. De grote hal was het hart van 
het openbare deel van het paleis. Die 
leidde naar de verzoekskamer, 
vergaderzaal, bezoekerskamer en vele 
zijgangen die dieper het paleis ingingen.  
 
Hildigaer liep op de bediende af en 
oriënteerde zich in het gebouw. Er 
waren talrijke kleine deuren die 
uitkwamen op de grote hal en drie grote 
poorten. De grote hal was het hart van 
het openbare deel van het paleis. Die 
leidde naar de verzoekskamer, 
vergaderzaal, bezoekerskamer en vele 
zijgangen die dieper het paleis ingingen.  
De bediende leek tussen de twee 
reusachtige zuilen nietig. Hildigaer 
volgde de bediende door de poort die 
naar de bezoekerskamer moest leidden. 
Hij was dan ook verbaasd een trap 
achter de poorten te vinden die omhoog 
leidde. Hildigaer bleef staan en 
heroriënteerde zich tegenover de hal. De 
grootste poorten waar de zuilen naar toe 
leidden kwamen uit in de 
verzoekskamer, rechts de vergaderzaal 
en links de bezoekerskamer. Hoe kon het 
dat hier een trap stond?  
“Heer? U kunt mij volgen.” De bediende 
stond bovenaan de trap te wachten op 
Hildigaer.  
“Excuseert u mij, ik ben even in de war. 
Weet u soms… waar de bezoekerskamer 
naar toe is?” Hij wist dat de vraag 
vreemd klonk. De bediende glimlachte 
Hildigaer.  
“Ik veronderstel dat het u eerste bezoek 
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sinds lang is, heer?” Hildigaer knikte.  
“De hoogheid heeft de bezoekerskamer 
een verdieping verhoogd voor het betere 
uitzicht over de stad, heer. Als u mij nu 
volgt.” Vervolgde de bediende. Hildigaer 
begreep er niets van maar ging toch de 
trap op die leidde naar identiek dezelfde 
poorten als onderaan de trap. Eenmaal 
binnen snakte Hildigaer naar adem. De 
bediende lachte en zei “ De hoogheid is 
meteen bij u, heer.”  
De bezoekerskamer was geen druppel 
veranderd. De grote rode fauteuil met 
zijn zachte kussens nam zoals 
gewoonlijk het midden van de kamer in. 
In de open haard brandde een vuur zacht 
knetterend, ondanks de warmte van de 
zomerdag. Over heel de kamer stonden 
kleine bijzettafeltjes, zodat de gasten 
altijd een plaatsje hadden voor hun glas 
te zetten. Op de lange kast aan de muur 
tegenover de trap stonden allerlei 
verfrissingen om de bezoeker het 
gemakkelijk te maken. Maar dat was niet 
waarvan Hildigaer verschoot. Waar 
vroeger een klein raam uitkeek op de 
Koninklijke tuin en de muur er rond, was 
nu een raam van plafond tot vloer die 
uitkeek op de daken van de stad. Uit 
sommige schoorstenen kwam rook. 
Hildigaer zag een kind met zijn buik 
hangend over de rand van het dak van 
een huis liggen met zijn hoofd 
binnenkijkend door het raam op de 
tweede verdieping. Hij zag het dak van 
zijn eigen huis in de verte en daar achter 
het grote marktplein met de kerk. De 
kerktoren stak hoog boven de daken uit, 
maar de top kwam maar net ter hoogte 

van het raam. Van op de stadsomwalling 
in de citadeltorens keken verschillende 
wachten op de aanliggende gronden 
neer.  
Adembenemend, niet?” zei een stem 
achter hem. Hildigaer draaide zich om en 
ontdekte een man van rond de dertig 
met stroblonde haren achter hem. Op 
zijn hoofd ruste een dunne gouden 
diadeem, blinkend in het licht dat door 
het raam viel.  
“Sire” zei Hildigaer en hij boog diep.  
“Hildigaer, neem ik aan.” Hij had de 
boodschap in zijn hand die Hildigaer 
meegegeven had met de bediende. 
Cornelis ging zitten op de rode fauteuil 
en deed teken naar Hildigaer om recht 
tegenover hem op een stoel te gaan 
zitten. Een bediende bracht twee glazen 
en een kan mede. Cornelis en Hildigaer 
namen elk hun glas aan en de bediende 
boog diep voor die vertrok.  
“Zo, zeg het eens Hildigaer.” Hij legde 
nadruk op zijn naam.  
“Mijn heer, ik doe alles wat ik kan in 
dienst van het koninkrijk, maar het lijkt 
niet voldoende te zijn.” Cornelis fronste 
zijn wenkbrauwen.  
“Ik ben aangenomen door u vader, wijlen 
vorige heerser, om het koninkrijk van 
dienst te zijn door zij die het bedreigen 
te elimineren. Een paar dagen geleden 
werd ik echter geconfronteerd met een 
moeilijkheid die ik nog nooit 
tegengekomen ben. Hierbij vraag ik of 
het mogelijk is een paar seconden van u 
tijd te mogen lenen…” Cornelis 
onderbrak hem nog voor zijn zin af  was 
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“Bent u van plan die seconden terug te 
geven misschien?” Hij lachte alsof hij een 
grap maakte.  
“Sire, ik vrees dat ik niet…”  
“Als u mijn seconden niet teruggeeft, dan 
is het niet geleend Hildigaer. En als u zo 
rond de pot blijft draaien, dan vrees ik 
dat het wel eens meer kan zijn dan een 
paar seconden.” Cornelis zuchtte, nam 
een slok van zijn mede en vervolgde  
“Hildigaer, ik veronderstel dat mijn 
vader jouw stem heel graag hoorde en 
daarom alles in het uitgebreid wilde 
horen, maar voor mij hoeft dat niet. Wat 
is u probleem?”  
Hildigaer was van zijn stuk gebracht.  
“Wel euhm… Het zit zo, Sire, dat ik de 
laatste week mijn taak vervulde zoals ik 
al die jaren al doe. Toen het zilver aangaf 
dat er een gekoppelde in de stad zijn 
helft verloren had, ging ik er naar 
opzoek. Maar hij is onvindbaar.” Cornelis 
zweeg. Hildigaer twijfelde of hij iets 
moest zeggen of moest zwijgen tot de 
koning het initiatief nam.  
“Mijn magie is te beperkt, Sire.” zei hij 
toen Cornelis bleef zwijgen.  
“Hoe denk je dat het komt dat hij 
onvindbaar is?” vroeg Cornelis ten slotte.  
“Er is maar één mogelijkheid Sire. Via 
magie.”  
“Dat is niet mogelijk. Niemand bezit 
magie van nature buiten de erfgenaam.”  
“Inderdaad Sire. Van nature niet, tenzij 
iemand het gegeven heeft.”  
“Waar doel je op?”  
“Ik denk dat iemand hen in bescherming 
neemt, Sire. Iemand met magie.”  
“Een dromer.”  

“Inderdaad.”  
“Alle dromers staan in mijn dienst. Zij 
kunnen een gekoppelde niet onder hun 
hoede nemen. Hun eed voorkomt dat.”  
“Dat dacht ik ook Sire, maar blijkbaar 
gaat het wel.” Hildigaer had er inderdaad 
al aan gedacht. Hij wist niet hoe het 
mogelijk was. Cornelis was duidelijk 
verontrust.  
“We moeten uitvinden wie hij is en wie 
hem beschermd.” Zei Cornelis 
uiteindelijk.  
“volg mij” vervolgde hij.  
Cornelis stond recht, liep uit de kamer, 
de trap af en de grote hal in. Hildigaer 
volgde hem door een van de vele deuren. 
Ze kwamen uit in een zijgang die leidde 
naar het private gedeelte van het paleis. 
In de rechterwand zat om de paar 
passen een raam die uitkeek over de 
private tuin van Koninklijke familie die 
rond deze tijd van het jaar gevuld stond 
met elke soort roos die bestaat in het 
hele koninkrijk. Cornelis bleef met vaste 
tred de gang doorwandelen en nam de 
eerste gang naar links. Hij stopte een 
tegenkomende bediende en vroeg hem 
een kan water te brengen. Ze gingen 
binnen in een kamer waarvan iedere 
oppervlakte aan de wanden ingenomen 
was met boeken. In het midden stond 
een tafel van wel vier meter lang en twee 
meter breed die vol stond met allerlei 
prullaria. Of zo leek het op het eerste 
zicht en als je een gewone inwoner was. 
Hildigaer herkende sommige van de 
voorwerpen. De zelfde schaal als hij zelf 
had stond er ook tussen, alleen was deze 
veel groter en mooier dan de zijne. 
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Cornelis nam de schaal en legde hem op 
de kleinere tafel voor het raam. Cornelis 
opende de deur naar een aangrenzende 
kamer. Van wat Hildigaer kon zien van 
achter Cornelis was het een soort 
berging. Hij kwam terug met een potje 
blauw poeder terwijl een bediende 
binnen kwam met een kan water. 
Cornelis volgde identiek dezelfde 
procedure als dat Hildigaer al 
vijfentwintig jaar elke dag deed, alleen 
deed zijne hoogheid het zonder steen, 
maar vanuit zijn hart. Cornelis had geen 
woorden nodig, geen spreuk, alleen een 
vluchtige handbeweging en Balissen 
verscheen groter dan Hildigaer ooit 
gezien had in zijn kleine zilveren schaal 
op het wateroppervlak. Lichtjes 
verschenen en verdwenen en een enkel 
lichtje in de stad bleef branden.  
Hildigaer durfde niks zeggen, hij vreesde 
de concentratie van Cornelis te storen. 
Een nieuwe handbeweging en de kaart 
verdween. Een contour van een gezicht 
flikkerde in de schaal, maar het bleef 
onduidelijk. Hildigaer kon onmogelijk 
zien wie het was.  
“Montera Aq figere ” Het water vatte 
vlammen en begon te verdampen. De 
vlammen wakkerden aan en 
verwarmden de kamer. Hildigaer 
zweette als een rund en toch leek het dat 
Cornelis, die het dichtst bij de vlammen 
stond, niets van last had.  
“Sire, opgepast!” waarschuwde 
Hildigaer. Het raam begon te blakeren 
tot de vlammen ineens stopten. Al het 
water was weg en het gezicht van een 
jongen stond in de schaal gebrand.  

“Neteyare” Cornelis wuifde met zijn 
hand over het raam en het roet 
verdween. “Ken je deze jongen?” Vroeg 
Cornelis aan Hildigaer en toonde hem de 
schaal. Hildigaer bekeek het kleine 
gezicht, de ravenzwarte haren, 
helderblauwe ogen en herkende het. Het 
leek dat de jongen hem aankeek en 
uitlachte. De weergave was zo 
levensecht, maar er was iets veranderd 
sinds de laatste keer dat hij het gezien 
had. Er zat een gat in het voorhoofd van 
het kind, ter grote van zijn duim. Hij had 
deze jongen al eens als opdracht 
gegeven, aan zijn eigen zoon, en juist hij 
moest falen. Juist hij, zijn eigen zoon, 
moest een gekoppelde laten lopen.  
“Ik ken hem” zei Hildigaer.  
 

Wordt vervolgd! 
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Zo, we zijn waarschijnlijk al weer aan 
het laatste Strakske van dit jaar toe. 
Omdat ik de jongens en meisjes van het 
UGent Groentenpakket  
(http://www.groenten.ugent.be/) een 
warm hart toedraag, blijf ik receptjes 
posten met zotte groenten die ik in mijn 
wekelijks biopakket vind.  
 
En omdat ik het als vleesliefhebber toch 
belangrijk vind dat we met zijn allen 
minder vlees gaan eten, zonder daarom 
voor vuile hippie te moeten worden 
uitgescholden, maak ik nog maar eens 
een vegetarisch receptje dat ook vlees-
eters lekker vinden. Of niet, maar ik 
vind het alleszins lekker. En voor de 
rest kunt ge wat mij betreft allemaal 
wat op een droge wust gaan sabbelen 
terwijl de poolkappen verder smelten. 
 
Heb ik trouwens al verteld dat ik in januari mijn officieel koksdiploma be-
haald heb? Voila, het Strakske heeft nu een officiële chef kok in de redactie 
zitten. 't Is geiren gedaan. 
 
 
Knollenpasta 
Eigenlijk kun je dit recept met om het even welk soort groenten maken. In 
de zomer bijvoorbeeld met courgette, aubergine, pompoen (ja, pompoen is 
eigenlijk een zomergroente, maar we bewaren ze blijkbaar liever tot in de 
herfst). Maar ik had nu toevallig allemaal knollige groenten in één pakket 
zitten, dus huppesakkee. Pasta in! 
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Ingrediënten (2 pers.) 
 
- 2 doorsnee pastinaken 
- 1 klein knolseldertje (die biogroenten zijn altijd zo schattig klein, maar je 
kunt ook een grote in de helft doen) 
- 2 rode bieten 
- 2 kleine uien 
- 3 teentjes knoflook 
- flink wat (lekker) olijfolie 
- beetje parmezan (Parmigiano Reggiano of evengoed Grana Padano, da's 
goedkoper) 
- een handvol walnoten 
- een beetje pijnboompitten (let op, duurder in aankoop) 
- scheutje (witte wijn)azijn of citroensap 
- 300 gram pasta (idealiter tagliatelle met eieren in) 
- peper en zout  
 
Bereidingswijze (30 à 50 min, afhankelijk van hoe lomp ge zijt) 
 
- Begin met de knolselder. Snij in dikke plakken van +- 8mm. Maar snij eerst 
een schelle van de onderkant af, zodat hij stabiel blijft staan. Zeker als je een 
grote knolselder hebt, moet je een zeer groot en scherp mes gebruiken. En 
anders foefel je maar met uw studentikoos patattenmesje, maar let op voor 
uw vingers, aub! 
 
- Daarna snij je de schil van de knolselder af. 
 
- Aangezien een knolselder altijd nog vol aarde hangt, was je nu uw schijven 
en je snijplank goed af.  
 
- Snij nu de knolselder in ongeveer vierkante blokjes. Kubussen voor de 
wiskunde kwibussen, maar ik wil u wel eens een perfecte kubus zien 
snijden uit ne knolselder. 
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

- Neem een heel brede pot, of een grote pan. Liefst zelfs GEEN antikleefpan. 

Neem geen smalle pot, want dan ligt de knolselder op elkaar en zal het ge-

heel beginnen stoven ipv bakken, waardoor je snot krijgt. En snot is niet 

lekker. 

 

- Flink wat olie, op een hoog vuur, en als de olie warm is, de knolselder erin 

en aanbakken, schudden, aanbakken, tot alles een mooi bruin kleurtje heeft. 

 

- Wie denkt handig te zijn in de keuken, kan intussen al aan de pastinaak 

beginnen. Zorg dat uw knolselder intussen niet aanbrandt hé! 

 

- Zet anders ook alvast water op voor uw pasta. Veel water. Met zout in. 

 

- Schil de pastinaak met de dunschiller, zoals een wortel. Overlangs in twee, 

stukjes van snijden, het laatste dikke stuk van de pastinaak kan in blokjes, 

net als de knolselder. 

 

- Voeg deze nu toe aan de knolselder, en laat meestoven op een zacht vuur-

tje. Als het geheel dreigt aan te branden en aan de pan kleeft, mag je altijd 

een lepel of twee water toevoegen en er een deksel opzetten. 

 

- Snipper intussen de ui. Tegen dat je hiermee klaar bent, zullen de andere 

groenten wel al gaar zijn. Haal ze uit de pan en houd warm. (schaaltje afdek-

ken met folie of in een keukenhanddoek wikkelen) 

 

- Stoof de ajuin aan in olie, zacht vuurtje.  
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

- Schil de rode bieten en snij die in blokjes. Als je geen verse rode bieten 

vindt, dan neem van die voorgekookte, kan ook. Voeg de rode biet toe bij de 

ajuin, pers er de teentjes look bij en kruid goed met peper en zout. Doe er 

een scheutje water en witte wijnazijn of citroensap bij. 

- Eens dat je rode bieten beginnen aan pap te koken, gooi je de andere 

groenten erbij. Alles doorroeren en opwarmen. Even afkruiden. Hopelijk is 

de pasta al aan het koken intussen. 

- Walnoten fijnhakken, samen met de pijnboompitten in een droge pan 

roosteren op een zacht vuurtje. Bij de saus kieperen. 

- Doe je pasta in een diep bord. Paar lepels groentensaus erover. Afwerken 

met geraspte kaas. Ik zweer het, dit is één van mijn lekkerste pasta's die ik 

ooit gemaakt heb. 

Biertip 

Bij dit gerecht raad ik een Buffalo Belgian Stout aan. De zoetige, aardse 

smaken uit het bier, harmoniëren zeer mooi met de knolgroenten, die ook 

aards en zelfs lichtjes zoet smaken. Ook de walnoten passen hier zeer mooi 

bij. 

 

 

 

 

 

 

 

www.gentsebiervereniging.be 
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

Shepard Tim's Pie 
 
Een klassiek gerecht uit de 
Engelse keuken, waar tal van 
varianten op bestaan. Als de 
Engelsen Nederlands zou-
den kunnen lezen, zou ik 
waarschijnlijk overspoeld 
worden door hatemail, niet 
in het minst omdat ik met 
een vegetarische variant op 
de proppen kom.  
 
 
Ingrediënten (4 pers): 
 
- 1.5kg aardappelen 
- melk (of sojaroom) 
- 4 wortels 
- 2 middelgrote ajuinen 
- olie 
- boter 
- 150 gram blonde linzen (die zijn eigenlijk grijs-groen, maar de groene zijn  
nog donkerder groen) 
- 4 teentjes look 
- 1 bakje champignons 
- 2 grote rode bieten (voila, het ingrediënt uit mijn groentenpakket, wat ik 
eigenlijk niet lust en dus maar overal probeer in te verwerken zodat ik het 
niet teveel proef) 
- peper en zout 
- nootmuskaat 
- eventueel gemalen kaas 
- eventueel gerookt paprikapoeder (natuurwinkel, gespecialiseerde voe-
dingszaken)  
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

Bereidingswijze (1u 15') 

 

- Schil de aardappelen, snij in stukken en kook in gezouten water. Intussen 

maak je de "vulling". 

 

- Spoel de blonde linzen goed en kook ze volgens de verpakking. Of gebruik 

rode linzen (kleintjes), dat gaat nog rapper. Als je die trouwens in exotische 

winkeltjes koopt, bv. Himalaya in de Kortrijkse Poortstraat, kost dat echt 

twee keer niets. In de supermarkten is het een pak duurder. 

 

- Snij de ajuinen doormidden en in halve ringetjes, laat langzaam stoven op 

een zacht vuurtje in een mengeling van 2 e.l. olie en een klontje boter. Roer 

regelmatig, als het begint te "plakken" of aanbranden, voeg dan een klein 

beetje water toe en roer los. De ajuin moet goed slinken en heel zacht 

worden, bruin kleuren zonder te verbranden. Duurt 20 à 30 min. 

 

- Borstel de champignons schoon en snij naar wens. 

 

 

- Bak de champignons en hou apart. 

 

- Schil de rode bieten, snij in heel kleine blokjes en stoof ze in een bodempje 

water. 

 

- Schil de wortelen, snij in stukken en voeg toe aan de rode bieten, samen 

met de ajuin, champignons en geperste teentjes look. Laat sudderen op een 

zacht vuurtje, kruid met peper en zout en eventueel wat gerookt 

paprikapoeder. 
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  wEEdpEckEr’s KotKookPotwEEdpEckEr’s KotKookPot  

- Maak intussen de puree klaar: giet af, pureer met boter en melk of soja-
room. Kruid met peper en zout en nootmuskaat. 
 
- Stel nu de shepard's pie samen in een diepe ovenschotel: eerst invetten, 
dan een laag puree, de vulling erover en afwerken met een tweede laag pu-
ree. Wie wil, kan nog gemalen kaas bovenop doen, maar je kunt ook met een 
vork lijntjes trekken op de puree en instrijken met wat olie. Onder de grill, 
tot er een mooi korstje op komt. Klaar. 
 
Tip: serveer met een verse gemengde salade met een zure dressing, om de-
ze zware kost beter te verteren.  
 
 
Biertip 
Eigenlijk eerder winterse kost, maar op een regenachtige lenteavond kan dit 
ook wel smaken. We kiezen daarom voor een hartverwarmende Rochefort 
8. Het nét iets lichtere broertje van de Rochefort 10. Let op, die 8 en 10 
slaan niet op het alcoholpercentage. Dit zijn kleppers van respectievelijk 9.2 
en 11.3%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.gentsebiervereniging.be 
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  ColumnColumn  

Welaan dan, de laatste column van het jaar. 

De laatste keer tegen beter weten in de 

onwetende massa met flux de bouche 

proberen te verheven tot een niveau dat een 

ε van nul zou kunnen verschillen. Steevast 

in het besef dat voor iedere ε er steeds een 

δ (<ε) bestaat van sujetten die de zegswijze 

flux de bouche niet kennen. 

Ach, Tiresias, “why bother?”, hoor ik 

collectief de Winees uit een door 

jeneveravonden en middelmatig bier 

bezoedelde keel schreeuwen. Het is waar. 

Om iedere hoek loert een mediocriteit 

waaraan ook mijn schrijfselen ten prooi 

kunnen vallen. De oplettende lezer zal 

bijvoorbeeld opmerken dat ik hoger 

dubbele aanhalingstekens heb gebruikt, 

terwijl er in een vorige tekst enkelvoudige 

stonden. Inconsistentie is de stempel van 

middelmatigheid. Ik ben slechts een 

halfgod. Maar ik beschouw het als mijn 

opdracht alsnog te proberen deze mensheid 

te onderrichten. Als ik er de tijd voor vind. 

Tijd is namelijk een gegeven waar ik 

moeilijk mee overweg kan. Ik vergelijk tijd 

graag met wijn. Soms is het een volle 

bordeaux die je traagzaam degusteert. 

Meestal is het echter zoete moezelwijn die  

je best zo snel mogelijk in de gootsteen kan 

gieten. Dat is het probleem: het neerpennen 

van mijn genialiteiten vergt veel tijd. 

Bijvoorbeeld om te mediteren over het 

hoofdlettergebruik in moezelwijn en 

bordeau. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het 

punt aan het einde van de vorige zin zeker 

niet cursief staat. Bijvoorbeeld om telkens 

te schrijven over mijn eigen schrijven. 

Vandaar dat ik in deze laatste tekst u 

weinig tot niets te melden heb (voor zover 

dat zou contrasteren met vroegere edities) 

en enkel een tijdelijk afscheidswoordje wil 

lanceren. 

Voor wie afstudeert: niet enkel dreigt het 

zwarte gat van werkloosheid, verlies van 

vrienden en heimwee naar de studententijd, 

maar daarbij zal u ook nog eens 

gedepriveerd zijn van mijn columns. 

Buizen lijkt de enige realistische optie. 

Voor wie niet afstudeert: ik zal ook 

volgend academiejaar het Strakske met 

mijn teksten opluisteren. Dat is op 

voorwaarde dat de volgende scriptor mij 

iets tijdiger de dode lijn voor het indienen 

van mijn evangeliën laat weten… 
 

Met blinde edoch immer helderziende groet 

Tiresias 

Er waart een spook door het Strakske - het spook van Tiresias. Ik, een vreemde entiteit, 

ja: een hogere macht zelfs, bestook de WiNA met knotsgekke teksten van een diepzinnig-

heid waarbij – om het met de woorden van die andere 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 moeite. 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. 
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Game  
Corner 



  GotchaGotcha  

Ook dit jaar was de Gotcha wedstrijd weer een groot succes. 
Frustraties werden er uitgespoten (nothing dirty intended) en verschillende 
winezen werden geniepig in de val gelokt. Zij die mij hier beschuldigen van een 
pleonasme: Ik werd geconfronteerd met het verhaal van een toenmalige, domme 
schacht (kijk, dat is nu een pleonasme) die lomp genoeg was om in een way-to-
obvious val te lopen! In ieder geval hebben de deelnemers zich goed kunnen 
amuseren en de uiteindelijke winnaar is niemand minder dan sportpraeses 
Robin Dedoncker. 
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Robin D 320 
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Jorg 190 

yasser 175 
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Zoek de 10 series/films 



  KakuroKakuro  
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Vul de witte vakjes in met de getallen 1 tem 9 zodanig dat hun som 
het getal in het gekleurde vakje is. 
Opgelet, per som mag elk getal maar 1x voorkomen! 



  SudokuSudoku  

 

  5151  

Voor zij die de laatste jaren in een donker hol hebben gewoond, hier 
nog eens de regel van ‘sudoku’: 
Vul de getallen 1 tot en met 9 zo in zodat ze in elke rij, kolom en afge-
bakend 3x3 rooster slechts 1x voorkomen. 





The usual 
stuff 

 



  For science: geld!For science: geld!  

Het valt niet altijd mee om op je geld te letten. Het vliegt al eens snel de deur 
uit, zeker wanneer je eens te diep in het glas kijkt. Gelukkig hebben we tien 
gouden regels voor jou om een pak geld op een week te besparen! 
 

1. Sta niet voor 12 uur op. 
Simpel genoeg. Als je na 12 uur opstaat, sla je jouw ontbijt over. Hierdoor spaar je al 
snel enkele euro’s uit op een week. Een nadeel is uiteraard dat je tijdens je 
middageten een pak meer moeten eten of dat je om 17 uur honger gaat hebben. Ook 
de gezondheid kan hierdoor aangetast worden, maar welke student trekt zicht daar 
iets van aan? 
 

2.  Kies je budget 
Ook dit lijkt een dwaze regel (maar voor de zuipers onder jullie is het waarschijnlijk 
de meest efficiënte), dus een woordje uitleg kan zeker geen kwaad.  
Het volgende zal velen (lees: nuchtere-jij) waarschijnlijk bekend in de oren klinken: 
je hebt al €10 gespendeerd en je wilt niet meer uitgeven, toch heb je al genoeg op 
en dronken-jij beslist om toch nog wat uit te geven. Die paar euro’s maken het nu 
toch niet? Helaas merkt nuchtere-jij de volgende dag dat er veel meer uit je 
portefeuille is verdwenen dan wat je wou.  
De oplossing voor deze situatie is simpel: kies op voorhand hoeveel je wilt uitgeven 
en neem niet meer dan dat mee! Klinkt logisch, is het ook, maar wordt niet al te 
vaak toegepast. 
 

3. Hou je bankkaart op kot 
Een logisch gevolg van puntje twee. Heb je geen bankkaart bij je, dan kan je ook 
niets extra afhalen en kan dronken-jij niets verkeerd doen, succes gegarandeerd! 
 

4. Kook zelf 
De meeste studenten gruwelen al bij de gedachte, maar koken kan en is echt wel 
makkelijk. Alhoewel ik zelf een kok met twee linkerhanden ben, kan ik mij geregeld 
bedienen met een lekker kipje, patatjes en groentjes. Het is niet alleen veel 
gezonder en lekkerder dan die restobucht (zoals wEEdpEckEr het zo mooi 
verwoordt), het is ook veel goedkoper. Een simpel gerecht zoals kip met groentjes 
en gekookte aardappelen kan je gemakkelijk voor minder dan €3 klaarmaken en je 
eet waarschijnlijk nog je buik vol (wat je vaak niet kan zeggen over het eten van de 
befaamde studentenresto’s) 
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  For science: geld!For science: geld!  

Uiteraard hoeven we niet alleen te vergelijken tussen zelf koken en 
studentenresto’s. Genoeg winezen gaan liever naar de frituur om iets te halen, maar 
daar word je dik van, lees maar het woordje van de nieuwe praeses!  
Indien je écht niet zelf wilt koken, is er uiteraard nog steeds de kant-en-klare 
maaltijd. Ook deze ‘gerechten’ (pizza, lasagne, ...) zijn gemakkelijk, lekker, goedkoop 
(cfr. strakske 1, jaargang 77) en  volgens de Amerikanen zitten er zelfs groentjes in! 
 

5. Zoeken godverdomme! 
Ok, je wilt dan toch niet zelf koken en je verkiest om toch naar de frituur te gaan. De 
meesten zouden uiteraard liever naar de frituur om de hoek gaan (en in België is 
dat haast overal zo), maar de prijzen variëren toch makkelijk met enkele tientallen 
eurocent van plaats tot plaats. Zo zoek je best verschillende tenten in je buurt op 
om dan uiteindelijk naar de skyline te gaan (fuck yeah, bickies aan €2!). 
 

6. Relaties 
Niets drukt zoveel door op je rekeningen als een lief. Mannen, jullie zijn 
gewaarschuwd! 
 

7. Zoek Nieleken 
Zatte Nieleken is vrijgevige Nieleken, remember that! 
[nv Nieleken: Nieleken is ook bijna blut, dus het zal volgend jaar wat minder zijn]  
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  For science: geld!For science: geld!  

8. Gratis vaten! 
Het zal je afgelopen jaar ongetwijfeld opgevallen zijn dat WiNA veel vaten weggeeft 
(als je na die feestjes fysiek nog in staat was je iets te herinneren…). Er zijn echter 
veel meer kringen in Gent dan WiNA en ook zij geven gratis vaten weg. Just sayin’, 
maar kom toch maar naar onze activiteiten. De andere kringen zijn toch niet zo 
awesome als wij. 
 

9. Aldi en 365 all the way! 
Helaas is de Aldi in de Voskenslaan weg, maar die aan Home Boudewijn (dat te 
groot gebouw achter het UZ) is nog steeds open! Uiteraard hoef je nu ook niet zo’n 
omweg te doen om wat goedkopere Leo’s te kopen. De 365-producten van de 
Delhaize aan de Sterre zijn ook goedkoop en best nog lekker ook. Alleen de cola 
raad ik je af, tenzij je een sterke maag hebt. 
 

10. Je mama 
Een open doel om een je-mamamopje te maken, maar we houden het beleefd. Hotel 
mama is echter waarschijnlijk nog steeds de beste manier om van je spaargeld af te 
blijven. Een weekbudget aan je ouders vragen kan helpen. Vergeet wel niet dat ook 
zij hiervoor hebben moeten werken en probeer het er niet door te jagen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziezo, tien simpele maar efficiënte tips om je budget wat beter te beheren. Je kan 
met deze tien regels gemakkelijk €13,94 (eigen ervaring) op een week uitsparen. 
Dat zijn bijna tien pintjes in de CB of zelfs 27 pintjes op WiNA dag 2! 
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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  weetjes waarvan je niet eens wist dat je ze moest 
weten! 
 
Wist u bijvoorbeeld dat…: 
 

 ... Jack Daniel, oprichter van Jack Daniels, 
 zijn echte naam Jasper Newton Daniel 
 was? 
 
 … 4 mei Star Wars dag is? May the fourth 
 be with you! 
 
 … Er een McDonalds broodje bestaat met 
 de naam McGangBang? Het is een 
 McChicken tussen een dubbele cheese-
 burger 
 

 ...Mickey Mouse de eerste niet-mens was om een Oscar te winnen? 
 
 ...Printer inkt  meer waard is dan bloed, penicilline en olie? 
 
 … Er een dorp in Wales is met de naam 

‘Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrob-
wllllantysiliogogogoch‘? 

 
 … Ik de moeite heb gedaan om deze naam 

uit te spreken? 
 
 … Het me niet gelukt is? 
 
 … Shaggy, van Scooby-Doo, zijn naam 

Norville Rogers is? 

  Ma fuuuck!!!Ma fuuuck!!!  5757  



  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 E. Laermans: 

"Sommige dingen deel je niet: uw lief, uw zakdoek, uw pen, uw 
asymmetrische private sleutel... Over dat eerste zou je nog kunnen 
discussiëren".  

 

Prof F. Callens 

“Het is is, ja... altijd wet van behoud van miserie eh”  

 

Prof J. Van der Jeugt:  

Schrijft 'Rl = LL’, (rechterlid = linkerlid) op het bord: 

“Zitten er geen Chinezen in de zaal? Want voor hen is dit altijd gelijk, hé!!” 

 

Prof K. Van Hecke: 

"Benzeen is één van de meest simpele moleculen,.... Wel   
kankerverwekkend, maar desalniettemin simpel"  

 

Prof. Rik van de Walle: 

“Eigenlijk is een universiteit toch gewoon een beschutte werkplaats, maar 
dan voor verstandige mensen"  

5858  A slip of the tongueA slip of the tongue  

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

scriptor@wina.ugent.be 



  Spelletjes oplossingenSpelletjes oplossingen  
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Collage: 
1. Game of Thrones (tandwielen) 
2. Fantastic Four (4) 
3. The Avengers ( pijl in 4) 
4. Harry Potter (Mr Potter) 
5. Lord of the Rings (Gandalf) 

 
6. The Hunger Games (...favour) 
7. Star Wars (may the force) 
8. Doctor Who (telefooncel) 
9. Sherlock (de man) 
10. Star Trek (symbool op  zijn jas) 



  Madame SoleilMadame Soleil  

Beste winezen, ook voor deze periode was het de kat uit de boom kijken om zo 
helder als koffiedik jullie toekomst te kunnen verspellen. Met veel kunst en 
vliegwerk, is dit wat er uit de bus kwam. 
In wezen en welzijn, tot de volgende! 

Madame Soleil 

WATERMAN = 21 januari TOT 18 februari 
De wereld draait door en dat is voor de waterman maar goed ook. De liefde 
bevindt zich in een klein hoekje, helaas is de wereld rond. Uw uitslagen zien er 
echter uitstekend uit! 
 
VISSEN = 19 februari TOT 20 maart 
Vissen, kom uit je schelp! De zon schijnt voor iedereen maar helaas bevind jij je 
nog steeds in jouw donker hol. De wereld is toch zo mooi! 
Wees niet bang voor je resultaten, in augustus krijg je toch nog een kans. 
 
RAM = 21 maart TOT 20 april 
De zomer is bijna in het land en de ram komt weer zo geil als een bok te staan. 
Houd je wat in want niet iedereen is er klaar voor. Gelukkig zijn er tweelingen in 
je buurt om je kalm te houden. 
 
STIER = 21 april TOT 21 mei 
De stier heeft een goed periode voor de boeg. Zware dagen worden afgewisseld 
met stomende nachten. Maak je geen zorgen over je resultaten want alles komt 
in orde. Stress is je vijand! 
 
TWEELINGEN = 22 mei TOT 21 juni 
Het worden moeilijke tijden voor de tweelingen. Ze hebben de moeilijke taak van 
Saturnus gekregen om op de rammen te letten en dat is niet altijd even 
makkelijk. Hou het hoofd dus koel en ontspan je voldoende. 
 
KREEFT = 22 juni TOT 23 juli 
Deadlines zijn niet je sterkste kant, maar het zal je deze keer toch lukken, let wel 
op de nodige schrijffouten want daar kunnen de proffen echt niet mee lachen. 
Op financieel gebied ga je gouden zaken doen! 
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  Madame SoleilMadame Soleil  

LEEUW = 24 juli TOT 23 augustus  
Voor bepaalde leeuwen is het tijd dat ze eens uit de kast komen. De druk op je 
schouders zal vanzelf verdwijnen. Er staan je boeiende tijden te wachten, maar 
de druk kan je wat te veel worden. De weegschaal is je vriend! 

MAAGD = 24 augustus TOT 22 september  
Ach, het zit je echt niet mee de komende weken. Jupiter is echt niet mild voor 
jou, maar maak je maar geen zorgen, je zult deze periode zonder kleurscheuren 
doorkomen en het leven lacht je daarna eens te meer toe! 

WEEGSCHAAL = 23 september TOT 22 oktober  
Verdeel en heers anders ga je er zelf aan ten onder. De weegschaal heeft deze 
periode nood aan vrienden die hem bijstaan in zijn taken anders kan het hem te 
veel worden. 

SCHORPIOEN = 23 oktober TOT 22 november  
De schorpioen gaat een periode zonder al te veel zorgen tegemoet. Wees 
echter niet overmoedig want dat kan verkeerd aflopen. Het gevaar is nooit ver 
weg! 

BOOGSCHUTTER = 23 november TOT 21 december 
Het zit de boogschutter niet mee. Na teleurstellende resultaten in de lotto zijn er 
nu ook nog eens teleurstellende resultaten in mijn glazen bol. De toekomst is 
troebel en dat is nooit een goed teken. Wees op je hoede! 
 
STEENBOK = 22 december TOT 20 januari  
Alhoewel het in het algemeen een vrij zware periode wordt voor de meesten, zal 
de steenbok nog het zwaarst van al lijden. Ik zag iets dat op ‘de grimm’ leek in 
mijn glazen bol, een gewaarschuwd man is er twee waard! Gelukkig zit het je in 
de liefde volledig mee, op naar de Overpoort! 
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  Medewerkers gezocht:Medewerkers gezocht:  

This is the end, dat stond er in mijn woordje en het is nu ook eindelijk zo. Dit zijn wel 
degelijk de laatste woorden van mezelf in het Strakske en het wordt tijd om afscheid 
te nemen. WiNA blijft echter doorgaan en onze volgende scriptor staat te popelen om 
enthousiaste mensen toe te voegen aan zijn redactie. 
Dus heb je enkele glijbaantjes van de prof opgemerkt? Wil je net als Tiresias en 
wEEdpEckEr ook een column schrijven? Of weet jij iets dat je met de wereld wilt de-
len? Mail dan naar  
Scriptor@wina.ugent.be! 

Challenge:  
make the most awesome Strakske  

there is 
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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 en Nieleken voor de woordjes. 
De schachtentemmer, Felix Vanhoutte. 
Mijn crew voor het opmerken van enkele opmerkelijke foutjes. 
Mijn overige medepraesidia, voor duzend redenen! 
Sportpraeses Robin  voor het maken van Eurosport-waardige verslagen! 
Sportpraeses Robin voor het kommaneuken. 
Lot voor het maken van de awesome cover! 
Kaat en Niels voor het opmerken van enkele glijbaantjes. 
wEEdpEckEr voor het delen van zijn heerlijke gerechtjes. 
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  KleurplaatKleurplaat  
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Zoals gewoonlijk is er voor de allerkleinsten weer een kleurplaat beschik-
baar, veel kleurplezier! 



  WiNA presents…!WiNA presents…!  
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WiNA praesidium 2013-2014! 

De finale van de jaarlijkse CB boobscontest. 

Stuur uw favoriet door naar tetten@wina.ugent.be! 
Is geen echt e-mailadres 




