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Editoriaal
En nu zit ik hier weer terwijl ik eigen-
lijk voor een examen aan het leren zou 
moeten zijn. Ja, u leest het goed een 
examen. Nog voor de examenperiode, 
ja. Ik vind het ook schandalig! Ik troost 
mij met het feit dat na deze week zowat 
vijftig procent van de dingen met een 
deadline achter de rug gaan zijn. Vijf-
tig procent lijkt misschien niet zo veel 
maar als al deze dingen een deadline in 
dezelfde week hebben dan kan vijftig 
procent toch behoorlijk wat stress be-
zorgen. Maar goed ik zal het over iets 
anders hebben want zagen over te wei-
nig tijd hebben heb ik al gedaan in mijn 
vorige editoriaal. Eens denken, over 
wat kan ik het hebben. Oh, er valt mij 
iets te binnen. Geen idee of het eigen-
lijk wel het vermelden waard is, ik typ 
maar wat op dit moment in mijn hoofd 
op komt. Pokémon is eigenlijk nog wel 
populair. Dat was hetgeen me te binnen 
schoot. Ik vind dat eigenlijk wel fasci-
nerend, dat Pokémon populair is. Ik 
vraag me af of het nog steeds populair 
is of dat het weer populair is omdat het 
voor veel studenten een vorm van nos-
talgie is. Zelf heb ik geen antwoord op 
die vraag. Logisch eigenlijk, ander zou 
ik de vraag niet gesteld hebben. Maar 
ja het valt me op. Zo heeft onze eigenste 
temmer onlangs het nieuwste Pokémon 
spel bestelt en daar al ettelijke uren mee 
versleten. Dat was natuurlijk wel voor 
hij een lief had, dus waarschijnlijk zal 

hij zijn tijd nu wat anders besteden (dat 
hoop ik toch voor hem). Ook heb ik 
onlangs een bezoekje gebracht op een 
Pokémon-cantus. Je ziet het niet vaak; 
een ongeschoren man met een rode 
pruik, een te kleine topje met een R en 
een op miraculeuze wijze gerealiseerde 
decolleté. ‘k Heb op die cantus trou-
wens ook geleerd dat een van de cur-
suspraesides enkel de Pokémon Onix 
kent. Soit, terug ter zake. Nog zo iets 
dat mij doet denken dat Pokémon po-
pulair is, is het feit dat de theme-song 
ervan op nummer 2 stond bij de WiNA 
top 78. Op dezelfde manier vraag ik 
mij hierbij af of dit komt omdat het een 
goed nummer is of omdat we allemaal 
nostalgisch zijn naar de tijd dat we 
voor onze tv gekluisterd zaten om te 
zien wat Ash nu weer ging meemaken. 

Het einde van de bladzijde is ondertus-
sen al in zicht, dus ik ga afronden, an-
ders moet ik nog een volledige pagina 
vol lullen. Zo ben ik er dan in geslaagd 
om u voor een (bijna) volledige pagina 
te doen vergeten dat het semester er 
quasi op zit en dat de blok bijna begint. 
Nu ik het er dan toch over heb zal ik 
u meteen het allerbeste en veel succes 
toewensen voor deze periode.

Oh ja, bijna vergeten: veel leesplezier!

Yasser Deceukelier 
Scriptor
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Woordje van 
de praeses
Dag beste lezertjes,

De blok komt er in volle vaart aan. Okselvijvers, koffiegeuren en slaaptekorten 
manifesteren zich in S9 onder de studenten aan een zorgwekkend tempo. De 
laatste projecten worden in zeven haasten afgewerkt en de studieschema’s voor 
december en januari worden bijeen gepuzzeld. Het is een weerkerend fenomeen 
dat na enkele jaren haast nostalgisch wordt. Iedere student gedraagt zich tijdens 
de blok ook anders: de ene kijkt volledige series uit (een goeie kennis gaat dit jaar 
alvast voor Dragon Ball Z), de andere gaat elke nacht steevast voor een midnight 
snack en enkele zielen beginnen zowaar te sporten. De psychologie van de blok-
kende student, volgens mij kunnen er meerdere boeken over geschreven worden.

Maar genoeg over de blok, er bestaat wel beter/minder stressvol nieuws dan dat. 
Kerstmis en nieuwjaar! Cadeautjes! Vreten tot je erbij neervalt! Sinterklaas (of 
Sint-Maarten, als u uit een van de betere streken komt) heeft ons nog maar net 
verlaten, of de volgende ouwe vent in rood-wit kostuum staat al aan te schuiven. 
Misschien moeten we er ook eens een punt van maken dat de elfjes – de slaafjes 
van de kerstman – eigenlijk wel een denigrerend beeld zijn voor alle mensen in de 
wereld met dwerggroei. Hop naar UNESCO om klacht in te dienen! Want terwijl 
ze in Nederland bij Zwarte Piet nog een blauw alternatief – I wish I was lying – 
uitgedokterd hebben; bij dwergen blijkt zoiets toch snel moeilijker uit vallen.

Daarna is het nieuwjaar, waar we met veel plezier naar uitkijken. Al is het om 
terug te kijken op een geslaagd semester (merci aan heel mijn praesidium en alle 
mensen die het zo wijs hebben gemaakt!) en vooruit te blikken naar een fantas-
tisch 2014. Om een preview te geven: een fancy galabal, een jobbeurs, een epische 
12uren-cantus en (misschien wel) razend spannende verkiezingen!

Dan rest mij niets meer dan in de naam van WiNA jullie allemaal aangename 
feestdagen te wensen, een prachtig 2014 en een succesvolle blok! Go for it! ;-)

Niels De Graef 
Praeses
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Sport
Onze sportpraeses heeft ondertussen ook niet stilgezeten. We hebben het 

IFT gehad, een hoop IFK’s en er was ook nog eens de zwemmarathon. 
Een uitgebreide verslaggeving van deze evenementen door onze sport-

praeses Robin vindt u hieronder.

IFT
Al lang had ik maandag 28 oktober met stip aangeduid in mijn agenda, dat was 
namelijk de dag dat het InterFacultair Toernooi doorging. Het IFT vindt ieder 
jaar (traditioneel rond eind oktober/begin november) plaats in het GUSB en op 
die dag strijden alle faculteitskringen tegen elkaar om een felbegeerde beker. Dit 
is natuurlijk een groot gebeuren, er namen dit jaar 25 kringen deel in een tiental 
sporten. Aangezien men punten kan verdienen door enkel deel te nemen aan de 
verschillende sporten zette dit me aan om ervoor te zorgen dat we met elke sport 
konden meedoen. Voor het eerst deden we mee aan het veldlopen bij de vrouwen, 
weliswaar waren er maar twee loopsters, maar we waren present! Vorig jaar kon 
ik voor het veldlopen bij de mannen maar drie mannen warm krijgen om mee te 
doen, dit jaar was er meer interesse en stonden er elf lopers aan de start. Dit alles 
leidde tot een mooie zevende plek, net na alle grote sportkringen en Chemica. 

Omstreeks 17u30 begon zowel het volleybal als het basketbal. Vele volleyballers 
en basketters hadden zich verontschuldigd in de laatste dagen voor het IFT, wat 
maakte dat ik wat moest improviseren en mensen aanspreken waarvan basket 
of volleybal niet onmiddellijk hun sport was, waarvoor mijn grootste dank. 

Desondanks de goede 
wil van (misschien wat 
minder ervaren, doch 
enthousiaste) onze spor-
ters konden we enkel de 
basketwedstrijd tegen 
het Home Konvent win-
nen. Een 
o v e r w i n -
ning die we 
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grotendeels te danken 
hadden aan sterkhouder 
Maarten Henderick. Na 
de zaalsporten was het tijd 
voor het zwemmen! Want, 
je kan het al raden, het was 
een primeur om mee te 
doen in dit onderdeel van 
het IFT, dat een aflossings-
wedstrijd inhield van zes 
zwemmers die ieder 50m 
vrije slag zwommen. Des-
alniettemin hadden we een 

sterk team, en mistten we op een haar na de finale. Dat belooft voor het IFK 
zwemmen van volgend semester!

Na het zwemmen was er nog het tafeltennis, waar we samen met KMF, VTK en 
Geografica in de poule zaten. Ons team bestond uit Stef Trenson, Tamas Gom-
mers en mezelf. Tegen VTK (de latere winnaar van het tafeltennis) maakten we 
weinig kans en konden we geen enkele set winnen. Tegen Geografica wonnen we 
ze echter alle drie. Winnen tegen KMF betekende dus doorstoten naar de knock-
out fase. Helaas kon enkel Tamas zijn wedstrijd winnen en hadden we net niet 
voldoende sets gewonnen om als tweede in onze poule te eindigen. Verdienstelijke 
derde plaats dus, aangezien enkel Stef competitie-ervaring heeft.

Het laatste onderdeel was hetgeen waar ik toch wat mijn hoop had op gezet: Het 
praesidiumkamp. Vorig jaar wonnen we hier met ruime voorsprong, en eerlijk-
heidshalve moet ik zeggen dat het ook het enige onderdeel is waar we mogen 
denken aan winst. Het praesidiumkamp bestond uit drie delen: geblinddoekt 
met een dartspijl ballonnen kapotschieten, met een dronkenbril een parcours 
afleggen en met vieren op een plaat in een zak zo ver mogelijk springen (Ik weet 
het, niet de beste omschrijving, maar het was niet iets wat je elke dag zag.) We 
deden het niet slecht, mede door de skills van praeses Niels om ongeschonden 
het parcours met dronkenbril rond te lopen*, wat ons een vijfde plek opleverde 
in het praesidiumkamp.

Misschien ietwat teleurgesteld in het resultaat van de praesidiumkamp verza-
melden we ons voor de prijsuitreiking in de cafetaria van het GUSB. Het eerste 

* nv scriptor: Oefening baart kunst?
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vat liet al niet lang op zich wachten, en al vlug kon iedereen gratis bier (wat al-
tijd beter smaakt dan uit-eigen-zak-betaald bier) zijn keel laten binnenglippen. 
Maxim, de sport van het FK, begon met het voorlezen van het eindklassement 
van achter naar voor. Ik had weinig gedacht van onze plek, maar ik vreesde voor 
een middenmoot. Vorig jaar haalden we hier de 9e van de 19 plaatsen, maar dit 
jaar namen dus vijf kringen meer deel. Groot was mijn opluchting toen Maxim 
aan de 15de plek kwam, en nog altijd geen WiNA afgekondigd had. Groot was 
onze verbazing toen we tot de top tien nog steeds geen ‘WiNA’ gehoord hadden. 
Eerst dachten we dat we het niet gehoord hadden en we misschien helemaal 
achteraan stonden en hij ons al afgeroepen had. Maar toen Maxim in de top 
tien dook wisten we het: achtste plaats! We hadden dan geen beker, maar ik was 
minstens even tevreden over het resultaat als vorig jaar! Voor de eerste plek was 
het nog spannend want Hilok werd als winnaar verwacht (het is dan ook wat 
‘beroepsmisvorming’ voor hen) maar strandde op een derde plaats, consternatie 
alom bij hen. Het was al wat duidelijk toen het VLK voor zowat elk onderdeel een 
beker gewonnen had, dat ze ook de grootste beker mee naar huis (of hun lokaal) 
mochten nemen. VTK eindigde tussenin met een tweede plaats. Dat kon ons 
niet meer deren, wij hadden weer vooruitgang geboekt: 8e op de 25 op het IFT! 
Talloze vaten werden aangeslagen en iedereen kon meegenieten van het vele, vele 
bier. Het werd nog een kleine, maar gezellige afterparty. Volgend jaar meer van 
dat! Het was een zeer geslaagde editie, ook op organisatorisch vlak moet dit een 
hele uitdaging geweest zijn, daarvoor mijn proficiat!

1 VLK 1540
2 VTK 1500
3 Hilok 1430
4  VEK 1390
5 Politeia 1010
6 VPPK 740
7 VRG 700
8 WiNA 690
9 Geografica 660

10 VETO/Lies 640
11 Chemica 620
12 VGK 530
13 Filologica 530
14 GBK 390
15 VBK 390
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Ook is nog maar eens gebleken dat WiNA de beste sportkring is, en dat het 
‘Sporttoernooi der Wetenschappen’ winnen op zich niet veel betekent als je het 
niet kan waarmaken wanneer het écht telt, waar je gemeten wordt met alle gro-
ten der FK-kringen. Na WiNA eindigden de geografen op een negende plaats en 
Chemica eindigde op een elfde plaats.

IFK’s
Pas enkele weken later speelden we ons eerste IFK (technisch gezien telde het 
veldlopen ook mee voor het IFK, maar we gaan niet muggenziften) en dat was 
mini-voetbal. Dit jaar heb ik twee mini-voetbalploegen ingeschreven, wat bete-
kende dat ik kon kiezen tegen wie we speelden, en welke tegenstanders we kregen. 
Natuurlijk krijg je voor elke overleefde ronde extra punten, dus is het zaak om 
zo ver mogelijk door te stoten. Als je moet kiezen tussen Hilok of VPPK om je 
beste ploeg tegen te stellen, dan weet je het wel. Om die reden heb ik de ‘tweede’ 
ploeg moeten inschakelen tegen het Hilok. Ik voelde me er zelf wat schuldig over, 
om onze voetballers tegen hen te laten uitkomen want… Ik ga er geen cijfers op 
plakken, maar laten we zeggen dat ze een ruime voorsprong hadden. Ik moet 
de jongens danken die toch wouden meedoen. Ik hoop dat de meesten zich wel 
wat geamuseerd hebben en ook heeft het drankje achteraf wel wat goed gemaakt. 
Hilok gaat dus door, maar niet geteurd ons ‘eerste’ team speelt nu tegen VPPK 
wat op papier een haalbare kaart is.

Amper een dag later was er opnieuw een IFK te beleven op het GUSB, deze keer 
was het in de DOJO te doen en de enige IFK-sport die daar te beleven valt is na-
tuurlijk het judo. Voor WiNA namen drie mannen deel. Quinten Scheppermans 
en Anton Zwijsen moesten zich jammer genoeg al redelijk vlug gewonnen geven. 
Lander Bodyn trad aan bij de judoka zonder gordel, waar hij in zijn gewichts-
klasse zilver haalde! Opnieuw een goede dag voor WiNA, enkel jammer dat er 
dit jaar geen meisjes opkwamen voor onze kring.

Op 25 november stond het IFK volleybal gepland, wat jammer genoeg samenvalt 
met onze nadoop, waardoor er zich enkele moesten verontschuldigen. Bijna alle 
volleyballers die vorig jaar een finaleplek binnenhaalden voor WiNA moesten 
zich afwezig geven, vaak was schoolwerk of blessures de oorzaak. Dit maakte 
dat ik halsoverkop een nieuw team moest zoeken. Enkele enthousiastelingen 
en schachten maakten deel uit van het team dat aantrad die bewuste maandag. 
Uiteindelijk kon ik zes mannen en twee vrouwen opstellen. We speelden in een 
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poule van vier waarvan de eerste twee doorstoten naar de volgende ronde in het 
tweede semester. We hadden geluk, want Hermes (die in onze poule zat) had 
forfait moeten geven. Dat maakte dat winst tegen Politeia of Geschiedenis een 
ticket in de volgende ronde opleverde. Zonder blessures, schoolwerk of nadoop 
hadden we het zeker gehaald van Geschiedenis, maar nu moesten we het onder-
spit delven. Tijdens de opwarming voor de match tegen Politeia bleek er toch nog 
potentieel te zijn, want enkelen van hen wisten duidelijk niet aan welke kant het 
net hing. Hoe moeilijk de vorige match was, zo makkelijk was die tegen Politeia, 
waardoor we een tweede plaats haalden! Het weekend voor het IFK had ik er 
even aan zitten denken om ook forfait te geven, maar gelukkig kwam er op tijd 
toch interesse. Ik hoop ten zeerste dat er volgend semester geen belemmeringen 
zijn om het volledige team op te stellen tijdens de volgende ronde. Als dit zo is 
kunnen we, gezien onze toekomstige poule, opnieuw doorstoten naar de finale!

Zwemmarathon
De dag waarop we met alle wetenschapskringen en VLAK zoveel mogelijk baan-
tjes zwemmen in drie uur tijd was weer aangebroken, de dag van de zwemmara-
thon! Ik wist op voorhand dat er van WiNA uit weinig mensen konden meedoen 
en deed ik mijn best om toch hier en daar wat extra zwemmers te sprokkelen. 
Gelukkig had het GBK één van de beste Belgische zwemmers in hun rangen. We 
gingen goed van start en vochten even met VEK en VLK om de derde plaats. Al 
gauw moesten we hen loslaten en zakten we wat weg toen we plots de hete adem 
van het VRG in onze nek voelden, die aasden om onze vijfde plek. Gelukkig 
kwam op dat moment versterking van frisse mannen die toekwamen en konden 
we onze vijfde plek weer veilig stellen. Onze plek stagneerde, de voorsprong op 
VRG werd groter maar eveneens de achterstand op VEK. Een welverdiende vijfde 
plek is het gebleven, niet slecht als je bedenkt dat boven ons enkel de grootste 
kringen van het FK staan. 

De zwemmarathon duurde van 19 tot 22uur en halverwege moest ik het zwembad 
verlaten om onze mini-voetballers op te wachten, die speelden om 21uur. We 
kregen dezelfde tegenstander als vorig jaar voorgeschoteld, VPPK. Een haalbare 
buit dacht ik en zo bleek ook na amper twee minuten gespeeld te hebben. Via een 
geluk en een mooie actie van ons team kon ik in die eerste twee minuten tweemaal 
scoren. We zaten op rozen toen ook Hannes Swimberghe de 3-0 scoorde. We 
liepen verder uit en werden wat nonchalant in onze afwerking, we bleven soms 
maar tikken voor hun doel, besluiteloos over wie nu zou trappen. Om een lang 
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verhaal kort te maken, we wonnen met 11 tegen 5 doelpunten. Opnieuw gaan 
we door in het mini-voetbal, vervolg in het tweede semester!

Skireis
Hier zijn we gekomen aan het gedeelte dat ik jullie moet overtuigen voor skireis. 
Ik zou een volledige boekenreeks kunnen schrijven over de belevenissen op zo’n 
reis, maar dat ga ik om de kosten van dit Strakske te drukken niet doen. Mocht 
ik je nieuwsgierigheid nu toch geprikkeld hebben, mag je me daarover aanspre-
ken en zijn we vertrokken voor enkele uren waarin ik vertel over de awesome 
momenten die ik al drie jaar op rij beleefd heb. Ook dit jaar wordt niets anders, 
meer zelfs, dit jaar gaan alle wetenschapskringen en VLAK mee. Daardoor zal je 
overal in je omgeving wel mensen tegenkomen die je kent, en niet voortdurend 
opgescheept zitten met dezelfde bende. Maar laat ik vooral verder gaan met de 
praktische kant van de reis…

We vertrekken vrijdag 31 januari (voor sommigen is dit de laatste dag waarop 
ze een examen hebben) rond zes uur in de namiddag (dus geen paniek, je kan 
nog altijd je examen maken die dag) en keren terug zondag 9 februari. Het uur 
van terugkeer is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden en andere 
onvoorziene omstandigheden. We trekken naar het Franse skioord ‘Les Deux 
Alpes’. Dit gebied telt 220km aan pistes en deze liggen tussen het dorp op 1650m 
en de top op 3568m. Je kan dus bijna 2000 meter hoogteverschil overwinnen. 
Bovendien is het skigebied uitgerust met enkele zeer moderne en snelle skiliften 
die je in een mum van tijd naar boven brengen en een uitgebreid snowpark. 
Daarnaast is Les Deux Alpes voornamelijk gekend voor zijn après-ski mogelijk-
heden met zijn talrijke bars (op en naast de piste) en discotheken. Iedereen zal 
hier dus zeker aan zijn trekken komen! Voor de voordelige prijs van 449 euro 
wordt je aangeboden:

• Skipas 6 dagen, uitbreiding optioneel naar 7 of 8 dagen
• Verblijf op basis van appartementen
• Busreis heen en terug
• Snowblend omkadering, begeleiding en gratis extra’s
• Verblijfstaxen, reservatiekosten en extra’s
• Gratis Bagagedepot bij aankomst en vertrek
• 1 vat per tien deelnemers!
• Eerste 50 inschrijvingen krijgen een trui!
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• Iedere dag après-ski
• Avondactiviteiten
• Cantus door de beste cantuskring(en)

Inschrijven kan via http://www.snowblend.be/scienticavlak.

De deadline voor dit Strakske lag voor het IFK basket, badminton en veldvoet-
bal… Waardoor ik ook geen verslag kon schrijven hierover. Niet getreurd, dat 
mag je volgend semester verwachten in de eerstkomende uitgave. Daarbij zit het 
eerste semester er op, tijd om ganse dagen achter je boeken te kruipen en je te 
verdrinken in de leerstof. Maar onthoud vooral: een gezonde geest in een gezond 
lichaam, probeer ook in de blokperiode wat te sporten. Het wordt dan uitkijken 
naar een nieuw semester, met een vervolg op lopende IFK’s (zoals volleybal en 
mini-voetbal) maar ook op komende IFK’s (zoals rugby, tafeltennis, badminton 
dubbel,…). Ook mag je je vanaf het tweede semester weer verwachten aan ‘sport-
en-spel’ op woensdagnamiddag. Dit semester viel dat (op enkele middagen na) 
ongelukkig weg door mijn lessen, en het vroegtijdig donker worden hielp daar 
ook niet echt aan mee. Naar het einde toe van het tweede semester mag je de 
12-urenloop verwachten met op het einde van de avond de apotheose van het 
sportjaar, een niet te missen event!

Ik heb weer even gezegd wat ik moest zeggen, voor om het even welke vraag in 
verband met sport moet je niet aarzelen om die aan mij te stellen, voor info over 
het GUSB of UGent sportvoorzieningen kan je eveneens bij mij terecht. Ik wens 
natuurlijk iedereen een goede blokperiode, vrolijk kerst, gelukkig nieuwjaar, 
veel succes met examens enzoverder enzovoort. En ik hoop ook dat het nog eens 
sneeuwt… ja, hopelijk ligt er op een goede morgen eens een wit tapijt, ideaal als 
ontspanning! En nu zal ik echt stoppen met schrijven, tot volgend jaar

Robin Dedoncker 
Sportpraeses
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WiNA feest!
De afgelopen weken hebben jullie je ook kunnen uitleven op de vele feest-

activiteiten die WiNA nog georganiseerd heeft. Hieronder schreven de 
feestpraesides hun indruk van deze activiteiten neer.

Dag liefste wineesjes en winezinnetjes,

Wat een semester was me dit? Het 
raasde zo snel voorbij, van feestje 
naar feestje. Na onze spetteren-
de openingsfuif hadden we al di-
rect onze piratenavond, waarop 
we ooglapjesgewijs ons stamcafé 
kaapten. Ondanks alle gehaakte 
handen en beperkte gezichtsvel-
den liep niemand permanente 
letsels op. Dus we kunnen wel 
zeggen dat het zeker geslaagd 
was.

Hierna zeilden we verder naar Italiaanse oorden, op ons pizzafestijn. Er waren 
condoomtijgers, SM-poezen, gigantische minions, en pizzadoostorens die zelfs 
boven de plaatselijke dwerg uittorenden. Een bonte verzameling schachtjes, 
pizza’s en rondgegeten zwart-gele buikjes, met andere woorden, een pizzafestijn 
zoals alleen WiNA er eentje kan maken.

Nog voordat je weeral honger kreeg, hadden we weer een eetactiviteit voor jullie 
in petto. Omdat bitterballen de hoeksteen zijn van elk gebalanceerd overpoort-
dieet, besloten we om jullie hier een hele avond mee te bekogelen. Voor een 
luttele 2 euro, kon je je volvreten met deze hemelse frituursnack. Terzelfdertijd 
was de moeder aller verkiezingen aan de gang. Neen, we hebben het niet over de 
provincieraadsverkiezingen van 2018, of de Miss Universe van afgelopen jaar, 
maar over de bierkoning(in)verkiezing. Er werd gedronken dat het een lieve 
lust was, het clubje van mogelijke beerkings en queens werd steeds kleiner, de 

ene winees na de andere sneuvelde, het slagveld werd steeds groter. 
Onze schachtentemmer zorgde voor aangepaste achtergrondgeluidjes 
(BWUURK), en zowel emmer tussen zijn benen, als de pinten voor 
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zijn neus werden steeds bijgevuld. Het elektriciteitsnet van de Canard Bizar en 
de twee frituurpotten die alle stress-eaters die avond moesten voeden, gaf ons 
aangepaste lichteffecten. Uiteindelijk kwamen Felix en Lisa als winnaars uit de 
bus, via deze weg willen we hen dan ook een dikke proficiat wensen met hun 
verdiende overwinning.

Tijdens deze week polsten 
we ook naar de muzieks-
maak van de gemiddelde 
winees. Naar aanleiding 
van ons 78-jarig bestaan 
(en omdat een top 77 veel te 
mainstream is natuurlijk) 
kon er gestemd worden voor 
onze Top78. Zo spannend 
als de bierkoningverkiezing 
was, zo snel werd al duidelijk welke twee nummer hier gingen strijden voor het 
kroontje. Waar Editors en Samson en Gert knokten voor de derde plaats, was 
als na enkele dagen duidelijk dat winezen het liefst opera en gameboygeluidjes 
horen weerklinken. Na heel wat heen en weer gespring bleek Andrea Boccelli 
de overwinnaar van de avond, en moest Pokémon het stellen met een zilveren 
medaille. Verder was deze top een aangename mix van keiharde metal, zwoele 
hipsterrock, rani-op-de-toog-meezingschlagers, nostalgisch foute jaren ’80 en ’90 
en helemaal-uit-de-bol-dance. Er werd gedanst, gesjeesd, er stonden schachtjes 
op de toog, het was een WiNA-feestje om nooit meer te vergeten.

Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen voor de cocktailparty nog 
volop bezig, maar als vorige jaren een referentie mogen zijn, zal je in het volgende 
Strakske je zwarte gaten kunnen opvullen in een gloednieuw feestverslag.

We vonden het een eer en een genoegen om jullie dit semester te mogen enter-
tainen, en we hopen dan ook om jullie na de examens terug te zien op onze een 
zalige jeneveravond (dinsdag 11 februari), een booze-fueled Nacht Der Weten-
schappen (woensdag 19 februari) en een classy-as-fuck Galabal (vrijdag 7 maart).

Wij vertrekken net zoals u naar het land der cursussen, koffie, fluostiften en 
examens, maar zoals Andrea het zou zeggen: Con te partiro ...

Uw feestjes, 
Jorg & Dries
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Kalender
De activiteiten voor dit semester zitten er jammergenoeg op, maar niet 

getreurd; volgende semester vliegen we er weer keihard in! Hier heb je 
al een overzichtje van wat je mag verwachten in de eerste weken van 

volgend semester!

Wat Waar Wanneer
Jeneveravond CB 11/2
Nacht der Wetenschappen Twitch 19/2
Dansles S9 20/2
Vriendjes- en familiecantus CB 21/2
Soirée Knokke-Le-Zoute CB 25/2
Bierbowling Overpoort Bowl 27/2
Galabal Cocteau 7/3
Spelletjesavond Outpost 10/3
12-urencantus CB 13/3

Hou zeker wina.ugent.be in de gaten voor de laatste updates van onze activiteiten!
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WWW
In het tweede semester gaat WiNA ook op weekend. Aangezien dit een heel wacky 
weekend zal worden heeft het de naam WiNA’s Wacky Weekend gekregen. Een 
weekend weg met je studentenvereniging, dat kan alleen maar awesome zijn. 
Binnenkort zal ook informatie beschikbaar zijn op de site.

Activiteiten van de werkgroepen
Op 1 en 2 februari vindt FOSDEM plaats, het grootste open-source event van 
Europa. Alle grote namen binnen de open-source community zoals Ubuntu, 
Mozilla, Debian, Gnome … zullen vertegenwoordigd zijn met (dev)rooms en 
standjes. Zeus WPI zorgt zoals elk jaar voor vervoer zodat we gezellig in groep 
FOSDEM kunnen verkennen. Meer info volgt op de Zeus website en facebook-
pagina!

Net zoals vorig jaar voorziet de VVN de ideale manier om van de examens te 
bekomen: een cantus. De ideale manier om eens van een cantus te genieten, 
uiteraard met de kenmerkende VVN-stempel. Zoals de deelnemers van vorig 
jaar kunnen beamen: de afwezigen hebben ongelijk. De cantus gaat door op 24 
februari in de Canard Bizar
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WiNA’s top 78*
Op de top 78-clubavond werden de 78 populairste WiNA nummers ge-

draaid. Jullie mochten nummers kiezen en stemden daarna jullie fa-
vorieten naar de top. Hier een overzicht van het eindresultaat. Deze 

uitslag is ook te vinden op de WiNA-site waar voor elk nummer ook nog eens 
een link naar de bijhorende YouTube video staat. Misschien zelfs te gebruiken 
als blok-playlist.

1  Con Te Partiro Andrea Bocelli
2  Pokémon Theme Song A Legend
3  Met De Jeep Door Het Oerwoud Samson en Gert
4  Smokers Outside The Hospital Doors Editors
5  Wake Me Up Avicii
6  Achy Breaky Heart Billy Ray Cyrus
7  La La La Naughty Boy ft Sam Smith
8  Violence A Day To Remember
9  White Noise Disclosure ft AlunaGeorge

10  Music Is My Alibi Mark With A K
11  Silent Shout The Knife
12  Piano Man Billy Joel
13  Ik Ben Mega Mindy Mega Mindy
14  An End Has A Start Editors
15  Ik Ben Vandaag Zo Vrolijk Herman Van Veen
16  Wacht Maar Af Totdat Ik Koning Ben De Leeuwenkoning
17  Chop Suey System Of A Down
18  Africa Toto
19  Numb Linkin Park
20  Free Bird Lynyrd Skynyrd

* Omdat 77 te mainstream was.
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21  Another Day (xKore remix) Modestep
22  Peperbollen Intro Peperbollen
23  Poison Alice Cooper
24  Sunlight Modestep
25  Bohemian Rhapsody Queen
26  This Is A Flirt Balthazar
27  Giorgie By Morodor Daft Punk
28  Sultans Of Swing Dire Straits
29  Halo Machine Head
30  Rood Marco Borsato
31  Hysteria Muse
32  I Bet You Look Good On the Dance Floor Arctic Monkeys
33  Like A Rolling Stone Bob Dylan
34  Euphoria Loreen
35  Elephant Love Medley Moulin Rouge
36  Du Hasst Rammstein
37  5 6 7 8 Steps
38  Tribute Tenacious D
39  Comatose Threat Signal
40  Icarus Bastille
41  You Give Love A Bad Name Bon Jovi
42  Radioactive (Peter Johansson Dub Mix) Imagine Dragons
43  Sexy Bamibal JML & Joshoon
44  Gabriel Joe Goddard ft Valentina
45  Timber Pitbull & Kesha
46  No One Knows Queens Of The Stone Age
47  Papaoutai Stromae
48  Happines Is A Warm Gun The Beatles
49  So Lonely The Police
50  Sexy Bitch Akon ft. David Guetta
51  Sick Of Life Godsmack



16 WiNA’s top 78

52  Holiday Green Day
53  Boulevard Of Broken Dreams Green Day
54  Fade To Black Metallica
55  Dead Disco Metric
56  Innuendo Queen
57  Teenage Dirtbag Wheatus
58  What Does The Fox Say Ylvis
59  Take On Me a-ha
60  Breezeblocks alt-J
61  Animals Baths
62  Octopus Bloc Party
63  It’s My Life Bon Jovi
64  Black Fuel Channel Zero
65  Formaldehyde Editors
66  Greased Lightning Grease
67  Number Of The Beast Iron Maiden
68  Breaking The Law Judas priest
69  Perfect Day Lou Reed
70  Wrecking Ball Miley Cyrus
71  Somebody Told Me The Killers
72  Shooting Star Air Traffic
73  Barbie Girl Aqua
74  Ocean Channel Zero
75  The Day The Moon Howls Diablo Boulevard
76  Tsunami DVBBS & Borgeous
77  Burn Ellie Goulding
78  This ain’t a scene (Biometrix Glitch Hop Remix) Fall Out Boy
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Anti-studietips
De blok staat voor de deur en dat wil zeggen dat we binnenkort allemaal 

in studiemodus gaan. Aangezien iedereen op zijn manier studeert vind 
ik als scriptor dat het geven van studietips niet zo heel nuttig is. In plaats 

daarvan heb ik een lijstje samengesteld van dingen die je beter vermijd tijdens 
de blok en de examens, laten we ze anti-studietips noemen.

Af te raden tijdens de blok is:

• Naar een serie beginnen kijken  
Het risico op binge-watching is te groot!

• Lichamelijk contact  
In de winter zijn er veel ziektes, blijf bij andere mensen uit de buurt en 
vermijd het besmet worden met allerlei vuile bacteriën en virussen! (Of 
zoek een gezond iemand om lichamelijk contact mee te hebben.)

• Een drukke planning  
Zorg dat je wat vrije tijd in plant want van blokken worde dol. Sommige 
vakken zullen wat meer tijd vragen dan verwacht, enkele bufferdagen in 
je planning kunnen daarom handig zijn.

• Een lege planning  
Er vanuit gaan dat je tijd genoeg hebt en niet studeren is een van de stomste 
dingen die je kan doen. Het is beter van om de leerstof al een paar dagen 
eerder af te hebben dan tijd tekort te komen.

• Studiemarathons  
Uit de lessen zou je moeten we-
ten dat de meeste leerstof nogal 
saai is, studeer dan ook niet te 
lang aan een stuk. Onderschat 
ook het nut van slapen niet, het 
studeren gaat veel makkelijker 
als je genoeg geslapen hebt.

• Prutsen  
Als je weet dat je snel afgeleid 
bent, zorg dan dat enkel het 
noodzakelijke om je heen ligt 
op die manier vermijd je dat je 
begint te prutsen.
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• Een kleurboek maken van je cursus  
Markeren kan handig zijn, maar over-
drijf niet, het moet duidelijk blijven.

• Zwaar op café gaan  
Tijdens de blok kan het een goede ont-
spanning zijn om ‘s avonds met een 
paar vrienden iets te gaan drinken. 
Maar hou daarbij in gedachten dat je 
de dag erna wel weer moet studeren, 
dus hou je het best rustig.

• Facebook en andere social network-sites 
“Eventjes Facebook checken” kan al 
snel uitlopen en je veel kostbare tijd 
kosten.

Af te raden voor een examen:

• Het drinken van liters koffie  
Akkoord, koffie is een godsgeschenk maar let er mee op voor een examen. 
Drink met mate tenzij je de lancering van de Challenger wel eens in darm-
bewegingen wilt meemaken.

• Cantussen  
Alhoewel het misschien een episch verhaal oplevert, heeft dit meestal een 
slechte invloed op je examen. 

• Andere mensen ondervragen  
Bij elk examen is er minstens een persoon die constant vragen stelt aan 
anderen. Zorg dat jij dit niet bent. Je maakt er enkel jezelf en anderen ze-
nuwachtig mee. En als je de foute persoon lastig valt, loop je ook nog eens 
het risico op een blauw oog.*

• Snel werken  
Begin niet overhaast aan het examen. Zorg dat je de vragen volledig hebt 
gelezen en goed weet wat je moet doen. Zo vermijd je eventueel overbodig 
berekeningen en spaar je tijd uit.

• Het examen skippen  
Overwin de paniek die je eventueel overvalt (de dag) voor een examen. De 
kans is sowieso groter om te slagen als je mee doet.

* nv scriptor: You’ve been warned.
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Woordje van 
de meester
Ondertussen is WiNA ook al weer een aantal schachtjes rijker. Dit hebben 

we te danken onze schachtentemmer die samen met zijn doopcomité 
deze schachtje heeft gedoopt op de Doop- en de Nadoopcantus. In zijn 

woordje hieronder vallen zijn indrukken van deze activiteiten en zijn schachten 
te lezen.

Hier zit ik dan, om 14:12 in mijn half-
bloten, juist wakker en nog niet gedou-
cht, maar zo content gelijk een otter. Het 
was gewoonweg Awesome met een grote 
‘A’ vannacht beste WiNA. En niet alleen 
daarom is dit Meestertje zo tevree, maar 
de voorbije weken waren gewoon allemaal 
stuk voor stuk godverdomme episch!

Waar moeten we beginnen? Wel allereerst 
was er Voordoop 2 en ondertussen waren 
er al een paar schachtjes bijgekomen. Vijf-
tien verklede schachtjes waren er, de een al 
wat beter verkleed dan de ander. Zo was er 
Xeno die fantastisch verkleed was in een 
Minion van ‘Despicable Me’ en een gewel-
dige versie van de ‘Banana Song’ kon bren-
gen. De dansjes waren dit jaar ook zeer 
mooi uitgevoerd. Jammer genoeg voor de 

schachtjes wisten die niet op voorhand dat het tweede liedje plots onderbroken 
zou worden door ‘Total Eclipse of the Heart’ waarbij zij dan eens een slowtje 
mochten (lees moesten) zetten. Nog jammerder voor Tomas dat hij dit helemaal 
op zen eentje moest doen. ’s Avonds op de pizza-avond was het ook dolle pret 
met de verklede schachtjes. Dit jaar zijn we helemaal tot aan het plafond geraakt 
van de CB met onze stapel lege pizzadozen, dit uiteraard dankzij de 
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door mij aangestelde hoofd lege-pizzadozenstapelverantwoordelijke Tomas, dat 
blijft toch een grote jongen hé.

Maar het woord Voordoop zegt het zelf... Er zat een wel heel bijzondere WiNA-ac-
tiviteit aan te komen... Jaja... *tromgeroffel*... Vanzelfsprekend dames en heren, we 
hebben het hier over WiNA’s studentendoop! My time to shine! En beste WiNA, 
ik zag dat het goed was. Ondertussen was de populatie schachtjes 2013-2014 
toegenomen tot een aantal van 21 schachtjes. Die bleven maar toestuiken na de 
Voordoop en het zijn verdorie nog enthousiaste schachtjes ook, hetgeen het tere 
hartje van dit Meestertje uitermate verwarmd. Uiteraard hebben ze een beetje 
afgezien, een beetje kou gehad en nog wat typische doopshizzle. Dat hoort er nu 
eenmaal gewoon bij. Maar ik kan trots zeggen dat ze alle 21 volledig de Doop 
doorstaan hebben, proficiat schachtjes!

Zoals de Voordoop voor de Doop komt, volgt de Nadoop na de doop, kwestie van 
orgineel te zijn in de naamgeving van onze activiteiten. Op de Nadoop werden er 
ten slotte nog drie schachtjes gedoopt. Dit jaar was de Nadoop inclusief een korte 
buitendoop, deze was kort maar krachtig... Enorm krachtig. In tegenstelling tot 
de schachtjes op de Doop kregen deze drie schachtjes de mogelijkheid om nog 
te douchen voor da cantus, de sukkelaars ... Uiteraard werd dit gecompenseerd 
met wat zwaardere strafjes tijdens de cantus. Ik ben zeer trots op al mijn uitein-
delijk 24 schachtjes, waaronder 6 wiskundigen, 12 fysici en 6 informatici. Ook 
was dit een themacantus, namelijk een tea party cantus met als dresscode: Great 
Britain. En God wat was dit een epische cantus. Bezoekende kringen waren vol-
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tallig aanwezig waardoor de zaal plots met plaatsgebrek kampte, maar dit hield 
niemand tegen om zich te amuseren. Bier drinken uit theetasjes is waarschijnlijk 
wel verraderlijk want het aantal mensen die tijdens de Nadoop (inclusief buiten-
doop) gespougd hebben is niet meer op één hand te tellen. Er werd gezongen, 
gedronken, gemuild, gespogen en uiteindelijk zelf nog in de grote zaal van de 
CB gepoept ook, fuck deze cantus was geniaal. Dit zorgde er dan natuurlijk wel 
voor dat de volgende dag de CB redelijk leeg was op de clubavond. Maar vroeg 
naar huis gaan op een clubavond ging er bij mij niet in. Zo eindigde ik om 9 uur 
’s ochtends in mijn bed na samen met onze praeses The Lion King bekeken te 
hebben terwijl we macaroni aan het eten waren, het was een epische clubavond.

Ik heb al een aantal keren het woordje episch gebruikt in dit verslag en het zal 
nog een keertje gebruikt worden ook. Want jawel, de Guidorolling die nu op 
het moment van schrijven gisteren doorging was ook episch! Zo episch dat het 
ondertussen al 15:34 is, zo een verslagske schrijven na zo een geweldige nacht 
verloopt precies niet zo vlot. Er werd opnieuw gemuild en godverdorie, wat 
hebben de schachtjes hun geamuseerd. Tweemaal prosit Meester, eenmaal prosit 
Karen, en drinken, drinken en nog eens drinken! Om te bewijzen hoe episch 
het wel niet geweest is, wil ik jullie graag een quootje mededelen dat een schacht 
zonet op de facebookgroep van de schachtjes en het doopcomité plaatste: “ik 
heb fucking hard getript. ik ben in het kot met dezelfde nummer als da van mij op 
de verdieping onder mij gegaan in mijn onderbroek”. Ik denk dat dit wel genoeg 
getuigt van hoe plezant het wel niet geweest is. Ook bedankt aan schacht Lucas 
die nog voor een afterparty gezorgd had met bier, whisky en electro swing als 
achtergrondmuziek. Nu 15:47 ben ik eindelijk klaar met mijn woordje. Ik zal het 
maar vlug naar onze scriptor sturen zodat hij ook goed gaat slapen vannacht en 
dan kruip ik nog een uurtje of twee in mijn bed. Hopelijk zie ik jullie allemaal 
op de massacantus.

Konijn, a.k.a. de Meester
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Nerdy gifts
Samen met de blok komen ook de feestdagen eraan en dat betekent cadeau-

tjes! Het is echter niet altijd even makkelijk een goed en origineel cadeau te 
vinden. Hier zullen we je enkele tips geven voor cadeautjes met een nerdy 

kantje. Er zit sowieso iets tussen voor die ene speciale nerd in jouw leven.

Handschoenen
Het is ondertussen al echt winter geworden en dat 
wil zeggen dat we allemaal onze sjaal en hand-
schoenen aan hebben. Het grote nadeel hiervan 
is dat we onze smartphone niet meer kunnen ge-
bruiken. Dat stomme touchscreen werkt namelijk 
niet meer als je handschoenen aan hebt. Gelukkig 
is hier een oplossing voor! Er bestaan namelijk 
speciale handschoenen waarmee je wel een tou-
chscreen kunt gebruiken. Een ideaal nerdy cadeau 
voor in winter. Er is een ruim aanbod: gewoon 
eens googelen naar “isotoner gloves”.

Koffie USB oplader
Met je kop koffie kan je meer opladen dan 
enkel jezelf. De onEPuck is een apart waar-
mee je GSM kan opladen gewoon door er 
een warme tas koffie op te zetten. Het werkt 
voor allerlei warme dranken, maar zelf ook 
voor koude. De onEPuck heeft een USB 
aansluiting waarmee je het apparaat dat 
je wil opladen kan verbinden. 1 tas warme 
drank is genoeg om je telefoon volledig op 
te laden. Een perfect geschenk voor infor-
matici die, zoals we allemaal weten, koffie omzetten in regels code. Op deze site 
vind je meer info: www.epiphanylaboratories.com*.

* Je hoeft deze URL’s niet volledig over te typen: op de 
WiNA site is een pdf-versie van dit Strakske te vinden waarin 
alle links clickable zijn.
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Magnetic Thinking Putty
Deze is moeilijk te beschrijven. Het is een zwarte kneed-
bare materie. Je kan het gebruiken als stressbal, 
uitrekken, tot een bal kneden en als springbal 
gebruiken … Maar het wordt beter: het heeft 
ook nog eens magnetische eigenschappen. Het 
wordt dan ook geleverd met een magneet om de 
materie op te laden. Op volgende website kan je zien 
wat je er allemaal kan mee doen: www.vat19.com/dvds/
magnetic-thinking-putty.cfm.

USB armband
Dit is een goed idee voor de vergeetachtigen; 
een USB-“stick” die je om je arm kan dragen. 
Eigenlijk is het gewoon een armband waar-
van de sluiten een USB-connectie is. De naam 
van deze armband is ‘Onhand’ en hij komt in 
verschillende kleuren. Je kan de verschillende 
modellen bekijken en bestellen op deze web-
site: www.getonhand.com.

Emoticon-ringen
De titel zegt eigenlijk alles. Ringen die een emoticon to-
nen aan de buitenkant van je hand. Aangezien een beeld 
meer zegt dan duizend woorden raad ik je aan gewoon 
naar de afbeelding te kijken. Er zijn verschillende vari-
anten: van :) to <3 Op deze site kan je ze bestellen: www.
gnr8.biz/product_info.php?products_id=1410&amp;pro-
ducts_name=Signs%20Jewellery.

Dit zijn maar een paar ideetjes op het internet kan je er nog veel meer vinden. 
Hier zijn enkele plaatsen waar je kan zoeken:

• zoek naar “vsauce LUT” op YouTube
• www.meninos.us
• www.starwars.com/shop/
• www.threadless.com
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Column
Er waart een spook door het Strakske - het spook van Tiresias. Ik, een 

vreemde entiteit, ja: een hogere macht zelfs, bestook de WiNA met knots-
gekke teksten van een diepzinnigheid 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 bij-
zinnen 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.

Het is altijd al mijn ambitie geweest om eens een column te schrijven in de vorm 
van één gigantische zin, een plan dat gedoemd is te falen, zoals u zelf zult con-
stateren zodra u het punt na het woord “opgemerkt”, dat er zeer binnenkort zit 
aan te komen, hebt opgemerkt. 

Ik moet het in alle bescheidenheid opbiechten: ik was zelf volledig in de war toen 
ik de hierboven gearticuleerde genialiteiten had bedacht. Dat geschiedde tijdens 
het mij stapsgewijs van punt A naar punt B bewegen, waarbij ik in eerste instantie 
niet rookte en vooral veel nadacht. We blijven even stilstaan bij deze laatste twee 
activiteiten. Niet roken is een instabiele toestand die maar beter snel kan om-
slaan in roken. Ik stak een sigaret op en maakte daarbij de bedenking dat ik, net 
als iedereen, enkel rook om me stoer voor te doen. Stoer als een fles karnemelk, 
zoveel is duidelijk. Ik dacht na over deze vergelijking. Stoer als karnemelk. Niet 
slecht. Vooral omdat we bij karnemelk eerder denken aan een oud vrouwtje dat 
een glaasje van dit eerder genoemde vocht drinkt voor het slapengaan. Zo gaat 
haar ritueel reeds veertien jaar: omkleden, glaasje karnemelk, tandjes poetsen, 
blik werpen op haar man zaliger en dan weemoedig de oogjes sluiten. Hierdoor 
is inderdaad enige associatie met stoer roken verdwenen, zodat de gezochte te-
genstelling mooi uitkomt. Maar men vergist zich: de man overleed net als gevolg 
van stoer roken, getuigend het halflege pakje dat ook reeds veertien jaar naast 
zijn foto ligt. Daar zoomt de camera nu op in, zodat deze scène een dramatische 
climax kent, die helaas enkel door mij wordt begrepen. Aftiteling. Lichten gaan 

aan in de bioscoop. Enigszins ontgoocheld verlaat men de zaal.
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Ik zou dringend cineast moeten worden, maar helaas verhindert de ontplooiing 
van mijn vele andere talenten deze carrièrewending. Dit brengt ons naadloos bij 
het tweede element van mijn tweeluikige activiteiten onder het mij stapsgewijs 
van ondertussen punt A’ naar punt B bewegen, namelijk mijn hang naar peinzen, 
nadenken, reflecteren en ook wel gebruik van serieus overbodige tautologieën, 
dat laatste echter geheel terzijde. Nadenken als fulltime occupatie wordt zwaar 
onderschat.

’t Is te zeggen: voorgaande maakte ik enkel mezelf wijs. Eigenlijk liep ik gewoon 
behoorlijk doelloos over straat te suffen. Het enige wat we zonder de waarheid 
geweld aan te doen met zekerheid over mijn toestand kunnen zeggen is dat ik 
levend was. “Geheel levend liep Tiresias over straat”, het is de openingszin van 
mijn nieuwste boek. Ik ben al aan honderden boeken begonnen, in die mate dat 
mijn openingszinnen op zich al het publiceren waard zijn. Het was herfst en ver-
moeid brak licht doorheen de vergeelde bladeren. De schaduwen van de webben 
ertussen vielen zwaar op het plaveisel. Ik probeerde ze te vertrappen, maar dan 
bedekten ze slechts mijn schoenen. Een mooie gedachte, voor eens wars van al 
de zever die immer in mijn hoofd ronkt.

En ondertussen liep ik nog steeds over straat te suffen, je houdt het niet voor 
mogelijk. Ik was, denk ik, nog steeds levend, maar pin me niet vast op technisch 
vocabularium. En je zal het altijd zien: zelfs al loop je nog zo doelloos mogelijk 
rond, uiteindelijk kom je ooit toch in punt B aan. Wat er in punt B valt te beleven, 
daarover zou ik u in een volgende column kunnen berichten, ware het niet dat 
ik een hekel heb aan cliffhangers, zodat ik u gewoon zal verklappen wat er in het 
punt B en eigenlijk ieder punt van dit vlakke land te vinden valt: slechts tristes-
se, die voortkomt uit ons verlangen naar Grote Gebeurtenissen en ons falen in 
het vinden van wat we echt willen: een kleine emotie. Ik heb ze gevonden: in de 
bladeren van de herfst, diep in het weefsel van de weemoed.

Als ik rokend en peinzend over natte bladeren voortschrijd, waan ik me even 
eeuwenlang rust. Even slechts levend. Niet meer dan dat. Te zijn waar anderen 
veinzen. Te denken waar anderen doelloos doen. Voor eens mooie gedachten:

Schaars drupt licht op mijn handen 
Ook rook werpt een schaduw 
Ik leef nog steeds

Met blinde edoch immer helderziende groet

Tiresias
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Photoshop 
mash-up
WiNA-activiteiten leveren altijd legendarische foto’s op. Hoewel vele 

van deze foto’s op zich al hilarisch zijn, kan het nog altijd beter: wat 
als we verschillende WiNA foto’s combineren? Hier zullen we zien 

welk resultaat dat oplevert.

Met deze rubriek wil ik een wedstrijd starten: 
maak een zo grappige mogelijke collage met de 
WiNA-foto’s van dit jaar. Ze zijn te vinden op 
onze site: wina.ugent.be. In de volgende edities 
zullen de inzendingen dan ook gepubliceerd 
worden. Daarna zullen de lezers mogen beslis-
sen welke “collage” de beste was. De winnaar 
mag een prijs komen kiezen uit de prijzenkast 
van de scriptor! Een ideale uitlaatklep voor 
al die opgekropte creativiteit tijdens de blok.

Hier al enkele voorbeelden.
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wEEdpEckEr’s 
kotkookpot
Als student durft men al eens snel toevlucht zoeken tot fastfood die hier 

in Gent bijna op elke hoek van de straat te vinden is. Veel gebruikte 
excuses hiervoor zijn een tekort aan tijd om te koken of een gebrek aan 

kookkunsten in het algemeen. Deze rubriek wil vooral aan dat laatste iets doen. 
Oud-scriptor Tim De Roeck was zo vriendelijk om voor jullie een recept uit te 
schrijven. Op die manier kan een student ook eens van een iets hoger culinair 
niveau genieten.

Pasta-time!  
Ik weet het, weeral pasta. Alhoewel, ik heb net eens door de recepten gebladerd 
die ik de laatste 5 jaar in het Strakske gepubliceerd heb, en dat valt precies nogal 
mee.

Daarenboven is pasta één van de hoekstenen van een goeie studentenmaaltijd!

Ik kreeg onlangs reactie (via via) dat mijn receptjes soms nogal bewerkelijk zijn, 
en moeilijk te realiseren zonder een oven. Aan dat laatste ben ik bereid om toe te 
geven. Zelfs al zijn de meeste microgolfovens tegenwoordig uitgerust met combi 

functie en kost zo’n simpel elektrisch oventje maar 
enkele tientallen euro’s en is het volgens mij een on-
misbaar onderdeel in een studentenkeuken. (Pizza!)

Maar te moeilijk of te bewerkelijk? Dan zeg ik: f%#k 
off! Wil je snel eten? Steek een diepvries pizza in de 
oven die je niet hebt, of giet een bokaal Uncle Ben’s 
saus over wat rijst en veggiebrokjes. Of kip voor de 
volhardende vleeseter. Ik lust ook graag vlees, maar 
probeer mijn consumptie te beperken. Dus als ik 
vlees eet, dan mag het wel iets lekkerder zijn dan 
zo’n smakeloze waterige kipfilet van een plofkuiken 
dat na 3 weken vetmesten al door zijn 
pootjes zakt. Soit, not the point here.
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Veggie lasagne zonder oven
De schrik van elke vegetariër die al eens naar een “gewoon” restaurant wordt mee-
gesleurd. Is het geen slaatje met geitenkaas, dan is het meestal een groentelasagne 
die je in je maag gesplitst krijgt. Awel, den dezen is voor de verandering lekker. 

Ingrediënten voor 2 personen:

• 1 grote aubergine
• citroensap (mag uit flesje)
• 1 grote ui
• 250 gr champignons
• 1 blik tomatenblokjes
• 1/2 blikje tomatenpuree
• flinke scheut ketchup
• 3 teentjes look
• oregano
• tijm
• paprikapoeder
• tikje cayennepeper
• scheutje olijfolie
• neutrale olie (zonnebloem, arachide, ...)
• peper en zout
• 15gr boter
• 20gr bloem
• nootmuskaat
• kleine halve liter melk
• 300gr korte pasta (penne doet het goed hier)
• gemalen parmezaanse kaas

Bereidingswijze:

1. Snij de aubergine in dikke plakken, wrijf ze in met citroensap. Hierdoor 
zullen ze veel minder olijfolie opslorpen.

2. Strijk in met wat olijfolie, besprenkel met peper en zout.
3. Grill de plakken aubergine in een grillpan (dát is nog eens een kerstkadooke! 

Geen van die tefalbucht met ribbeltjes, maar een échte gietijzeren grillpan 
met diepe groeven). Bij gebrek aan een grillpan, kun je ook een aanbakpan 
(dus zonder tefal laagje) nemen. Of anders toch maar die ene Tefal pan die 
je maar hebt. Zorg in ieder geval voor een hoog vuur, zodat er wat kleur 
op de aubergine komt, maar dat hij nog niet direct helemaal door gaart.
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4. Snipper de ui en zet aan in een flinke scheut olijfolie. Zacht vuurtje, veel 
roeren. Af en toe een lepeltje water toevoegen mag.

5. Wordt de ui glazig, pers de look erbij en laat nog wat sudderen. 
6. Voeg de tomatenpuree toe en bak die even mee.
7. Tomatenblokjes erbij, oregano, tijm, paprika, cayennepeper en een flinke 

scheut ketchup. Waarom? Omdat het anders veel te zuur wordt. Gewoon 
suiker mag ook natuurlijk. Voorzichtjes.

8. Terwijl de saus op een zacht vuurtje verder pruttelt en wat inkookt, houden 
we ons bezig met champignonnetjes en béchamelsaus.

9. Champignonnetjes borstelen (nog zo’n handig kerstkadootje) of een stukje 
keukenrol. De grote exemplaren in 4, de kleinere in de helft en de aller-
kleinste laten we gewoon vrolijk heel. Dat zorgt voor wat “bite”.

10. Alle champignons in 2 of 3 keer opbakken in een hete pan met wat neutrale 
olie, peper en zout. Niet teveel in één keer, dat ze niet liggen te sudderen in 
eigen nat. Dan krijg je zompige taaie champignons.

11. Tot slot de béchamelsaus maken. Klaar! Ah, ge weet niet hoe dat moet... 
ok dan, komt ie:  
boter smelten, bloem toevoegen en roeren tot je een korrelige tot licht 
kleverige substantie krijgt. Teveel droge korreltjes? Beetje boter bijdoen. 
En nu de truuk: beetje per beetje melk toevoegen! Telkens roeren tot alle 
klonters zijn opgelost en de boel weer kookt. In het begin krijg je een soort 
deegballetje, dan voeg je gewoon melk toe tot het weer vloeibaar wordt.

12. Nu kruiden we beide sausen af met peper en zout, en in de béchamelsaus 
doen we wat nootmuskaat.

13. De gegrilde plakken aubergine in reepjes snijden en door de tomatensaus 
mengen.

14. De champignons in de béchamel draaien.
15. Intussen heb je hopelijk zelf al bedacht dat je je pasta al kon koken.

En dan nu het leuke effect van lasagne: schep de pasta op je bord, aan de ene 
kant een flinke schep tomatensaus, aan de andere kant béchamel, flink wat par-
mezaanse kaas erover en dan een kleine moshpit in je bord! 

Is het best wel wat werk? Ja. Is het stukken lekkerder dan préfab diepvriesmaal-
tijden? You tell me... kotkookpot@WiNA.ugent.be!
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Biersuggestie
Saison Dupont Brasserie Dupont (Tourpes)

Saison Dupont is met zijn 5.5% alcohol niet zwaarder dan de doorsnee pils. Ge-
lukkig is hij wel stukken smakelijker! Saison is een typisch Waalse bierstijl, die 
op dit moment aan een populaire opmars bezig is, zowel onder bierliefhebbers 
in eigen land, als in het verre Amerika, waar veel craft breweries zich aan een 
eigen versie of interpretatie wagen.

Bij het opentrekken van de fles, komt een lichte 
cannabisgeur vrij uit de fles. Niet verwonderlijk 
want cannabis en hop zijn twee geslachten uit 
dezelfde planten familie (Cannabaceae). Meer 
zelfs, het zijn de enige twee. De smaak is vrij 
hoppig, zeer typisch voor de meeste bieren van 
Brasserie Dupont. En met hoppig, bedoelen we 
inderdaad bitter. Zoals de meeste saisons is 
ook dit biertje vrij kruidig van smaak. In de af-
dronk weer die zachte bitterheid en wat citrus. 

Een licht biertje, omdat onze pasta niet heel 
uitgesproken is van smaak, maar toch wel 
wat romig is, door de béchamelsaus. Door 
de hoppigheid en het lage alcoholpercentage, 
spoelt het bier bij elke slok alle vettigheid uit de 
mond, zonder de smaak van de pasta te gaan 
overtreffen.

Interesse in meer bier?  
www.gentsebiervereniging.be
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Glijbaantjes
Soms is onze mond iets sneller dan ons brein en als dat gebeurt dan ontstaan 

er wel eens grappige situaties. Ook kan het wel eens grappige om gewoon 
een uitspraak uit z’n context te halen. In deze rubriek bundelen we deze 

uitspraken onder de term ‘glijbaantjes’. Ben je zelf getuige van een glijbaantje, 
stuur dat dan zeker door naar scriptor@wina.ugent.be!

“Ik raad niemand aan om geschiedenis te stude-
ren want dan vind je geen werk”

—professor Koen De Bosschere

Tijdens het snijden van komkommers: 
“Ey, nen komkommer is eigenlijk gewoon nen ver-
grote verrimpelde piet”

—Hélène DC

Tijdens het manielen: 
“Aaah, nen aas gaat boven ne koning!”

—Michiel DW

“Mussolini? Is da geen saus ofzo?
—Robin V

“Uw tweelingsbroer is die waar ge mee samen in 
de foef hebt gezeten.”

—David D

“Uw zaad ligt op tafel Daan!”
 —Benjamin T

“Stinkt de foef naar vis, dan hebde al gegeten.”
Oude zeemanswijsheid volgens Lisa B
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“Desnoods zorg ik dat ik tegen dinsdag herpes heb!”
—Robin V

“Galoistheorie, dat is net als Duits: je weet niet of het juist is, of dat je het net 
zelf hebt uitgevonden.”
 —Karsten Naert

“Er zijn nooit genoeg tetten… behalve op een varken.”
—Lisa B

“Als de bruis is uit de fles, dan zat het dopje er niet op.”
—Daan P

“Je moet het ijzer smeden als de koe warm is.”
 —Benjamin T

“Ik heb een bal, ik kan iedereen kloten.”
—Michiel DW

“Volgens mij kan Lickitung megagoe beffen!”
 —Robin V
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Over de grens
In deze rubriek valt het vervolgverhaal van Liesbeth Sys, voormalig studen-

te wiskunde, te lezen. Op de WiNA website kan je de vorige edities van ‘t 
Strakske vinden op volgende url: wina.ugent.be/clubinfo/strakske. Daarin 

kan je de vorige delen van dit verhaal vinden. Het eerste deel is te vinden in de 
editie 1 van jaargang 76. Zeker lezen zodat je kan volgen in dit spannend verhaal!

Gevaar
132 zonnejaren 9 maanden en 20 etmalen na de koningsoorlog

De man recht tegenover hem leek alles behalve bekwaam voor de opdracht. 
“Wat is uw naam ook weer?” vroeg Hildigaer.  
“Baldwin, heer.” Nochtans is dit de man die Donovan aangeraden had. Hij was 
al drie jaar in dienst als hersteller en had vele moeilijke opdrachten doorstaan. 
De man was klein en gedrongen. Hij had een vierkantig hoofd met korte zwarte 
stoppels op zijn hoofd en kleine kraalogen. Hij beet op ieder woord dat hij sprak. 
Hij had hem gevonden in een taverne die de Gouden Gans noemde. Hildigaer 
verachtte die plaats, het was er een voor de gewone mens, niet voor iemand in 
dienst van de heerser. Dat hij hem hier gevonden had, was een reden meer om 
te twijfelen aan de bekwaamheden van de man.  
“Baldwin.” Fluisterde Hildigaer. Hij betrouwde de man niet, maar hij had geen 
keus. Hildigaer keek rond, stond recht en deed Baldwin teken hem te volgen. 
Samen wandelden ze over het marktplein. Tijdens heel de wandeling werd geen 
woord gezegd. Hildigaer versnelde zijn pas en liep een doodlopende steeg in. Vlak 
voor de muur die de steeg versperde was een houten deur die leek te leiden naar 
een krot. Hildigaer hield zijn hand boven de deurkruk en sprak het codewoord. 
“Ouvera.” Iedereen die ook maar iets kende van de magie en zijn oude taal zou 
weten dat je de deur gewoon moest vragen open te gaan, elke andere idioot be-
gon er op te bonken en schoppen. De deur zou niet uitwijken noch zouden de 
geluiden doordringen in het huis, enkel met het wachtwoord of toestemming van 
de eigenaar kon een vreemde het huis betreden. Hoewel het aan de buitenkant 
op instorten was, scheen de binnenkant een zekere rijkdom uit te 
stralen. Ze liepen een immense ruimte binnen met een bureau die vol 
lag met papieren en de helft van de ruimte in beslag nam. Hildigaer 
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nam plaats op de stoel achter het bureau en wees Baldwin naar een stoel aan de 
andere kant ervan. Verder stonden nog een aantal fauteuils rond een open haard 
geschikt. Het plafond rees hoog tot aan het dak. Het hele gebouw bestond maar 
uit één ruimte, deze kamer. Hildigaer stak een aantal kaarsen op de wandkast 
aan met een simpele handbeweging. Hij kwam alleen hier naar toe wanneer hij 
iemand moest ontmoeten of de opdrachten gaf aan Donovan. Niemand mocht 
exact weten waar hij woonde en leefde, er werd te veel van geprofiteerd en voor 
je het wist had men niks van persoonlijk leven meer.

Hildigaer gaf Baldwin de eerste rol perkament die in het midden van het bureau lag. 
“Ken je haar?” vroeg Hildigaer. Baldwin bekeek de prent van de vrouw. Hildigaer 
was verbaasd toen Cornelis het gezicht op de zilveren plaat afgedekt had met een 
stuk perkament en een perfecte kopie ervan begon te verschijnen op het blad. 
Noch de heerser, noch Hildigaer had geweten wie de vrouw was, laat staan hoe 
ze aan magie kwam. Baldwin schudde zijn hoofd.  
“Neen, heer, maar indien nodig kan ik haar altijd leren kennen.” Zei hij breed 
lachend. Nauwelijks oog voor hygiëne, dacht hij bij zichzelf.  
“Dat is niet nodig. Haar vinden is genoeg. Vanaf je haar gevonden hebt, kom je 
naar mij.”  
De man knikte.  
“Ze kan in verband gebracht worden met dit kind. ”vervolgde hij. En hij toonde 
het tweede stuk perkament met de afbeelding van de jongen. Opnieuw knikte 
Baldwin.  
“Het is belangrijk dat je weet dat het kind niet jouw zaak is. Jouw zaak is de vrouw. 
Vind je het kind, vermoord het dan, maar vermoord de vrouw niet, ze is levend 
gewild.”  
Baldwin fronste zijn wenkbrauwen.  
“Normaal vragen ze nooit om iemand levend te houden” zei Baldwin.  
“Ze bezit iets dat niet van haar is, en de heerser wil weten hoe ze er aan komt.” 
Baldwin zijn ogen vergroten.  
“De Heerser?” Hildigaer had niet per toeval die titel laten ontsnappen. Nu zou 
Baldwin zeker extra zorg dragen voor deze opdracht.  
“Je krijgt een uitzonderlijke beloning als je slaagt in je opdracht. Deze afbeel-
dingen mag je houden. Deze munt geeft je het recht mensen te ondervragen in 
de naam van Cornelis III, maar wees er bescheiden mee. De hele stad moet niet 
weten dat we naar haar op zoek zijn. Nog niet.”  
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Baldwin nam de tekeningen en de ronde munt aan. Hij was drie keer zo groot als 
een gewoon muntstuk en had het persoonlijke zegel van de heerser, een afbeel-
ding van de Grens met een gigantische O door. O voor het Oosten. De gewone 
burgers wisten niet waarvoor de O stond, ze dachten dat het afkomstig was van de 
oorspronkelijk heerser van Balissen Owan I, maar Baldwin wist beter. Hildigaer 
stond recht en opende de deur voor Baldwin die opstond en vertrok terug in de 
richting van de markt, op weg naar waarschijnlijk de Gouden Gans.  
“nog één iets Baldwin.”  
“Ja heer?”  
“Tijd is van belang. Haast je. Kom binnen de twee dagen hierheen.”  
Baldwin boog voor Hildigaer en vertrok.

Sarah schoof voorzichtig naar achter en probeerde geen enkel geluid te maken. 
Twee dagen al liepen ze door de tunnels en nu was het voor niks geweest. Ze 
botste met haar rug tegen Cedric die achter haar aan kwam. Sarah nam zijn teu-
gels en probeerde hem om te draaien, ze trok zo hard zo kon aan het touw maar 
Cedric bleef koppig staan. Haar ademhaling werd hijgend en luider naarmate ze 
harder trok, tot ze haar adem inhield om toch maar geen geluid te maken. Het 
mocht niet wakker worden. Ze wierp een blik op het gigantische beest dat de weg 
versperde en merkte dat het nog altijd sliep. Ze had geen enkel gevoel van tijd 
gehad in de gangen, ze gokte twee dagen onderweg te zijn, maar het kon zowel 
langer als korter zijn. Ze sliep als ze moe was, stond op als ze wakker werd en 
at als ze honger had. Ze was volledig afhankelijk van haar intuïtie. Het was de 
tweede keer geweest dat ze het geluk hadden om een spelonk tegen te komen, 
waar ze konden uit rusten. De gang liep dan gewoon aan het einde van de spelonk 
door, maar deze keer had het beest de weg versperd.

Ze nam de snoet van Cedric vast en duwde zodat hij naar achter moest wande-
len. Desnoods liep hij maar heel de tocht achterwaarts. Na vijf stappen bleef hij 
echter weer staan en balkte luid. Sarah liet meteen zijn snoet geschrokken los. 
“Sssssssssh! Rustig.” fluisterde ze. Ze aaide hem geruststellend op zijn kop en 
sloot haar ogen in afwachting van een geluid, maar het bleef muisstil. Hoe kon 
ze Cedric snel overtuigen om terug te keren? Ze opende langzaam een van de 
zakken en haalde een handje graan er uit. Toen ze het voor Cedric’s neus hield 
at hij het gretig op. Ze leidde hem naar de ingang van de tunnel en hij volgde 
haar loom. Haar blik viel op de gang aan de andere kant van de spelonk. In het 
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licht van de na smeulende fakkel zag ze de doorgang. Toen ze besefte wat ze 
zag bleef ze stokstijf staan. De doorgang was vrij. Het monster was verdwenen. 
Het was doodstil, geen enkel geluid, zelfs geen ademhaling, was te horen. Waar 
was het naar toe? Haar hart bonkte luid in haar keel en ze twijfelde over wat 
ze moest doen. Was het beter in het donker verborgen te blijven of in het licht 
te zien of het veilig was? Ze zocht in de andere resterende zak op Cedric’s rug 
achter de vuurstenen en ontstak de fakkel opnieuw. Ze scheen in de grot waar 
ze verbleven hadden.

Sarah schuifelde voorzichtig de grot weer in en Cedric liep vrolijk achter haar. 
Was hij via de andere gang verdwenen? Het vuur flakkerde en de donkere scha-
duwen op de wanden bewogen huiveringwekkend. Sarah draaide zich verschrikt 
om bij iedere beweging dat ze zag, waardoor ze het enkel erger maakte. Een licht 
gegrom kwam vanuit de verre hoek van de grot, waardoor ze stokstijf bleef staan. 
Ze kneep haar ogen lichtjes toe om beter de figuur in de hoek te kunnen zien. 
Sarah’s ogen werden groot toen ze zag dat het beest met zijn kraaloogjes recht in 
de hare terugkeken. Het had een plompe hoekige kop bedekt met kobaltblauwe 
schubben, net zoals de rest van zijn gedrongen lichaam. De schubben weer-
kaatsten het licht terug en wierpen een blauwe schijn over de grot. Hij had niets 
wat leek op oren of een neus, enkel drie gaten waar ze zouden moeten zijn. Zijn 
gesloten muil was even groot als Sarah’s onderarm. Uit zijn rug groeiden twee 
dunne vliezen die zijn lichaam bedekten en twee vleugels moesten voorstellen. 
Ze stelden echter niet veel voor.

Haar hart versnelde tot die bijna uit haar borstkas sprong toen het beest uit de 
schaduw kwam. Hij ontblootte dreigend zijn enorme tanden die blonken in het 
schijnsel van de fakkel. Ze kon het beest voor het eerst in zijn volledige gedaante 
zien. Hij was dubbel zo groot als Cedric, maar veel gespierder en zwaarder. Zijn 
poten waren dik en eindigden in gigantische klauwen waarmee hij Sarah zo in 
twee kon scheuren. De schubben liepen over de rug en staart maar stopten aan de 
vleugels die aan beide zijden van het beest groeiden. Over zijn buik groeide een 
witgrijs gestreepte vacht tot zelfs over de kin. Het beest blies zijn adem die stonk 
naar rotte eieren in hun richting. Cedric begon te balken en het beest verschoot 
van het geluid, sprong recht en ontvouwde zijn vleugels die bijna heel de ruimte 
innamen. Aders liepen door het dunne vlies en kleurden het lichtblauw. Sarah 
merkte dat er een aantal gaten in zaten. Ze kon niet meer denken. Haar hersenen 
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dachten op volle toeren zonder enig resultaat. Ze bekeek de twee gangen aan beide 
zijden van de grot. Deze waar ze van kwamen was dichter, maar het was beter de 
andere te nemen. Als ze dan toch moest vluchtten, dan beter in de juiste richting. 
Maar dan moest ze voorbij het beest raken. Ze nam Cedric zijn touw opnieuw 
om naar de tweede tunnel te gaan, maar Cedric verschoot echter nog meer, ging 
op zijn achterpoten staan en balkte nog luider. Het beest stoof op en begon te 
slaan met zijn vleugels. Zijn staart zwiepte door de grot en sloeg hard tegen de 
wand. Enkele stenen vielen van het plafond en stortten op de vloer. Sommige 
ketsten af op de wanden en beukten in op Sarah en Cedric. Het beest gromde 
luid, schudde met zijn kop het stof weg en hapte naar Cedric die het op een lopen 
zette. De enorme kaken beten in de lucht en de tanden sloegen tegen elkaar. Het 
beeld van de op elkaar slaande kaken, de enorme tanden vlak voor haar gezicht 
prentte zich in haar geheugen. Ze liet zich net op tijd op de grond vallen toen de 
staart over haar heen zwaaide en opnieuw hard tegen de muur sloeg. De fakkel 
rolde over de grond en werd gedoofd door de vallende stenen. Er ontstond een 
scheur in het plafond, waar een eindeloze stroom van stenen en puin uit viel. Nu 
Cedric weggelopen was kon het beest zich volledig concentreren op Sarah. Ze 
probeerde recht te kruipen, maar iedere keer opnieuw viel ze onder het gewicht 
van de vallende stenen die maar bleven komen. Het beest brulde van woede toen 
een zware rots op zijn hoofd viel en hij haalde uit naar Sarah die net op tijd kon 
wegrollen. Opnieuw misten de tanden op een haar na en beten ze in het stof door 
de stenen die op de grond stortten. De regen van stenen beschermde haar en gaf 
haar de dekking om naar de tunnel te kruipen. Eenmaal in de tunnel kroop ze 
recht en legde haar hand op de wand van de muur die haar verder de tunnel in 
leidde. Het was volledige duisternis rond haar, ze was afhankelijk van de muur 
die alsmaar rechtdoor ging en het geluid van vallende stenen en gegrom achter 
haar. Het beest schreeuwde luid en zijn gebrul werd ver in de tunnels gedragen. 
Haar beenspieren begonnen te trillen en haar ademhaling te hijgen van de in-
spanning. Ze botste soms tegen een wand van de grot en scheurde haar mantel. 
Blijven gaan, dacht ze, blijven lopen. Ze struikelde en viel, haar been werd open 
geschuurd door de ruwe ondergrond en ze voelde iets warms over haar been 
glijden. Bloed. Ze kroop recht en begon verder te lopen. De brul van het beest 
werd als maar waanzinniger, aangedreven door de geur van haar bloed. Ze hoorde 
hoe zijn poten harder bonken op de vloer en zijn ademhaling uit zijn neusgaten. 
Klauwen schraapten bij iedere stap op de stenen ondergrond. Ze keek achterom, 
maar zag niets. Het was aardedonker. Er begon een stekende pijn in haar hand te 
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ontstaan toen haar huid volledig weg geschraapt was door de wand van de muur. 
Ze hoorde Cedric in de verte balken en zijn hoeven op de grond kloppen. Haar 
linkerbeen trilde met iedere stap erger, haar hand lag volledig open en ze liet een 
bloedspoor achter op de wand. Een aanlokkelijk bloedspoor voor het monster. 
Zijn gebrul achtervolgde haar door de gang. Nogmaals keek ze achterom tot ze 
keihard tegen iets opbotste. Haar wangen schraapten open, haar hoofd dreunde 
tegen de wand en ze voelde haar hart in haar hoofd bonken. Haar benen gleden 
van onder haar lichaam en ze viel verlamd op de grond. Haar hoofd tolde en 
allerlei kleurrijke vlekken verschenen voor haar ogen. Het gegrom en Cedric’s 
gebalk werden overstemd door het gebons in haar hoofd. Iemand ademde zwaar 
op haar hoofd en de ademhaling verwarmde haar gezicht. Ze legde haar armen 
over haar gezicht om het te beschermen, totaal vergeten dat haar arm opgehaald 
was en volledig onder het bloed zat. De vloer leek comfortabeler dan het zachtste 
bed waar ze ooit in geslapen had en haar ogen waren ze zwaar als lood. Haar 
lichaam weigerde mee te werken. Ze moest wakker blijven, maar hoeveel ze haar 
best ook deed, haar ogen vielen toe, tot ze wegdreef in haar dromen.

Het vervolg van dit verhaal zal je kunnen vinden in de volgende edities van ‘t 
Strakske.
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50 redenen voor 
een Julientje
Eén van de dingen die je moet gedaan hebben om je een echte Gentse 

student te kunnen noemen is het eten van een Julientje. Voor de mensen 
die niet weten wat dit is — shame on you!!! — een korte beschrijving; een 

Julientje is de specialiteit van de frituur De Gouden Saté. Het is een pak frieten 
met mayonaise, stoofvleessaus, stukken viandel en natuurlijk; satékruiden. En-
kele winezen hebben zich bezig gehouden met het zoeken naar redenen om een 
Julientje te eten. Hieronder de 50 belangrijkste.

1. Omdat je honger hebt.
2. Als troost voor een slecht examen.
3. Als beloning voor een goed examen.
4. Fondke leggen voor cantus.
5. Uit goesting.
6. Omdat je het verdiend hebt!
7. Voor Julien!
8. Voor Stefaan!
9. Voor de economie.

10. Prijs/kwaliteit het beste.
11. Omdat het gewoon GOED is!
12. Omdat ge toevallig in de Overpoort zijt.
13. Als je niet in Overpoort bent, moet je er naar toe fietsen en zijn de calorieën 

toch al verbrand.
14. Ideaal om mee te nemen.
15. Voor een quiz.
16. Het is een makkelijke keuze.
17. Ze snappen u daar.
18. Het is gewoon LEGENDARISCH!
19. Later krijgen we toch allemaal obesitas.
20. We hebben toch al last van onze lever.
21. Snelle en goeie service.
22. Er heerst een groepssfeer tijdens het wachten.
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23. Als je aan het aanschuiven bent, kan je al de lekkere wijven checken.*
24. Ideaal om een katerke door te spoelen.
25. Perfecte hoeveelheid.
26. Perfecte date met een eerstejaarke!   

“Hebt gij nog nooit een Julienke geGEten? … Wij gaan samen een Julienke 
eten!”

27. Het is altijd open!
28. Het is veeeeel beter dan de resto.
29. Het is gemakkelijk!
30. Je kan er goeie boerkes van laten.
31. Als je slechte frieten hebt gegeten moet je dat compenseren met Julientje!
32. Omdat je een Belg bent!
33. Je moet het ooit geproefd hebben!
34. Je kan er goed van kakken.
35. Het is dicht bij een vuilbak. (Voor uw afval! Niet voor in te kakken!)
36. Het is goed gelegen tussen twee pleintjes om te zitten.
37. Het is recht tegenover de nachtwinkel (voor drank).
38. Je kan er gemakkelijk parkeren.
39. Het is dicht bij ‘t school (misschien niet degene waar wij moeten zijn, maar 

toch).
40. Het is een lange rij om aan te schuiven dus ook veeeel meisjes!**
41. Als je terug naar de Sterre moet fietsen is het bergaf.
42. Om uw zwart geld toch op te doen.
43. Het is een mooie afsluiter.
44. Het is een mooi en goed begin.
45. Er hangt een mooie poster van 

Wendy Van Wanten.
46. Er is een afdak voor als het re-

gent.
47. Voor uw gezondheid!
48. Perfect last-minute verjaardags-

cadeau! (Voor Robin is dit het 
PERFECTE verjaardagscadeau!)

49. Voor de seks, omdat het gewoon 
tof is.

50. Zonder reden! Omdat het kan!

* Vooral niet van David
** Alweer, vooral niet van David
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For science: 
ad fundum!
Iedere student kent de woorden “ad fundum”, zij het niet vanop een cantus dan 

is het vanop café met vrienden. De letterlijke vertaling is “tot op de bodem”. 
Het is dan ook de gewoonte om het glas leeg te drinken na het uitspreken 

van deze woorden. Nu rees de vraag met welke drank dit het makkelijkst zou 
gaan. Om dit te bepalen hebben zijn enkele wetenschappelijk verantwoorde tests 
uitgevoerd door het WiNA-praesidium.* 

Een ad fundum wordt hier in Gent ongetwijfeld het meest met bier gedaan. (De 
mensen die mij niet geloven kennen het fenomeen cantus niet.) Voor de weten-
schap hebben we het ook eens met andere dranken geprobeerd. Deze werden 
zorgvuldig door de scriptor (mezelf)** uitgekozen. De grote diversiteit van deze 
dranken verhoogt de wetenschappelijke waarde (en ook de absurditeit) van dit 
onderzoek. Dit waren de dranken:

• Melk
• Fruitsap
• Cola
• Maes Radler

Als je even naar dit lijstje kijkt kom je waarschijnlijk tot het besef dat het drinken 
van deze 4 dranken eigenlijk het starten van een mosh-pit in je maag is. Daar-
om hebben we de dranken verdeeld over de praesidiumleden. Van elke drank is 
door twee personen een beker ad fundum gedronken. Natuurlijk is de ene hier 
veel beter in dan de andere en daardoor zijn gewone tijdsmetingen ongeldig. 
Tenzij er een referentiepunt is natuurlijk. En u kan het al raden, de scriptor 
heeft eraan gedacht om een referentie te nemen. Iedereen deelnemer heeft ook 
een ad’je water gedronken. Nu kunnen we de tijd die nodig is om bovenstaande 
dranken ad fundum te drinken vergelijken met die van een ad fundum water. 
Wetenschappelijk verantwoorder kan niet!

* Als scriptor hoop ik met dit onderzoek een nominatie 
voor de Ig Nobelprijs in de wacht te kunnen slepen.
** Ja ik schrijf hier over mezelf in de derde persoon, leef 
ermee!
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Tabel 1:

Drank Snelheid t.o.v. water
Melk 1,17555555555556
Fruitsap 1,0703211517165
Cola 0,861111111111111
Meas Radler 1,25160256410256

Zoals het hoort in een echt wetenschappelijk artikel verwijs ik nu naar Tabel 1 
voor de resultaten. In de tweede kolom bevindt zich de verhouding tijd voor een 
ad fundum van de drank in de rechterkolom op tijd voor een ad fundum water. 
Dan volgt nu ook de verplichte interpretatie van de resultaten.

Hetgeen direct opvalt is dat cola blijkbaar makkelijker ad fundum te drinken is 
dan water. Dit is verwonderlijk aangezien met zou verwachten dat dit moeilijker 
is vanwege de bruis op cola. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de cola al een 
tijdje in de frigo stond en dat de meeste bruis er dus al uit was.

Voor de rest is te zien dat fruitsap maar net iets trager gaat dan water. Ook melk 
gaat ongeveer een vijfde minder snel binnen. Dit is wel logisch want melk is nogal 
vies om ad fundum te doen. 

Dan rest er nog Maes Radler. Blijkbaar gaat dat het minst makkelijk binnen. Dit is 
ook verwonderlijk aangezien dit het dichts bij bier ligt en de praesidiumleden het 
vooral gewoon zijn om bier ad fundum te drinken. De enig verklaring hiervoor 
is dat Maes Radler eigenlijk onder limonade moet vallen en niet onder bier. Dit 
is zowat de belangrijkste conclusie van dit onderzoek!
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Denksport
Tegen de examens moeten onze hersenen op volle toeren draaien. Als 

opwarmertje kan je je al eens aan deze raadsels en puzzels wagen. Of je 
kan ze natuurlijk gewoon maken tegen de verveling in de les.

Raadsels
Weer hebben de werkgroepen PRIME, VVN en Zeus enkele raadseltjes voorzien. 
Hoewel ze niet altijd even simpel zijn, kunnen ze misschien toch een welkome 
afwisseling zijn met de leerstof die je zult moeten kennen tegen de examens.

Je bevindt jezelf in een afgesloten, 
lege kamer die je enkel deelt met twee 
identieke, ijzeren staven. Een ervan 
is een permanente magneet. Hoe kan 
je (zo eenvoudig mogelijk) bepalen 
welke van de twee staven dit is?

Acht mensen voeren een toneelstukje op. Sommigen spelen daarbij 
de rol van leugenaar, de anderen van waarheidsspreker. Aan de 
toeschouwer de taak vast te stellen wie liegt en wie niet. 
Anton zegt: minstens 1 van ons liegt. 
Bettie zegt: minstens 2 van ons liegen. 
Conny zegt: minstens 3 van ons liegen. 
Diana zegt: Gerard is niet het oudst. 
Erik zegt: minstens 5 van ons liegen. 
Frans zegt: minstens 6 van ons liegen. 
Gerard zegt: ik ben het jongst en Hannie is 
het oudst. 
Hannie zegt: ik ben het oudst en Gerard is 
het jongst.
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Je hebt een emmer waar 5 liter in past en een 
emmer waar 3 liter in past. Hoe kan je precies 
4 liter kraanwater afmeten zonder gebruik te 
maken van andere containers?

Oplossingen
Hieronder bevinden zich de oplossingen van de raadsels uit het vorige Strakske.

Het probleem van professor Ryckebosch en zijn stok: 
Het vraagstuk is onoplosbaar als men zich tot twee dimensies beperkt. 
Bekijkt men echter een driedimensionale kubus met een zijde van 1 m 
lang, dan is de diagonaal hiervan ongeveer 1.69 m groot. De aanwijsstok 
kan dus zonder problemen mee.

Het probleem van de tijdsmeting met 2 stukken touw: 
Steek beide einden van touw A aan, en één eind van touw B. Na een half 
uur zal touw A volledig opgebrand zijn. Steek nu ook het ander eind 
van touw B, dat nog een half uur over heeft, aan. Touw B zal nu na een 
kwartier ook volledig opgebrand zijn. De totale verstreken tijd vanaf het 
moment dat je het eerste touw aan stak is nu 45 minuten.

Het probleem van Kerrie en haar tweelingsbroer Terry: 
De moeder van de tweeling bevond zich tijdens de bevalling op een 
boot in de Stille Oceaan. Ze beviel er van Terry (de oudste) op 1 maart 
(van een niet-schrikkeljaar). Daarna voer de boot de datumgrens over in 
oostelijke richting. Aan de andere kant was het nog maar 28 februari, en 
daar beviel de moeder van Kerry. Kerry verjaart dus op 28 februari, en 
in een schrikkeljaar is dat inderdaad 2 dagen vroeger dan haar oudere 
broer Terry.
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Het probleem van de proffen met hun wagens: 
Met 7 races kan bepaald worden welke proffen de 3 snelste auto’s heeft: 
eerst deel je de proffen in in 5 groepen van 5, en laat je elke groep tegen 
elkaar racen. Daarna laat je de winnaars van elke groep tegen elkaar 
racen. Nu zou je misschien geneigd zijn om aan de top 3 van deze 
“finale” als de drie snelste aan te duiden, maar dat zou niet helemaal 
terecht zijn. Van de finalewinnaar ben je wel degelijk zeker dat het de 
snelste prof is. Echter, het kan zijn dat de tweede of derde snelste prof de 
pech had om meteen tegen de snelste te moeten uitkomen. Net zo is het 
mogelijk dat de derde snelste samen met de tweede snelste in een groep 
zat. Er zijn dus nog 5 proffen die mogelijks tweede of derde snelste zijn: 
de tweede- en derdeplaatswinnaar van de finale, de tweede en derde 
plaats van de eerste race van de finalewinnaar, en de tweede plaats van 
de race die gewonnen werd door de tweede plaats in de finale. Pas als je 
deze 5 proffen in een zevende race tegen elkaar laat racen, weet je wie de 
tweede en derde snelste zijn. Je kan met wat gevalsonderscheid aantonen 
dat het niet lukt in 6 keer racen.
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Flow
Bij dit soort puzzels krijg je een raster waar een aantal cijfers in staan. Elk cijfer 
komt twee keer voor. De bedoeling is om een lijn te trekken tussen elk paar gelijke 
cijfers zonder een andere lijn te kruisen. De lijnen moeten ook het raster volgen 
en door elk vakje van het raster moet een lijn passeren. Een opgelost voorbeeld 
staat links boven, de rest is aan jou.
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Sudoku’s
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Binairo’s
Het principe is simpel; je hebt een raster waar een aantal 1’en en 0’en zijn inge-
vuld, het doel is om de rest van het raster verder op te vullen met 1’en en 0’en. 
Natuurlijk zijn er nog een aantal voorwaarden, zo mogen en maximaal 2 nullen 
of eenen naast elkaar staan en is het aantal 1’en en 0’en in eenzelfde kolom of rij 
gelijk aan elkaar. Dan geldt ook nog dat elke rij en kolom uniek is.
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Dankwoordje
Alleen had ik dit Strakske nooit kunnen maken. Ik heb hulp gekregen van de 
meeste coole mensen die ik ken (en zelfs eigenlijk niet ken, zoals Tiresias). Ik ben 
al deze mensen daar dan ook heel erg dankbaar voor. De beleefdheid gebiedt mij 
dan ook om de belangrijksten eens expliciet te bedanken.

Dank u …

• Lot voor de coole cover
• Niels voor zijn woordje
• Robin voor zijn (veel te) uitgebreid sportverslag
• Dries voor zijn knap verslagje van de feestactiviteiten
• Konijn voor schrijven van zijn woordje in niet zo nuchtere toestand
• Tiresias voor het verrijken van ons leven met zijn column
• Niels voor zijn geweldige voorbeeldphotoshop mash-up en zijn anti-stu-

dietips
• wEEdpEckEr omdat hij ons met zijn receptje verheven heeft tot een hoger 

culinair niveau
• iedereen die mij glijbaantjes heeft bezorgt
• Rani, Robin en David voor hun redenen om een Julientje te eten
• het praesidium voor het drinken van de meeste gortige ad fundums
• de werkgroepen PRIME, VVN en Zeus voor het aanleveren van intellec-

tueel uitdagende raadseltjes
• mijn redactie voor het nalezen van dit Strakske

Dan zit mijn werk voor dit Strakske er nu ook bijna op. Er resten mij slechts nog 
enkele formaliteiten zoals het u toewensen voor veel succes en sterkte tijdens de 
blok en de examens. Ook wens ik u al een vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar 
voor binnen een paar weken en graag tot de volgende editie!

Yasser Deceukelier 
Scriptor
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