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Editoriaal
Liefste wineesjes
Er is een tijd van komen en er is een
tijd van gaan. Er is het eerste pintje
op WiNA-dag I, er is de laatste pagina
van de laatste cursus van dit jaar.
Ik vrees dat de laatstgenoemde met
zevenmijlslaarzen komt aangehold.
Hoog tijd, met andere woorden, om de
laatste puntjes van je academiejaarlijkse
bucket list te schrappen. Voor mij is
zo’n puntje bijvoorbeeld nog een laatste
Strakske maken.
Dat lijkt een evident doel voor een
scriptor, maar let op! De weg naar
een laatste uitgave is bezaaid met
hinderlagen en afleidingen. Sommige
zijn zo erg nog niet - zoals mijn
huwelijk met het mooiste meisje uit
het praesidium1 - andere zijn dan weer
wat minder welkom - zoals getackeld
worden door een burgerlijk ingenieur
zonder enig besef van fatsoen2.
En toch, zie hier, uw handen bedekt met
Strakskespapier. Zoveel voldoening
schenkt dit mij, dat ik nog een jaar
jullie scriptor wil zijn! Tussen ons
gezegd en gezwegen, cantor lijkt me
ook nog tof, maar daarmee lopen we
wat vooruit op de zaken.
1
Voor meer uitleg: was dan meegeweest op Route du WiNA
2
Voor meer uitleg: was er dan bijgeweest op de 12 urenloop

Laat u echter niet misleiden door
wat ik zojuist gezegd heb, beste lezer.
Een bucket list hoeft helemaal niet
academiejaarlijks te zijn. Ze kan zich
ook uitstrekken over je hele opleiding
en in extreme gevallen zelfs over heel
je leven (maar jong en kortzichtig
als we zijn zouden we de puntjes van
zo’n levenslange bucket list toch maar
eindeloos procrastineren, dus laat ons
ons daar niet op vastbijten).
Een bucket list voor je studentenjaren
dus. Zoals ieder jaar merken we weer
dat er nieuwe mensen zijn die op de
hunne hebben staan dat ze wel eens in
een praesidium willen zitten. Op deze
manier onstaat een mooie afwisseling
tussen oude rotten - mensen zoals
Konijn die haast zouden vergeten dat
je ook je opleiding kunt volgen zonder
in een praesidium te zitten - en jonge,
naïeve bloempjes zoals daar zijn onze
cursusjes en PR’s die pas sinds een paar
weken met volle trots hun lint over de
rechterschouder mogen dragen.
Deze combinatie doet mij verlangen
naar volgend jaar en verzacht de smart
van het einde van dit jaar.
Ik wens jullie allen goede examens en
een zalige vakantie!
Sam Adriaensen
Scriptor
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Woordje van
de praeses
Gegroet beste Winees!
Daar is het dan, het einde van een fantastisch jaar komt stilaan dichterbij. Bijna
exact een jaar geleden werd het praesidium 2014 – 2015 bekendgemaakt onder
begeleiding van veel felgekleurde dranken in kleine glaasjes. Van Cursus tot
Praeses, iedereen stond helemaal klaar om aan zijn nieuwe functie te beginnen.
Naar mijn mening hebben we dat ook allemaal heel erg goed gedaan en zij die er
dit jaar regelmatig bij waren zullen dat enkel beamen (hoop ik). Nu, één jaar later,
zit het jaar er al weer op en staat er een nieuw praesidium klaar om jullie op jullie
wenken te bedienen. Velen onder ons (ik denk een man of acht) stoppen er mee
en zetten zich terug aan de andere kant van de lijn maar diegenen die door gaan
zullen dat ongetwijfeld opnieuw geweldig doen! Om nog maar te zwijgen over de
lading schachten die het nieuwe praesidium zullen vervoegen en natuurlijk die
ene vreemde eend in de bijt (*kuch* Yasser *kuch*) die het niet kon laten om er
toch ook weer bij te kruipen. Zij zullen uiteraard ook het beste van zichzelf geven.
Nu we het toch over onze nieuwe Vice hebben, ik hoop van harte dat hij nog
harder zijn best zal doen dan de anderen. Nu het jaar 1992 (eindelijk, zullen
sommigen denken) volledig uit het praesidium gebannen werd is het tijd dat
we met een groot deel aan ons erelidmaatschap beginnen. Om dit goed in te
zetten hebben we natuurlijk een deftige Vice nodig. Zeg nu zelf, wat is een
erelidmaatschap zonder een Vice om je afwas te doen of je voeten te masseren?
Niets! Dat denk ik er ook van.

Als afsluiter van mijn allerlaatste woordje had ik graag het voltallige praesidium
2014 – 2015 nog eens bedankt. Iedereen is er ten volle voor gegaan en we
hebben de eindmeet gehaald samen met een nieuwe groep van maar liefst 28
Commilitones! Dat WiNA leeft daar kunnen we zeker van zijn en dat dat nog
lang zo zal blijven, daar ben ik van overtuigd. Vuurwerk zou op dit moment
bijzonder gepast zijn, jammer genoeg is dit nog altijd een gewoon papieren boekje
(gelieve dit boekje niet in brand te steken, WiNA is niet verantwoordelijk voor
eventuele brandwonden, nvdr) dus zullen we niet verder komen dan gratis bier
op de volgende clubavond.
Zo, ik ben officieel
uitgezeverd voor dit jaar.
De show is afgelopen, de
klus is hier geklaard. Zoals
ik al zei hoop ik dat u even
hard van dit jaar genoten
heeft als ik. Het volgende
jaar maken we minstens
even legendarisch, zeker
aangezien WiNA 80 jaar
wordt. Tot slot wens ik het
nieuwe praesidium enorm
veel succes. Ga er voor
jongens, mij zal je in ieder
geval wel zien verschijnen!

Ut Vivat, Crescat et Floreat WiNA!
Jorg Wyckmans
WiNA Praeses 2014 – 2015

Van Vice naar Praeses is maar een kleine stap en aangezien die eerste hier
al aan de beurt kwam is het tijd om het eens over mijn opvolger te hebben.
Klein konijntje aan het hoofd van WiNA, wie had dat ooit gedacht? Van het
klein schattig wezentje in het cursuskot naar strenge (maar vooral harige)
schachtentemmer naar Feestkonijn om uiteindelijk de echte uitdaging aan te
gaan, Praeses worden. Ik ben alleszins heel erg benieuwd naar wat hij er van zal
maken dit jaar. Ik kan u wel alvast allemaal geruststellen, hij gaat dat
goed doen, daar ben ik zeker van.
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Woordje van de
nieuwe praeses
Dag mijn allerliefste lekkerbekjes
Wanneer je dit te lezen krijgt, staat reeds één ding absoluut vast. Er zijn heel wat
Winezen ontzettend teleurgesteld dat DavIT het toch niet op de een of andere
manier tot senior geschopt heeft. Maar hoogstwaarschijnlijk maakt hij nu deel
uit als IT van mijn kersvers nieuw praesidium en ziet hij er als een giechelend
jong meisje al met volle teugen naar uit om mij Root Access te verlenen.
Ja, beste Winezen. Het feit dat je dit leest, betekent dat deze charmante, knappe
en stoere jongeman het tot de
belangrijkste functie binnen deze
fantastische kring geschopt
heeft. Gij daar, gij in de verte,
gij die onwetend “cursus?”
roept. Neen! Ik word jullie
nieuwe Praeses voor het
komend
academiejaar.
Hoewel ik al vaak na een
ietwat
enthousiastere
avond wakker werd met
de gedachte “wat heb
ik nu weer uitgestoken
vannacht?” of “waar
de vraag “wat hangt die
ben ik nu weer beland?” is
flosj hier nu weer aan mijn
zij te bengelen?” ditmaal
niet het spontane resultaat van
een druppeltje ethanol te
veel, maar een goed doordachte
beslissing waar ik nu
al een tijdje mee zit en die ik
eindelijk genomen
heb. Een beslissing waar ik zeker
van ben dat ik er
nooit spijt van zal hebben.
Langs deze weg wil ik jullie
alvast bedanken voor al jullie
vertrouwen en ik beloof dat
we er samen een awesome
jaar zullen van maken.
En wat voor een jaar!
WiNA
bestaat
volgend jaar
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maar liefst tahentih jaar (80 jaar voor de niet West-Vlamingen) en dat zullen
we dubbel en dik vieren in een fantastisch lustrumjaar. Begin dus maar alvast
uit te kijken naar die lustrumweek van volgend jaar, want die belooft meer dan
legendarisch te worden!
Langs deze weg wil ik toch nog even mijn minder informele puntjes aanhalen
waar ik mij ontzettend voor zal inzetten als Praeses. Deze kon ik moeilijk vooraf
in mijn campagne opnemen, die zagende ereleden zouden mij nog wel eens
onserieus kunnen genomen hebben. Nu verwijs ik deze met veel plezier en liefde
in mijn hart door naar mijn Vice. Draag er goed zorg voor Yasser! (Alé dan, Yasser
waarschijnlijk.) Allereerst, de spaghettisaus zal ontzettend goed en gevarieerd
gekruid zijn komende spaghettiavond. Ook barbecues zullen naar een hoger
niveau getild worden. (Fuck iedereen, ik wil die ribbekes zelf marineren en ik wil
pastasalade! PASTASALADE!) Verder kan ik beloven dat alle WiNA-activiteiten
hondvriendelijk zullen verlopen. Van de kleinste tot de grootste activiteiten, er
zal geen enkel hondje door WiNA’s toedoen fysiek of mentaal lijden. Leden die
zich hier niet aan houden: WiNA ex, zonder pardon.

Om toch nog even serieus af te sluiten, ik ben er zeker van dat ik samen met mijn
nieuw praesidium en het lustrumcomité jullie een episch lustrumjaar zal kunnen
aanbieden! Hopelijk zullen jullie er evenveel van genieten als dat ik zal doen.
Ut vivat, crescat et floreat WiNA!
Robin “Konijn” Vandaele
WiNA-Praeses 2015-2016

Woordje van de nieuwe Praeses
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Woordje van de
meester(es)

H

et vorige Strakske had ik nauwelijks iets te vertellen, maar deze keer
zal het toch net iets anders zijn! Het semester zat namelijk vol van
fantastische, epische, superieure en legandarische momenten om
noooooit te vergeten, vol met vele en enthousiaste schachtjes!

12-urencantus
Zo was er onder andere de 12-urencantus! Voor mij was dit mijn eerste
12-urencantus ooit, wegens omstandigheden kon ik hem de vorige jaren nooit de
volle 12 uur doen. Een WiNA-cantus is gewoon awesome, maar 12 uur cantussen
… het is onbeschrijfelijk maar meer dan geniaal in elk geval! WiNA was dit jaar
razend populair! De cantuszaal zat altijd helemaal vol en we hadden ook veel
bezoek van andere kringen en clubs! Niet elke kring/club kon zich even goed
aan de regels houden, ik meen mij iets te herinneren van één of andere dude die
Twaalf heette?! Maar ook sommige wineesjes hadden het moeilijk, sommige
moesten het ene adje na het andere drinken en anderen hadden het dan weer
moeilijk om van elkaars lijf te blijven (Degoutant! Ja Konijn en Sarah, het gaat
over jullie!)! Voor mensen die veel gestraft worden en veel adjes moeten drinken,
tip van de dag: zet je nooit dicht bij de senior!
Een dikke proficiat aan alle commilitones en schachtjes die de volledige 12 uur
de cantus meegedaan hebben, hopelijk zie ik jullie daar volgend jaar terug (en de
rest ook natuurlijk). Na een cantus van 12 uur lang was het tijd om snel in mijn
bed te kruipen, verplicht labo om 8u15 is echt het beste wat een mens na 12 uur
lang cantussen kan overkomen!

Verbroederingscantus der Wetenschappen
Zo komen we opnieuw bij een geweldige cantus dames en heren, de
Verbroederingscantus der Wetenschappen. Ik kon er helaas zelf niet bijzijn
aangezien ik alweer een examen had en jawel alweer om 8u15. De
cantus zal dus sowieso net iets minder awesome geweest zijn, maar
beetje verlies heb je toch. De senioren en cantoren die deze cantus
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leidden en schachtentemmers wisselden elkaar gedurende de verschillende
gedeelten af. Er waren ook veel enthousiaste schachtjes aanwezig, die in goede
handen waren van mijn temmer ad interim a.k.a. Konijn.

Schachtendiner
Net zoals vorig jaar besloten we een schachtendiner te organiseren. Zo hebben
de schachtjes net zoals de guidorolling in het eerste semester een leuke activiteit
met hun geliefde doopcomité. De schachten werden in 3 groepen opgedeeld: team
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Het gerecht dat het minste in de smaak
viel, dat team zou gestraft worden op de ontgroening.
Maar de schachtjes hebben flink hun best gedaan! Het waren stuk voor stuk
keukenprinsesjes! Het voorgerecht bestond uit allemaal afzonderlijke hapjes;
broccolimousse met spek, een toastje met geitenkaas en zalm, tomaatjes met
mozarella, gevulde champignon met lookboter, … Het was echt heel lekker!
Daarna was het de beurt aan het hoofdgerecht; pasta met spinazi en kippenworst.
Een rare combinatie maar de worst viel zeker in de smaak! Het dessert was echt
top! Ik had helaas al zoveel gegeten dat ik echt mijn best heb moeten doen om er
alles nog bij te proppen! Chocolade cake, chocolade taart, tiramisu met speculoos
en vanille ijs met aardbeiencoulis, Jeroen Meus had het niet beter gekund!
De schachten hadden het meer dan fantastisch gedaan! Ze werden dan ook
beloond met een gratis vat in de Porter! Woooohoo free beer! Jullie kunnen er
waarschijnlijk wel inkomen dat deze avond opnieuw optimaal met het woord
episch beschreven kan worden.

Bierbowling
Dan was het eindelijk tijd voor de altijd mega legendarisch bierbowling! Met
een kleine 40 man vulden we gemakkelijk bijna alle banen van de Overpoort
Bowl! Plezier en bier waren ten volle aanwezig voor iedere bowler. Het bier is
niet bij iedereen even goed bevallen
(DAVIT!) maar door de grote
hoeveelheid alcohol kwamen de
grootste geheimen en roddels naar
boven! Kort gezegd: er is al veeeeel
verbroederd tussen die schachtjes!
Over een groepsgevoel gesproken!
Na twee spelletjes gespeeld te hebben,

Woordje van de meester(es)
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volgde er uiteraard nog een afterparty in de Twitch en de CB waar we de rest van
onze dorst konden lessen en nog een dansje placeerden. Het was een avond vol
amusement, bowelen en bier, kort gezegd EPISCH!

Ontgroening
Ten slotte, my final moment to shine… Net zoals de doop mijn belangrijkste
activiteit was in het eerste semester, was de ontgroening mijn belangrijkste
activiteit van het tweede semester. De tijd was aangebroken, wineesjes … Ze
waren er klaar voor, mijn schachtjes. Na een hele periode van schacht zijn, hadden
alle 28 van mijn schachtjes bewezen dat ze hun ontgroening verdiend hebben, dat
ze het waard waren om opgenomen te worden tot onze volledige vriendenkring
van WiNA-commilitones. Ik ben dan ook supertrots op hen allemaal. Voor de
ontgroening moesten de schachtjes natuurlijk hun schachtencursus vanbinnen en
vanbuiten kennen, want die werd dan ook streng opgevraagd! Niet alle schachten
hadden even flink gestudeerd, dus ze mogen hun kennis nog wat bijschaven.
Dus schachtjes (in mijn ogen blijven jullie nu eenmaal altijd mijn schachtjes),
jullie weten wat jullie te doen staat! Daarna kregen ze zoals elk jaar een lijst met
opdrachten die ze binnen de 3 uur moesten vervullen. Maar dit jaar was het net
iets anders. Aangezien we met een grote groep schachtjes waren, werden ze in 2
groepen opgedeeld, om zo om ter meeste opdrachten te vervullen! De verliezers
werden uiteraard gestraft!

weten te houden, 2 bierpongtafels realiseren, een unicornfiets maken, een WiNAsong schijven en iedereen van het doopcomité een mooi aandenken bezorgen.
Het was de eerste keer dat we de schachtjes groepsopdrachten gaven dus ik had
geen flauw idee over hoe goed ze die dan ook gingen uitvoeren. Maar ik kan met
trots zeggen dat ik het niet beter had gedroomd!
De bierpongtafels waren echt geweldig en iedereen die aanwezig was op WiNAdag II heeft deze tafels al kunnen bewonderen en gebruiken. De unicornfiets was
net iets minder maar het idee blijft nog altijd geweldig! Ook de WiNA-song was
een topper en zal hopelijk nog veel gedraaid worden in de CB!
Het was top, echt top. Tevens was de ontgroening voor mij als schachtentemmer
mijn laatste activiteit, ik pink hier toch een traantje weg bij het typen van mijn
allerlaatste woordje. Het was echt een geweldig jaar en tot nu toe zeker mijn beste
WiNA-jaar! Het was absoluut een unieke ervaring en ik heb allesbehalve spijt dat
ik dit mocht meemaken. Ik wens mijn opvolger alvast veel succes!
Schachtjes jullie waren echte schatjes! Ik ben trots op jullie!
Lovies xoxo
Rani De Geest
a.k.a.
Awesome
a.k.a.
de Meesteres

Maar het werd spannend! Het ene team had 22 en het ander team 20 vervulde
opdrachten. Het ene team had een straatnaambord met ‘De Heilige Geest
straat’ de andere dan weer een echt klavertje 4. We hebben zelf kennis gemaakt
met de hond en de mama van Wouter. Uiteindelijk wist het team van Tom de
overwinning te halen, het team van Bert kreeg nog een lekker peperjenevertje
om af te sluiten!
Maar onze schachtjes kregen op het einde van vorig semester ook nog enkele
groepsopdrachten. Ze moesten onder andere de kelder het hele semester proper
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Verslag
Feest
Amai mijn favoriete worstenbroodjes
Jullie kunnen waarschijnlijk niet geloven hoe ontzettend druk ik het heb de laatste
tijd heb. Maar voor een goed feestje vind ik altijd wel de nodige tijd! Alsook voor
het schrijven van verslagen over die feestjes natuurlijk. De stralende glimlach
van onze scriptor wanneer hij mijn feestelijk woordje ontvangen mag, is het
meer dan waard om een gaatje in mijn agenda vrij te maken. Ook al stuur ik het
steeds door via feestboek, ik weet dat je glimlacht Sam! (Alsook met mijn slechte
woordspelingen natuurlijk.)
We hadden weer iets nieuws voor de boeg dit jaar! WiNA’s Croque ’n Roll was
super! Een tof nieuw concept waar iedereen zich top geamuseerd en goed gegeten
heeft. De croqueskes waren geniaal lekker, al had mijn zeer beheerde yolosaus
daar ook wel een grote bijdrage tot. Ook kan ik met trots zeggen dat Karen en ik
mooi verkleed waren. Al de rest waren dikke losers. Behalve (ex-)schacht Maxime
die toch wel origineel uit de hoek kwam toen ze de CB kwam binnenskaten.
Goed gekozen Theo, maar je kan nog steeds niet snowboarden. Die laatste
uitspraak is misschien een
klein beetje ironisch,
aangezien mijn gebroken
arm ondertussen wel neig
zeer begint te doen. Maar
als ik hier alles met één
hand moet typen dan heb
ik niet gedaan vooraleer
DavIT effectief senior is.
De rock-’n-roll muziek
die deze avond gedraaid
werd, zorgde zeker en vast
voor een topsfeer deze avond. Traditiegetrouw heb ik weer dezelfde
persoon hiervoor te danken, merci Lot!
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En zo zijn we bij WiNA’s
foute top 79 belant. Want
fout faut schrijven is te
triviaal. Het was een
zodanig foute avond, dat
DavIT ditmaal niet fout
verkleed was. WiNA’s
top werd dit jaar dan ook
omgetoverd tot foute top
om iedereen een avond
vol sfeer en ambiance te
kunnen garanderen. Met
trots in mijn edelmoedig
hart kan ik bevestigen dat
we hierin geslaagd zijn, want het was episch. De avond was helemaal compleet
toen een welbepaalde studente fysica met haar outfit bevestigde dat de sinus
van x verschilt van x zelf (tenzij x = 0 uiteraard). Dit was de mooiste dag van
mijn leven. Een dag van rechtvaardigheid. Een dag van eerlijkheid. Een dag
dat Alexander al wenend troost zocht bij zijn Marlieske, zijn hele leven was een
leugen. De nummer 1 in de foute werd in beslag genomen door de theme song
van Pokémon Johto. Een parel onder de echte kenners. Zij die zaagden om de
tune van de eerste generatie zijn meelopers en hadden ongelijk.
Langs deze weg wil ik ook nog een dikke
proficiat wensen aan onze opvolgers (voorlopig
min ‘s’). Hoewel ik op het moment van schrijven
er natuurlijk niet zeker van kan zijn of WiNA
wel een ajoin verkiest om ons fabuleuze avonden
te bezorgen volgend jaar, maar ik schat de kans
vrij reëel in. (Deze uitdrukking gebruik ik om
toch nog een laatste keer de scriptor te frustreren
in mijn woordje, kansen zijn altijd reëel.) Veel
succes, maar maak het niet te marginaalst!
Kussies en likkies
Karen en Konijn

Verslag
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Route du WiNA
Na drie jaar was het eindelijk zover: WiNA-weekend was terug!
Route du WiNA, zoals het heette, was meer dan een gewoon weekend: het was
een wedstrijd! Op 17 april vertrokken we met 14 winezen richting onbekende
bestemming. De deelnemers hadden zich in teams van twee ingeschreven en
moesten aan de hand van coördinaten die ze uit een sudoku konden halen, liften
naar onbekende bestemming. Sommige waren verstandig (versta hieronder lui
en onsportief, nvdr) en gebruikten sudoku-solvers, anderen lieten een eindelijk
opgeloste sudoku per ongeluk in een auto liggen, maar al bij al was iedereen tegen
de avond aangekomen aan zee.
Doorheen het weekend kon men punten verdienen om op het einde als trotse
winnende team naar huis te gaan met een van de gouden barbies. Zo kreeg elk
team onder andere een ei, dat dienst deed als hun baby en tegen het einde van
het weekend in perfecte staat voor een aantal punten kon ingeruild worden.
Zaterdagochtend scheen de zon, dus konden
we het niet laten iedereen te verplichten om een
duik te nemen in zee (voor punten zijn mensen
tot veel in staat!). Natuurlijk kunnen we niet
met deze winezen aan zee zijn zonder eens op
go-carts te rijden! Dus zo gezegd zo gedaan, helaas besefte niet iedereen dat kleine
kinderen het principe van “enkel langs links voorbijsteken” niet kennen. ’s Avonds
was het tijd voor een gezellige doorschuifcantus. Er werd gezongen, gedronken
en diep verborgen senior-talent ontdekt.
Helaas werd er ook jacht gehouden op
ei-kinderen. De slachtoffers die niet
goed genoeg verstopt waren, werden cru
kapotgeslagen of gebakken en opgegeten.

Testament van een oud Cultuur
Er is een tijd van komen en van gaan commilitones, en mijn tijd is jammer genoeg
gekomen. Het is zover, ‘t laatste Strakske van het academiejaar, en dus ook mijn
laatste woordje van de cultuur. Na de zwanenzang vlieg ik uit het praesidium
en zal mijn opvolger al de ‘zware’1 taken en verantwoordelijkheden die bij de
cultuurfunctie horen opnemen. Voordat we aan het eigenlijke overzicht beginnen
ga ik het politiek correcte doen en mijn opvolger succes wensen en zeggen dat
ik er zeker van ben dat hij/zij het zeker even goed zal doen2. Maar introducties
zijn voor mensen die niet veel te zeggen hebben en zoals u wel weet heb ik altijd
veel te zeggen.
Op een maandag voor de paasvakantie,
waarvan ik de datum niet wil opzoeken
wegens luiheid (maandag 23 maart, nvdr)
zijn we met een grote groep winezen naar de
cinema gegaan. Wij zijn met z’n allen naar
Big Eyes gaan kijken in Kinepolis Gent.
Deze nieuwste Tim Burton film was zeker
de gratis tickets waard, maar met Christoph
Waltz als een van de hoofrolspelers verwacht
je ook niets anders. De film vertelde
het waargebeurde levensverhaal van de
Amerikaanse kunstenares Margaret Keane, die tijdens een groot deel van haar
leven niet werd erkend voor haar schilderijen omdat iedereen dacht dat haar man
ze had geschilderd. Haar man wou dit geheim uiteraard niet prijs geven en door
middel van psychologische en financiële onderdrukking van zijn vrouw speelde
hij dit voor een groot deel van zijn leven klaar. Zeker een aanrader voor iedereen
die hem nog niet heeft gezien.
De laatste cultuuractiviteit van dit academiejaar
was de traditionele kroegentocht. Naar
jaarlijkse traditie ging deze door op de avond
na de kiesvergadering, zodat we de kersverse
praesidiumkandidaten wat hebben kunnen
ondervragen. Dit hebben we dan ook gedaan met

De volgende morgen keerden we (deze
keer met de trein) allen moe maar voldaan
terug naar huis. Route du WiNA, je was
geweldig!
Kusjes en knuffels
Rani en Karen
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1
Eigenlijk doe ik als cultuur niet zo veel. Tijdens de vergaderingen steel ik bier
terwijl Alexander niet kijkt en maak ik grappen die meestal alleen Sam begrijpt.
2
Lol JK #LucasBesteCultuurOoit
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een kwaliteitsvol biertje in de hand. We zijn in een vlaag van ironie in het einde3
begonnen waarna we vertrokken zijn naar: het Dreupelkot, dat café naast het
Spijker, de Onvrije schipper en dan uiteindelijk geëindigd in de Sfinx. Een zeer
leuke en geslaagde avond en ik hoop dat de mensen die mijn aanraders hebben
gedronken aangenaam verrast waren4.
Maar zoals al eerder vermeld, beste commilitones, is er een tijd van komen en
van gaan. Ik ga jullie oprecht allemaal missen, maar de tranen worden gestild
in het geloof dat WiNA leeft en nergens naartoe gaat. Geniet van het leven,
studeer vooral niet te veel en drink meerdere malen voorbij je financiële en fysieke
capaciteit want onthoud beste commilitones: Er is een tijd van komen en van
gaan, maar het studentenhart blijft altijd slaan.
Uw binnenkort nieuwste pro-cultuur
Lucas Rouckhout

Sport
12urenloop
Op de voorlaatste dag van de maand april was het tijd voor hét hoogtepunt
omtrent sportgebeuren vanhet FK. Dan heb ik het natuurlijk over niets minder
dan de 12urenloop. Dit jaar begon het evenement een uurtje vroeger dan vorige
jaren, namelijk al om 9u. Voor een sportpraeses (van WiNA toch) betekent dat:
vroeg uit de veren! Na de nodige inkopen en afhalingen begonnen we aan de
inrichting van onze tent op het Sint-Pietersplein. Al van vroeg konden we rekenen
op een bende frisse jongens die er meteen invlogen en ons zo al vlug een vierde plek
gaven op het scorebord. Onze tent bevond zich naast die van het VEK, waarvan
we dachten een geduchte tegenstander te zijn. Niets was minder waar, VEK zakte
vlug naar een tiende plek. Na een half uur gaven we toch de vierde plek af en
lieten we VRG en VGK(fgen) voor. We liepen echter nooit een grote achterstand
op, we zaten de twee kringen op de hielen. Omstreeks 12u sprongen we over de
geneeskunde naar de vijfde plek. Nadat we voortdurend een rondje achter zaten
op VRG, slaagden we er uiteindelijk in om rond 13u ook hen achter ons te laten.
In de uren die volgden bouwden we een voorsprong uit tot 15 rondjes op het VRG,
3
‘t Einde Der beschaving naast het Gravensteen
4
Uiteraard waren ze aangenaam verrast, we hebben het hier wel over de #besteCultuurOoit
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waarmee we op een veilige
vierde plek stonden. De toevoer
van zuurstofrijk bloed bleef
komen, almaar meer lopers
kwamen een rondje lopen na
hun lessen. Het verdere verloop
van het scorebord is wat saai…
zowel onze voorsprong op
het VRG als onze achterstand
op het VLK stagneerde. Tot
ineens twee uur voor het einde
het VRG aan een slotoffensief
begon. We zagen onze voorsprong van 17 rondjes terugzakken naar amper 13
rondjes in amper een kwartier tijd. Ik moedigde (lees: gaf de lopers een maximale
tijd voor een rondje, ik was nogal fanatiek) de lopers wat aan en deed zelf ook
mijn bijdrage door wat rondjes te lopen. Vanaf 20u ‘bevroor’ de score zodat
de spanning er tot het allerlaatste moment in zat. Toen de wedstrijd gedaan
was volgde nog de traditionele fakkelronde met het orkest. Een half uur nadat
de wedstrijd gedaan was kwam dan de bekendmaking van de uitslag van de
12urenloop én van het IFK-eindklassement. De uitslag van de 12urenloop was
geen verrassing: VTK als winnaar, Hilok als tweede, VLK als derde en dan
wij met nog twaalf rondjes voorsprong op de geneeskunde. De uitslag van het
algemeen IFK-klassement was eerder wél een verrassing. Voor het eerst werd ook
een beker uitgereikt aan de beste kring buiten de grote vier kringen. Een ‘best of
the rest’-beker in feite. Nadat we al twee jaar op rij vijfde eindigden waande ik me
de kans groot dat die voor ons zou zijn. Toen de uitslag bekend gemaakt werd,
bleek dat we slechts een achtste plek haalden. Ik had moeite om mijn teleurstelling
te verbergen. De vijfde plek ging naar het VRG. Nog steeds stel ik me vragen bij
veel beslissingen en handelingen van het FK, maar dat het VRG beter was dit jaar
kan ik moeilijk ontkennen. Ze haalden meer dan 1000 punten in totaal, en dat is
veel meer dan wij haalden in de voorbije twee jaar. VRG had gewoon een erg goed
jaar en had het dus ook vooral gemunt op die vijfde plaats. Eigenlijk heeft het VRG
iets gedaan wat ik de voorbije twee jaar gedaan heb bij WiNA: het onderste uit de
kan halen. Het enige verschil is dat VRG daar meer mee scoort aangezien hun
ledental (en dus het aantal potentiële sporters) veel hoger ligt dan bij ons. “Hoe
komt het dat we dan pas achtste plek halen?” hoor ik u denken. Wel, we mogen de
verschillende tegenslagen niet vergeten (inschrijvingen van IFK badminton was
in ons nadeel, IFT viel wat tegen, slechte lotingen,…) en alle Blandijnkringen die
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dit jaar zijn samengetroept tot ‘Blandinia’ (en daarmee op een zesde plek komen).
Ook VPPK staat nipt voor ons op een zevende plek. Maar in punten scoren we
ongeveer even hoog als de voorbije twee jaar! Daarom: niet getreurd, VRG zal
niet elk jaar alles uit de kan halen, volgend jaar moeten we opnieuw gaan voor
die vijfde plek. Met de nodige moeite kan WiNA dat volgend jaar zeker opnieuw
halen! Echter zal het volgend jaar niet onder mijn waakzaamheid zijn, ik sluit
mijn driejarig sportpraesesschap af en laat de plek voor nieuw bloed. Ik hoop dat
mijn twee opvolgers even enthousiast, geëngageerd en gedreven hun taak zullen
volbrengen als ik heb gedaan. Ik kan vanaf nu enkel met Argusogen toekijken
en waarschijnlijk eindig ik vroeg of laat als oude zak met de quote ‘In mijnen tijd
haalden we tenminste nog een vijfde plek op het IFK’.
Nu ben ik echt toegekomen aan mijn laatste woorden als sportpraeses, en dat
waren er ongetwijfeld heel wat. Ik ga me niet bezighouden om dat op te zoeken
maar ik zou wel een volledig Strakske kunnen vullen met mijn tekstjes als ik er
even over nadenk. Ik zeg graag nog eens een warm ‘dankuwel’ aan iedereen op
wie ik kon rekenen, je deed me er altijd een groot plezier mee om mee te sporten!
Ook vind ik het wel tof dat er gestreden wordt om de
plek van sportpraeses: zowel Kasper, Theo als Chiara
zouden graag mijn werk verderzetten, een strijd om
sport kan ik enkel toejuichen! Bij deze zeg ik u geen
vaarwel, maar tot ziens!
Robin Dedoncker
WiNA Keizer Sport 2012-2015

Verkiezingsuitslag

M

aandag trokken de winezen naar de stembus aan S9 en lieten hun
stem horen wat betreft het praesidium voor 2015-2016. Twee posities
blijven nog open: een feestpraeses en een cultuurpraeses. Deze zullen
later worden ingevuld via coöptatie. Maar voorlopig een dikke proficiat aan alle
verkozenen (vooral mezelf)!

Functie
Praeses
Vice-praeses
Quaestor
Schachtentemmer
PR-Intern
PR-Extern
Feest
Scriptor
I.T.
Cursus

Naam
Robin Vandaele
Yasser Deceukelier
Alexander Rogiers
Xeno De Vriendt
Julien Marbaix
Wouter Blokland
Sarah Cornelis
Sam Adriaensen
David Vandorpe
Vinanda Pype
Sam Persoon
Bert Commeine

Voor
104
99
97
100
91
92
96
108
103
106
91
89

Tegen
7
2
4
6
6
5
5
3
6
2
10
10

Blanco
7
17
17
12
21
21
17
7
9
10
17
19

En tenslotte de sportpraesides, de enigen met concurrentie

Naam
Theo Dedeken (winnaar)
Kasper De Blieck (winnaar)
Chiara De Vos
Er waren 38 blancostemmen
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Aantal stemmen
71
61
38
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Verdeling Stemmen
120
100
80
60
TEGEN
BLANCO
VOOR

40
20
0

Van nu en
Strakske

V

oor een laatste keer bundelen we onze rijm-superkrachten en laten we
een canvas van poëzie en ontroering achter. Het is een mooi jaar geweest,
tijd om afscheid te nemen van deze rubriek.

Limerick

Verdeling Stemmen Sport

[12 + 144 + 20 + 3.(4)1/2]/7 + 5.11 = 9² + 0
A dozen, a gross and a score
Plus three times the square root of four
Divided by seven
Plus five times eleven
Is nine squared and not a bit more!
- (Ingezonden door) Xeno

Mijn jeugd
Theo Dedeken
Kasper De Blieck
Chiara De Vos
BLANCO

Nat zijn, dat is de regel.
De stank van vis houdt hen niet tegen.
Misdaad rijgen ze aan hun degen.
Kijk Freddy, een paarse zee-egel.
Wilde avonturen, zonder spijt.
Op die wil ik wel eens rijden.
Het hondje helpt hem door de strijden.
Putt-Putt reist door de tijd.
Oud, verlept en wat een geur.
Nog actie in het leven? Neen, dat lukt niet.
Maar schroot is niet wat hij ziet.
Een tweede leven, bij Miel Monteur.
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Een rollenspel mag niet ontbreken.
Halfgeblinddoekt, klaar voor de nacht.

23

Angsten overwinnen met al zijn macht.
Pajama Sam zal zijn sokken wreken.
Al die ballen maken me nerveus.
Lang geleden dat ik mijn eerste smeet.
Voordat ik de belangrijkste vergeet.
Charmander, jij blijft mijn eerste keus.
- Konijn

Afscheid

Een eeuwigheid in een seconde
Een levensverhaal in enkele stonden

Z

eker in een WiNA-richting is het niet evident steeds geïnteresseerd de les
te volgen. Niet zelden spookt de vraag ‘Wat zit ik hier eigenlijk te doen?’
door je hoofd. Hier zijn enkele ideetjes om je door deze lesuren te helpen.

Zinnetje smokkelen

Gelach, gehuil en geschreeuw
Klein als een mier, dapper als een leeuw

Voor de les begint spreek je met je vrienden een zinnetje af, bv. alle gekheid op een
stokje. De eerste die deze zin op een redelijk natuurlijke manier kan gebruiken
in de les wint. Je kan, bij wijze van variatie, ook over verschillende lessen heen
spelen en de winnaar is dan
degene die het zinnetje het
meest laat vallen.

Je vormde steeds een veilig oord
Voor voorstanders van het geschreven woord
En het doet mijn hart zo’n zeer
Maar weldra ben je niet meer

Facebookfoto raden
Als op de rij voor je iemand op zijn gsm door facebookfoto’s van het feestje
van vorige week scrolt, kan je dit spelletje spelen. Het is een simpel concept.
Je moet gewoon raden hoe de volgende foto eruit ziet. Mogelijke categorieën
zijn vorm (duckface, hand en duim onder kin,, ...), jongen/meisje verhouding,
aantrekkelijkheid van de vrienden, drankje etc. Je kan samen met een medespeler
een puntensysteem ontwikkelen of je kan alleen spelen.

Laat ons leven in het heden
De terugblik op jou stelt me tevreden
Vergeet de toekomst niet, maar denk enkel aan morgen
Wees voorbereid, maar maak je niet te veel zorgen

Stopwoordjes

Leid je leven op het gemakske
Leef nu ... en Strakske
- Sam
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Hoe overleef je
een saaie les?

Van nu en Strakske

Als je een paar keer naar de les bent geweest en je hebt gelet op
de manier waarop de prof spreekt, voldoe je aan de vereisten
voor dit spel. Vind een typisch uitdrukking (of stopwoord)
die je prof vaak gebruikt. Bijvoorbeeld ‘zie je’ bij Bart De
Bruyn. Stel met een paar vrienden voor de les elk een
lijstje samen en turf hoeveel keer een van de woorden
op het jouwe gebruikt wordt. Degene met op het einde
het meeste streepjes wint.
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Raad de geschiedenis

De robot

Een spelletje dat ideaal is voor wanneer je alleen in de les zit. Zeker als de persoon
naast je onophoudelijk met andere mensen blijft praten. Wanneer hij/zij doorgaat
over dezelfde persoon is het aan jou te raden welk verleden ze hebben. Een relatie,
eens gemuild, one night
stand, iemand wil uit de
friendzone, ... . Je zal niet
altijd het juiste antwoord
ontdekken, maar het
doodt wel de tijd.

Tijdens de les ben je een grote robot die je
zelf bestuurt. Doe gewoon alsof je een Capt.
Kirk bent die in je hoofd woont. Geef de robot
bevelen zoals ‘draai je hoofd π/8 radialen naar
stuurboord’ en voer ze vervolgens uit. Volledig
onproductief, maar sinds wanneer was productiviteit de bedoeling?

Willekeurige vragen stellen
Dit spelletje vraagt wel enige vaardigheid. Je zit in de les en hebt al een hele tijd
niet meer opgelet. Toch wil je de prof onderbreken voor een vraag. Dit moet je
slim en precies aanpakken en je moet op z’n minst een idee hebben van waarover
de les gaat. Heb je een les biologie, dan kan je bijvoorbeeld de prof in het midden
van zijn uitleg onderbreken om te verkondigen hoe de natuurdocumentaires
verteld door Vic De Wachter je een nieuwe kijk op het leven hebben gegeven die
je graag wetenschappelijk bevestigd zou zien. Als de prof weigert, dring dan aan
dat het heel belangrijk voor je is het antwoord te weten. Wees creatief en dapper,
maar onthoud dat de sleutel tot succes je serieuze gezicht bewaren is.

Het Wikipedia spelletje
Slechts een kleine portie strategie en doordachtheid is nodig voor het volgend
spelletje. Je hebt hiervoor wel internet en een computer,
tablet, smartphone of dergelijke nodig waarmee je
op wikipedia kunt. Dat zal wel geen probleem zijn,
dezer dagen. “De jeugd van tegenwoordig, met ulder
gsm’s en www’s, in mijnen tijd was het toch anders,
zelle!” Het is de bedoeling om twee - op het eerste
zicht volledig onverwante - wikipediapagina’s te
noemen en in zo weinig mogelijk stappen van de
ene naar de andere te geraken. Hiervoor mag je
enkel de interne links van wikipedia gebruiken. Het
vereist bijvoorbeeld ongeveer zeven links om van
antisemitisme tot Chewbacca te geraken.
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Hoe overleef je een saaie les?

Challenge accepted
Zoek jezelf een paar medespelers en stel een tabel op met
in de linkerkolom uitdagingen en de volgende kolommen
vakjes om aan te duiden wie welke uitdaging heeft
uitgevoerd. Voorbeelden van uitdagingen zijn:
•
Verzin een woord of afkorting en gebruik het
(herhaaldelijk) in een vraag (of vragen) aan de prof alsof
het een doodnormaal woord is.
•
Begin een vraag met ‘Zoals mijn hond (vul naam
hond in) altijd zegt: ...’
•

Spreek alleen in rijm.

•

Sta om ter langst recht zonder dat de prof het merkt.

Het semester loopt misschien op zijn einde, dus haast je om deze spelletje nog
gespeeld te krijgen of plan ze gewoon volgend jaar in.

Hoe overleef je een saaie les?
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Hoe DavIT ziet
jouw kleerkast
eruit?
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Hoe DavIT ziet jouw kleerkast eruit?
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Uit de hoogte
Gegroet gij nietige schepsel
Hoe wonderbaarlijk is het toch te zien hoe een stad vol jeugdige mensen het komen
van de zomer omarmt: ontblote benen onder korte rokjes, laag ingesneden topjes
en als het even mee zit, zijn zelfs enkele gespierde bovenlijven te bewonderen
eens de zon zich laat zien. Het doet Me goed te zien dat jullie je lichaam, Mijn
schepping, zo uitbundig voor elkaar willen etaleren, zeker aangezien jullie
naar Mijn beeld geschapen zijn. Het zal u waarschijnlijk verwonderen dat zo’n
geweldige en almachtige entiteit als Mezelf zich nog gevleid kan voelen, maar met
uw trotste vertoning van uzelf als Mijn evenbeeld slaagt u er wonderwel in. Ergens
niet geheel verwonderlijk: als er al een wezen zou bestaan met het vermogen Mij
te vleien, dan moest het er wel een zijn die op Mezelf geïnspireerd is.
Spijtig genoeg wordt dit schoon tafereel overschaduwd door de gevoelens,
en zelfs soms daden, van lust die deze vertoningen van menselijk vlees met
zich meebrengt. Blijkbaar zijn sommigen onder u niet voldaan door de
visuele geneugten van dit fenomeen, en kunnen zij de drang naar andere
zintuigelijke waarnemingen van al dit schoons niet onderdrukken. Nu ja, Ik
heb misschien ook niet echt recht van spreken: als u even de verjaardag van
Mijn zoon in gedachten neemt en negen maand terug telt, komt u al snel tot
de conclusie dat Ik Mezelf ook eenmalig heb laten gaan onder de invloed van
een van de eerste lentedagen van dat jaar. Een fout waaraan Ik dankzij al de
exceptionele daden van die bastaard 2000 jaar later nog aan herinnerd wordt.
Misschien is dit dan ook een gepast moment om de aandacht van Me af te
schuiven, want laten we eerlijk zijn: Mijn ene slippertje verbleekt bij de praktijken
die zich afspelen binnen het studentenleven.
Om wat in het thema van dit publicatiemedium te blijven zal Ik me beperken
tot de exuberante uitspattingen binnen de studentenvereniging — alhoewel Ik
eerder van een parenclub zou durven spreken — WiNA. Wat hun zogenaamde
“schachten” allemaal uitgestoken hebben, u wil het niet weten! Moest u het toch
willen weten, dan raad Ik u aan inlichtingen in te winnen tijdens een of andere
drankactiviteit, want zoals op WiNA’s bierbowling duidelijk werd, werkt alcohol
bevorderlijk voor het delen van verhalen over promiscue gedrag. Met
de nieuwe generatie leden van WiNA worden ook enkele mogelijke
opvolgers voor het concept Niels-getal zichtbaar. Nu ja, als je kijkt
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naar de mensen die die “schachten”
moesten “opleiden”, dan was het wel
te verwachten dat het niet goed ging
aflopen met hen. Deze groep bevatte
namelijk: de “affectiepraeses”, wat Mij
een goedkoop excuus lijkt voor fysiek
contact met andere mensen; de persoon
die het nodig vindt om na afloop van
onreine handelingen zijn voldane gezicht te delen via “Snapchat”; de persoon
met een misschien wat twijfelachtige voorkeur voor meisjes van lagere leeftijd; de
persoon die denkt haar gebroken voet de schuld was van tramsporen en niet van
overmatig alcoholgebruik, en dan nog twee antwerpenaren1 (dat zegt genoeg).
Deze verzameling menselijke ontgoochelingen werd dan nog eens geleid door een
“temmer” waarvan bepaalde seksuele avonturen best niet publiekelijk geweten
zijn. En dat moet dan een doopcomité voorstellen; om het met de woorden van
WiNA’s ereleden te zeggen: “In Mijnen tijd gebeurde dopen nog met water!”
Maar het academiejaar zit er bijna op, dus zoals elk jaar probeer Ik Mezelf
te troosten met de ijdele hoop dat het volgend jaar beter zal zijn. Aangezien
een aantal van die “schachten” volgend jaar deel zullen uitmaken van het
WiNA praesidium ben Ik er echter vrij zeker van dat Mijn ongenoegen enkel
zal toenemen volgend jaar. U zou denken dat een nieuwe landing schuchtere
vers-afgestuurde 18-jarigen de onzedige neigingen wat kunnen temperen,
maar niets is minder waar, in tegendeel, zo’n hoop nieuwe gezichtjes wakkert
de onkuise gedachten alleen maar aan; en het karakter van de gemiddelde
winees in acht nemend zullen deze gedachten al snel naar daden evolueren.
Alhoewel Ik waarschijnlijk zeer pessimistisch en neerbuigend overkom (aan dat
neerbuigend kan Ik niets doen: Ik bevind me nu eenmaal boven jullie, Ik moet wel
neerbuigen), Ik moet zeggen dat Ik jullie allemaal graag zie:
een heel jaar door zie Ik dat jullie goede intenties hebben,
en dat maakt Me trots; en ook al slagen jullie er niet altijd in
die intenties te verwezenlijken, de pogingen plaatsen altijd
minstens een lach op Mijn gezicht! Ik hou van jullie allemaal!
De Hogere Macht
Neen, dit is geen typfout: Ik heb antwerpenaren wel degelijk bewust zonder
hoofdletter geschreven.
1

Uit de hoogte
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Koken voor
dummies
Met Lot

voor een grotere ovenkoek. Voor dat je het broodje begint
te beleggen, kan je ervoor kiezen om het even warm te
maken. Blijf van de microgolf weg. Snij het in twee en
leg ze even op de pan of in je oven (grillstand). Wie een
grill of croque-ijzer op kot heeft, kan deze natuurlijk ook
gebruiken (snob!). Als je naar een bring your own meat
BBQ gaat, kan je het broodje ook even op de barbecue
leggen: instant win! Ga ook eens voor een volkoren,
meergranen of bruine pistolet.

TO MEAT OR NOT TO MEAT
• Meat

deel 4: Lot’s revenge
EZPZ (easy peasy) hamburger
Een trend van de laatste jaren: de Gourmet Hamburger! Burgerjoints verschijnen
overal in Vlaamse steden om de vettige en slappe burgers van menig McDonalds
en Quick te overtroeven. Ook al slagen ze daarin, niemand houdt je tegen zelf
eens burgers te maken voor jou en en je vrienden! Voor ‘t laatste Strakske van
dit academiejaar wil ik dan ook mijn tips en tricks doorgeven om een nommie
nommie burger te maken!

THINK OUTSIDE THE BUN
De kwaliteit van het broodje dat je gebruikt om een burger
te maken, vind ik zelf heel belangrijk. Als je de eerste keer
burgers maakt, zijn de meeste mensen vaak geneigd om acht
voorverpakte ‘hamburger’-broodjes te kopen. Die zijn echt
voos! Gebruik deze enkel als je een marginale bicky maaltijd
wil maken (bucht + meer bucht = eigenlijk wel nog smakelijk).
Als je voor een lekkere, kwaliteitsvolle burger wil gaan, ga
dan resoluut voor een krokante pistolet. Als je een fan bent
van veel garnering op je burger en een beetje van
een vatzigaard zijt die een burger niet kan eten
zonder dat de garnituur er allemaal uitligt, ga dan
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Keuzes genoeg: gewone varkenshamburger,
rundsburger, kippenburgertje, Ardense vink
(met spek rond), lamsburger,... Als je niet weet
wat kiezen: rundsburger is sowieso een win. Het
past bij de meeste garnituur en heeft echt een
volle smaak! Laat je wel niet doen door slager
en warenhuis: ze verkopen rundsburgers maar
hier is niets speciaals aan. Dat is gewoon filet
américain (rundsgehakt) in een vorm gedrukt
met wat peper en zout bij. Maar soms wel twee
keer zo duur als een pakje américain!! Dus hou
je hoofd erbij in de winkel en koop gewoon het
gehakt en maak op kot burgers in wacko vormen.
Goedkoper maar ook plezier gegarandeerd!
Zo maak je de burgers ook zo dik of dun als je
zelf wil en je kan eventueel een gesneden en gebakken ajuintje door het gehakt
mengen voor je de burger in een vormpje kneedt. Liever eens een meer speciale
burger? Lamsgehakt is een beetje sterker van smaak maar vind ik zelf enorm
lekker! Zorg ervoor dat je het vlees bruin bakt (pan, grill, BBQ) en laat lang
genoeg garen.
• Vegi
Het moet niet altijd vlees zijn! In de meeste warenhuizen heb je
al een vrij groot assortiment aan groentenburgers. Geen idee hoe
vegetarische burgers smaken en met welke garnituur ze het best
te combineren zijn? Ga eens naar Tasty World! Gezond, lekker
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en niet duur (Walpoortstraat en
Hoogpoort). Daar kan je eens
proeven van de vegitarische
fastfood als je twijfels hebt. Zelfs
grote vleeseters zijn een grote fan.
Om deze zelf te maken wordt het
al een beetje moeilijker, aangezien
de groenteburgers die ze daar
gebruiken niet altijd in de gewone
winkels te vinden zijn. Hiervoor
zou je al naar een biowinkel
moeten gaan. Gelukkig zijn er
in Gent verschillende biowinkels
gevestigd en zelfs een biowarenhuis. Aan de bedieningstoog van de Bio Planet
(Drongensesteenweg) kan je een groot assortiment groentenburgers krijgen. En
raad eens wie daar als jobstudent werkt? IKKE! Dus als je een groenteburger wil
proberen, kom zeker eens langs en je krijgt een gepersonaliseerde uitleg over tofu,
soja en seitan. Ik verwen jullie teveel...

THAT’S SO CHEESY

TOMATO/TOMATO

Als je extra toppings op je burger wil, raad ik KAAAAAS aan. Bij een rundsburger
past een lekker plakje cheddar of emmentaler. Ga je voor een lamsburger, dan is
feta zijn perfecte kaaspartner! Je kan het zelfs in het gehakt mengen voor je de
burger bakt. Eventueel kan je ook een beetje gebakken (ontbijt)spek op je burger
leggen voor extra crisp.

Potato/potato, bukak... Euh. Groentjes dus!
Naast de klassiekers als sla, tomaatjes en wortels
kan je ook witte kool, rode kool of rode bietjes
proberen. Om een special touch te geven aan
je burger kan je guacamole (ja, waar je meestal
een nacho in dopt) of groene/rode pesto op de
onderste helft van het broodje smeren.

AND THEN, LET’S KETCHUP
Geen burger is compleet zonder een lekker sausje. Mayonaise
of ketchup zijn weer de klassiekers, maar je kan er ook niets
mis mee doen. In dit onderdeel kan ik niet veel zeggen: probeer
eens sausjes van de winkel uit of ga de gezondere toer op met
vinaigraitte of yogorette. Je kan ook zelf een sausje maken met
wat natuur yoghurt, een beetje mayonaise en wat lookpoeder of
verse bieslook. Blijf weg van potjes of tubes met ‘hamburgersaus’,
slechte ervaringen mee.
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Glijbaantjes

“Wie heeft er nu een cursus nodig?”
- Sam P (deze cursuspraeses heeft er duidelijk zin in)
“Hout en goud, dat is allemaal hetzelfde. Ge schijt
dat allebei.”
- DavIT

“Maar ik ben echt een gemakkelijke.”

- Sarah

“Ik heb echt geen fluit.”

- DavIT
“Kont-animatie”

Alexander: “Is dat Peck zijn neusgat?”
Davit: “Ja, maar ik geraak niet dieper.”
Karen: “Allee, een beetje zeelucht is toch gezond.”
Dries: “Ja, ik merk het. Ik moet er heel de tijd van
kakkken.”
“Ik betaal gratis.”

-Lot (i.p.v. contaminatie)

- Rani

“Als ge al zes jaar een lief hebt staat ge ook wel droog. Bij mij valt dat mee want
als hij naar New York gaat, trekt dat af.”
- Lieselot

“Voor mij is dit echt restaurant, in spaghettitermen.”
- Sarah (over de spaghetti op Route du WiNA)

“Slap of hard, steek ik hem altijd in mijn mond.”

“Ge kunt zeggen van Dutroux wat ge wilt, maar
die stopte tenminste voor mensen langs de kant
van de weg.”
- Sam (gefrustreerd door het tevergeefs liften)

- Vinanda

Sarah: “Zijn er rosse disneyprinsessen? Ah ja, Ariêl is ros.”
DavIT: “Is die zeemeermin ook niet ros?”

“Ja maar ze kwam langs rechts voorbijsteken!”
- Rani (nadat ze een klein meisje op een fiets bijna geramd had met een gocart)

“Da’s omdat ge niet vaak genoeg gebukt staat, ge
leert dat nog wel.”
- Michiel

“Ja maar ze kwam langs links voorbijsteken!”
- Karen (probeert Rani te quoten, maar kan links en rechts niet uiteen houden)

Rani: “Ge kunt echt niet poepen zonder te muilen.”
Jorg: “Jawel, dat ging gewoon neig snel.”
Rani: “Nee, echt niet.”
Michiel: “Als ze doof-stom zijn.”
“Ik zal u eens wat levenswetenschappen bijbrengen in mijn bureau.”
- Prof. Maarten Baes (tegen Joshua)
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“Is het deze zondag al paasmaandag?”

- Ben
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Raadsels
Dee Septor, de beroemde goochelaar,
beweerde dat hij een ping pong balletje
zo kan gooien (dus niet rollen) dat
het een korte afstand aflegt, volledig
tot stilstand komt en dan vanzelf
terugkeert. Hij verzekerde ook dat hij het balletje niet liet afketsen aan welk
oppervlak/voorwerp ook, noch had hij iets aan het balletje geknoopt. Hoe kon
hij deze truc doen?
Veronderstel dat je een waterkan hebt waarin 3 liter kan en 1 waarin 5 liter kan.
De kannen hebben geen maatstreepjes. Hoe kun je exact 4 liter afmeten door
enkel deze kannen te gebruiken en zoveel extra water als nodig?

Je hebt twee zandlopers. De ene
zandloper telt 4 minuten, de ander 7. Je
mag enkel de zandlopers omdraaien.
Probeer met deze zandlopers 9 minuten
te meten.

Een groep vliegtuigen staat geparkeerd op een
eiland. De tank van elk vliegtuig heeft juist
genoeg brandstof om half rond de aarde te
vliegen. In de lucht kan echter brandsof van
het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig
overgepompt worden. Alleen op het eiland
kan getankt worden. Tanken kost geen tijd.
Hoeveel vliegtuigen zijn nodig om ervoor
te zorgen dat 1 vliegtuig rond de aarde kan
vliegen? Alle vliegtuigen hebben dezelfde snelheid
en moeten veilig terug op het eiland kunnen
landen. Het is dus niet de bedoeling dat een
vliegtuig ergens neerstort bij gebrek aan brandstof.
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Oplossingen: vorig Strakske
Robijnen en saffieren
Het is duidelijk dat de halsketting alvast op twee tegenover
liggende punten doorgeknipt moet worden; kies twee
zo’n punten. Als de saffieren en robijnen niet eerlijk
verdeeld zijn over de twee helften, roteer dan de
ketting over één edelsteen, zodat de twee helften
één edelsteen uitwisselen. Als de twee verwisselde
edelstenen van dezelfde soort zijn dan verandert er
niets, maar als ze verschillend zijn dan nemen het
aantal saffieren en het aantal robijnen in elke helft met
één toe of af.

Oplossingen: dit Strakske
Dee Septor en de ping pong bal

elkaar

Blijven we dit herhalen tot de ketting over 180° geroteerd is, dan bevat de ene
helft precies de stenen van de andere helft aan het begin. Aangezien elke rotatie
de aantallen precies met één wijzigde, en er een even aantal saffieren zijn, moeten
de aantallen saffieren in de twee helften op een bepaald moment gelijk geweest
zijn. In die situatie waren bovendien ook de aantallen robijnen gelijk want de
twee helften bevatten in totaal evenveel stenen.

Legering wegen
Weeg drie specimen tegen drie specimen. Als een kant zwaarder is dan de andere
kant, zal één van die drie specimen de zwaardere legering bevatten. Als beide
kanten even zwaar zijn, zit het zwaardere specimen in één van de drie specimen
die niet zijn gewogen. Weeg twee specimen uit de groep met het zwaardere
specimen tegen elkaar. De zwaarste van de twee is het zwaardere specimen. Als
ze evenveel wegen, dan is het zwaarste specimen hetgeen dat niet is gewogen.

Hij gooide het balletje recht in de lucht. Op het hoogste punt komt het balletje
even tot stilstand, waarna het ten gevolge van de zwaartekracht recht naar
beneden valt.

Kannen vullen
Eerst vul je de 5 liter kan volledig met water. Dan giet je het water over in de 3
liter kan tot deze vol is. De 5 liter kan bevat nu nog 2 liter water. Daarna leeg je
de 3 liter kan. Dan giet je de 2 liter water uit de 5 liter kan over in de 3 liter kan.
De 3 liter kan bevat nu dus 2 liter water. Tot slot vul je de 5 liter kan opnieuw en
giet je water over van de 5 liter kan in de 3 liter kan tot deze laatste vol is. Er zal
dus 1 liter overgegoten worden. De 3 liter kan bevat nu 3 liter water, maar de 5
liter kan bevat exact 4 liter water!

Zandlopers
Je draait beide zandlopers om. Als de eerste leeg is (na 4 minuten) draai je hem
weer om. Wanneer de tweede leeg is (na 7 minuten) draai je deze om. Een minuut
later is de eerste weer leeg (na 8 minuten). Als je dan de tweede terug omdraait,
is die na een minuut weer leeg. Dan zijn we aan 9 minuten.

Reis rond de wereld

Op exact dezelfde hoogte, bomen groeien aan de bovenkant.

Vier vluitgtuigen volstaan: v1, v2 , v3 en v4 vliegen tegelijk op met een volle tank.
Na 1/12 hebben alle vliegtuigen nog 5/6 over. v1, v2 ,v3 worden nu volgetankt.
Hierdoor heeft v4 nog 1/3 over en vliegt vervolgens terug. De andere 3 vliegen
door. Als de tanks nog maar 2/3 bevat zijn de 3 op 1/4. Hier wordt v1 volgetankt.
v2 en v3 hebben dan nog 1/2 over. Dit is genoeg om terug te keren naar de basis.
Als v1 op de helft is zijn v2, v3 en v4 op de basis terug en zijn weer volgetankt
en vliegen v1 tegemoet. v1 heeft op dit moment nog een 1/2 tank. Als v2, v3 en
v4 op 7/8 zijn dan hebben ze 1/8 gevlogen. v2 en v3 worden volgetankt. Dus v4
heeft nog 1/4 over en vliegt terug naar de basis. v2 en v3 vliegen v1 tegemoet en
heeft op dit moment 5/8 gevlogen en nog 1/4 over. Als v1 nog 1/8 vliegt dan zit
hij op 3/4 en zijn tank is leeg! Maar v2 en v3 zijn dan precies op hetzelfde punt en
hebben ieder nog 3/4 over. V1 krijgt van ieder een 1/4 zodat alle 3 de vliegtuigen
een 1/2 tank hebben om precies terug te keren naar de basis.
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Dankwoordje

A

an allen die meegewerkt hebben aan dit Strakske, proficiat (en bedankt)!
Aan allen die niet meegewerkt hebben aan dit Strakske ... (dat laat ik
even in het midden)

Ik ben iedereen die dit Strakske mee tot stand heeft geholpen zeer dankbaar. Tot
deze personen behoren:
•
Lot met de burg- en cover
Mensjes met verslagjes en meer specifiek: Konijn, Karen, Rani, Lucas en
•
de sportjes Bert en Opperhop
•
Meneer de preases met zijn woordje
•
Meneer de bijna praeses met zijn woordje
Prime, Zeus en VVN met hun raadsels. VVN heeft mij ook nog gevraagd
•
volgende oproep te doen:
VVN zoekt enthousiastelingen!
Heb je door één van onze activiteiten zin gekregen om volgend jaar zelf deel
uit te maken van de organisatie ervan? Of wil je gewoon nieuwe mensen
leren kennen en met een fantastisch team samenwerken? Dan is het VVNbestuur misschien iets voor jou! Kom naar onze kiesvergadering op dinsdag
12 mei en stel je kandidaat voor een functie of als medewerker! Voor meer
info: kijk op onze website (student.ugent.be/vvn) of onze facebookpagina,
of spreek iemand van het bestuur aan!

•
•
•
•

Sarah met haar DavIT-testje
Konijn en Xeno, beoefenaars van het insturen van gedichtjes
De Hogere Macht met zijn machtige column hogerop
Il correttore, de nalezers dus

Beste lezers
Doorheen het jaar heb ik u hopelijk kunnen verblijden met de Strakskes. En
hoewel enkel mijn naam op de cover staat, zijn er toch een heleboel andere
personen vereist om ‘t Strakske te maken tot het klasseblad dat het is. Daarom
hier nog eens een afsluitend bedankwoordje.
•

Bedankt Lot voor al je prachtige covers en leerijke kookrubrieken!

•
Bedankt iedereen die woordjes en verslagen heeft geschreven: Jorg,
Lucas, Karen & Konijn, Robin en Bert, Rani, Tom en Vinanda!
•

Bedankt Prime, Zeus en VVN voor al jullie raadsels!

•

Bedankt Sarah en Laura voor jullie testjes, astrologie en aanverwanten!

•

Bedankt Louis en de Heilige Drievuldigheid voor de columns!

•

Bedankt Xeno, Konijn, Cupido en Laurens voor jullie gedichtjes!

•

Bedankt aan iedereen die ‘t Strakske gecontroleerd heeft op taalfouten

Laat ons dan ook niet vergeten dat ‘t Strakske al een lange weg heeft afgelegd.
Ik heb al exemplaren bekeken uit de jaren ‘70 en laat mij u vertellen dat het
entertainment-gehalte tegenwoordig een pak hoger ligt. Maar men moet ergens
beginnen. En daarna groeien. Daarom wil ik ook al mijn voorgangers (hoewel
ik er maar een paar persoonlijk van ken) van harte bedanken voor hun rol in de
evolutie van dit tijdschrift!
Dan hoop ik dat ik iedereen genoemd heb en rest mij nog het volgende. Ik heb
enorm genoten van mijn jaar als scriptor. Niet alleen omdat ik uitermate fier ben
op de gefabriceerde Strakskes, maar ook omdat ons praesidium gevuld is met
prachtige mensen1. Dus ook hartelijk bedankt aan iedereen uit het praesidium.
Aan de niet-herverkozenen: ik zal jullie missen! Aan de nieuwelingen: laat ons
proberen van volgend iets even geniaal te maken als dit jaar. En tot slot wil ik de
winezen erop attent maken dat ik hen ook heel dankbaar ben, want geen winezen
= geen WiNA ( = geen Strakske!!).
Tot ziens, lieve kindertjes, tot volgend jaar
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Sam Adriaensen
Scriptor
1

Hoewel Peck waarschijnlijk wel een betere I.T. was geweest.
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