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Editoriaal
Beste Winezen

Met trots presenteer ik jullie hier het 
eerste Strakske van het jaar. Nu ik 
voor het tweede jaar scriptor ben, is dit 
natuurlijk een veel minder spannend 
moment voor mij dan in 2014-2015, 
maar het is desalniettemin een speciale 
editie. De uitgifte valt namelijk op geen 
enkele andere datum dan mijn eigenste 
verjaardag! Als dat geen speciale editie 
is, liefste lezers, weet ik het ook niet 
meer.

Er zijn dit jaar wat aanpassingen in ‘t 
Strakske ten opzichte van vorig jaar. Zo 
is mijn geesteskindje, de poëzierubriek 
“Van nu en Strakske”, verdwenen. Ik 
weet dat dit een hartverscheurend 
afscheid is geweest voor de meesten van 
jullie, maar ik zal trachten dit gemis op 
te vangen door er dit jaar weer wat for 
sciencesjes1 in te steken.

Een constante, daarentegen, die 
overeind is gebleven, is mijn eeuwige 
oproep voor columns of andere 
bijdragen/ideeën voor ‘t Strakske. Denk 
jij mij te kunnen helpen? Aarzel dan 
niet om je voorstellen - hoe onstuimig 
ze ook wezen mogen - in te sturen naar 
scriptor@wina.ugent.be. Ik tijfel er geen 

1 De reden dat er vorig jaar geen 
for science is verschenen: ik wou eens testen 
welk effect dat zou hebben. Zomaar, voor de 
wetenschap.

seconde aan dat jullie allemaal een hoge 
dunk hebben van mij als scriptor, maar 
versta dat ik deze WiNA-bijbel niet 
alleen kan samenstellen. Aan de ene 
kant ben ik natuurlijk zeer afhankelijk 
van de leuke feestjes en gezellige soirées 
die WiNA organiseert en zeker van de 
memorabele stunten die daar vaak 
onder invloed van C2H5OH worden 
uitgehaald. Anders heb ik immers 
niets om over te schrijven in dit boekje. 
Anderzijds ben ik afhankelijk van deze 
stunters om ‘t Strakske te vullen met 
tekst. Al dan niet met als onderwerp 
de hierboven vermelde stunten.

Maar genoeg gezeverd. Je staat 
waarschijnlijk te popelen om dit 
Strakske van voor naar achter en achter 
naar voor te lezen. Het zou dan ook 
niet netjes zijn van mij om de tijd nog 
veel langer te rekken en hier nog veel 
te schrijven over mezelf en over mijn 
ervaringen binnen WiNA.

Daarom zeg ik, liefste lezers: ready, set, 
go! (Lees nu als de bliksem dit Strakske 
door!)

Uw nederige scriptor
Sam
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Woordje van 
de praeses
Schip ahoi maatjes

Neen, hiermee scheld ik jullie niet uit voor een stel door Maggie1 geïmporteerde 
jonge haringen, maar ligt de klemtoon vooral op het vrienschappelijk aspect van 
het woord. Want zeg nu, nu we al enkele weken verder zijn in het academiejaar 
heeft ieder van ons wel een heel pak nieuwe vriendjes gemaakt, niet? En indien 
dit niet het geval is, dan moeten jullie maar dringend eens naar meer van WiNA’s 
activiteiten komen!

Het is druk geweest hier aan de top van de maatschappij, beste Wineesjes. Een 
opeenvolging van drie grote activiteiten zoals de Introductiedag, WiNA-dag en 
Spaghettiavond organiseren en in goede banen leiden, neemt serieus wat tijd in 
beslag. Nog een geluk dat ik hiervoor op mijn ‘mannekes’ ( - vader, nvdr) kon 
rekenen om mij bij te staan in tijden waarin werken aan mijn thesis eventjes in 
de vergetelheid geraakt. Merci mannekes!

Ik moet toegeven dat ik misschien een beetje in een 
sombere bui geraakt ben na de eerste week van het 
academiejaar. De weer- en tijdgoden waren toen 
nogal slechtgemutst met alle gevolgen vandien.  
Maar al reeds de eerste dag van week twee kwam 
alles terug dik in orde met een meer dan geslaagde 
Spaghettiavond. Vanaf dan kon het niet anders dan 
enkel nog bergop gaan dacht ik. Met veel vreugde in 
mijn edelmoedig en groots hart kan ik dit eveneens 
bevestigen. 

Nog nooit in mijn vijfjarige carrière had ik zoveel eerstejaars op voordoop I mogen 
aanschouwen en ik denk dat dit de jaren voorheen evenmin het geval was. Een 
welverdiend kneukeltje voor schachtentemmer Xeno! Ook onze Streekbieravond 

die wel aan wat vernieuwing toe was, werd door de feestjes succesvol 
geüpgraded tot WiNA’s one and only Kasteelavond en wat een succes 

1 Ook al hoor je het niet, die jongen is een rasechte Hollander.
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was dat wel niet! Bij deze eveneens een kneukeltje voor Cara en Sproetje2. Ik kijk 
al ontzettend uit naar al onze komende activiteiten, hopelijk jullie ook.

Trots op jullie, WiNA en uiteraard mijn praesidium! 
Konijn.

2 Hoe dan ook, de feestjes van vorig jaar blijven beter.
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Verslag
Introductiedag en WiNA-dag I

Zoals kleine kleutertjes door hun mama de eerste weekdag van september 
hand in hand naar het eerste kleuterklasje begeleid worden, hebben sommige 
eerstejaarsstudenten aan de Universiteit van Gent ook net dat ene duwtje in de 
rug nodig om de grote overstap van het middelbaar naar de universiteit te maken. 
Voor hen was er vader senior en zijn team van superhelden om hun al voor de 
start van het academiejaar op weg te zetten aan de Universiteit van Gent tijdens 
WiNA’s introductiedag.

Na een algemene voorstelling over de UGent, hun opleiding, WiNA en 
de werkgroepen konden de eerstejaartjes gezellig gezamenlijk een lekker 
broodje verorberen aan S9 waarna ze zich konden registreren als WiNA-lid 
en hun cursuspakket konden kopen. De meest memorabele anekdote van de 
Introductiedag blijft toch dat het plots de ronde deed bij de eerstejaars Informatica 
dat WiNA-leden verplicht zijn naar elk van onze activiteiten af te komen. Bij 
dezen heb ik dan ook een lijst bijgehouden van ieder WiNA-lid die niet aanwezig 
was op onze Openingsfuif, jullie mogen jullie binnenkort aan een nota in jullie 
agenda verwachten.

Uiteraard is een kennismaking met de UGent nooit compleet zonder een 
kennismaking met het echte studentenleven. En zoals de kers op de taart en 
de tepel met de tiet onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, kan men zonder 
enige discussie besluiten dat gratis drank niet mag ontbreken in het leven van 

de rasechte student. Daarom toonde WiNA samen met Geografica 
hun goed hart om de kersverse eerstejaars van lekker fris en gratis 
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bier te voorzien. Een betere ice breaking dan met gratis bier is dan ook fysisch 
onmogelijk.

Het onderwerp gratis bier leidt triviaalsgewijs tot ons volgende topic: WiNA-dag. 
En zoals we allemaal wel weten was het dit jaar de beste editie ooit, olifantenritjes, 
dansende kamelen en Obama die ieders handje kwam schudden, alles kon en 
alles mocht! Ok nu even serieus… Velen onder ons zullen WiNA-dag vooral als 
vrij vochtig herinneren. Ik heb het hier dan vooral over het weer, mijn privé ga ik 
hier niet in dit boekje beginnen verkondigen. Helaas dames en heren en andere 
creaties van hogere machten, op WiNA-dag was het maar een vrij sombere en 
grauwe dag.

Vooral de sfeervolle komst van de Student Kick-Off crew viel jammer genoeg 
in het water, letterlijk dan. Nog een geluk dat het gestopt was met regenen tegen 
dat het tijd was om de barbecue aan te steken. Ondanks dat het maar enkele 
minuutjes tijdens de barbecue zelf gemiezerd had, de grijze wolken bleven boven 
ons hoofd hangen en hadden hun schade aangericht. De opkomst lag dan ook 
iets lager dan waar ik op gehoopt had. Maar voor de harde kern bracht dit wel 
weer enkele voordelen teweeg. Kort en krachtig: meer vlees en bier voor iedereen!

Wat was ik blij toen iedereen ‘s avonds gezond en wel in de CB aanwezig was. Hier 
konden we eindelijk gezellig feesten en ontspannen na een toch ietwat stresserende 
dag, althans voor mij. Nog blijer werd ik met het feit dat we desondanks toch 
genoeg volk hadden en in staat waren opnieuw twee gratis vaten te consumeren. 
Ik had niet aan je mogen twijfelen, WiNA. Iets minder blij was ik toen bepaalde 
Winezen het lumineuze idee kregen om herhaaldelijk halve liters in mijn handen 
te stoppen om daaropvolgend luid en duidelijk de woorden ‘prosit senior’ door de 
CB te laten weergalmen. We gaan hier dus geen traditie van maken, hé mannekes! 
( - vader, nvdr)

Kussies en knuffies,
Vader Senior



10 Verslag

Feest
Hallo Wineesjes!!!

We zijn nog maar een paar weekjes bezig maar we hebben wel al twee 
GEWELDIGE feestactiviteiten achter de rug. Bedankt aan alle feesters die erbij 
waren!!

Openingsfuif
De eerste donderdag van het jaar gingen we direct van start met onze fantastische 
openingsfuif! Er waren al meteen twee enthousiaste eerstejaartjes aanwezig die 
door onze praeses warm onthaald werden met gratis (diene jongen trakteert echt 
veel te graag) WiNAasappelsap ‘n Gin shotjes. Een extra bedankje aan onze lieve 
scriptor Sam om de originele naam te verzinnen. 

Maar WiNA zou WiNA niet zijn als wij enkel eerstejaartjes zouden trakteren. 
Daarom besloten we de aanwezige mensen te belonen met niet één, maar twee 
gratis vaten!!! De sfeer zat er daarna 
goed in. Er werd volop gedanst en 
gedronken. Wij als feestjes zagen 
alleen maar gelukkige gezichtjes, en 
als de feestende Wineesjes gelukkig 
zijn, zijn jullie feestjes dat ook.

Kasteelavond
We besloten dit jaar streekbierenavond 
wat in te kleden en maakten er een heuse 
kasteelavond van. Prinsen, koningen, ridders, 
koninginnen, prinsessen, kastelen, draken 
en zo veel meer prachtige verklede figuren 
waren vanavond aanwezig in een overvolle 
CB om kasteelbiertjes te komen drinken.  
De schachtjes in spe konden na de zware 
inspanningen van voordoop I een beetje 
komen ontspannen en socializen met de 
andere Wineesjes. 
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De kasteelbiertjes vielen duidelijk in de smaak, niet minder dan 9 bakken werden 
verkocht! En deze zullen bij meerdere wel voor een mooi katertje hebben gezorgd, 
kijk maar naar die ene cursuspraeses die achteraf niet op de Beiaardcantus 
geraakte.

Dan nog een speciale proficiat aan Karen en Martijn voor best verklede jonkvrouw 
en ridder! 

Wij hopen jullie op de volgende 
feestjes even talrijk en enthousiast 
terug te zien! 

xoxo
Laura & Sarah
Jullie favoriete feestjes

Sport
Voorrondes IFT Voetbal
12 oktober was het weer zover. De eerste sportwedstrijden van het jaar, namelijk 
de voorrondes van het voetbal op het IFT. In onze poule zaten we samen met 
Chemica en VGK (de geneeskundigen). Onze eerste match was tegen Chemica, 
die verloren we jammer genoeg met 1 - 4. Al moet ik wel toegeven dat Chemica 
de sterkste ploeg had want later die avond versloegen ze ook VGK met 2 - 1. 
Onze match tegen VGK was een heel ander verhaal, op het einde stond de stand 
0 - 0. Voor ons al een grote overwinning aangezien VGK meestal een zeer goede 
ploeg heeft. De frustratie was groot bij VGK die maar niet door onze verdediging 
raakte en nooit echt een grote kans op doel had. Het IFT zullen we niet meer 
halen maar toch vind ik dat we zeker ons best gedaan hebben en hopelijk zullen 
we bij het IFK voetbal betere resultaten behalen.

Sporttoernooi der Wetenschappen
De jaarlijkse sportieve clash der wetenschappen was dit jaar aan zijn derde editie 
toe. Op 14 oktober streden de vijf wetenschapskringen tegen elkaar voor een kans 
op de beker, die dit jaar werkelijk de moeite was. Het slechte weer schrok niet te 
veel mensen af want de sporters waren in grote getale aanwezig en de beats van dj 
Mix-a-Lot zorgden ervoor dat de toeschouwers niet anders konden dan bewegen. 
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Ook werden er bicky’s, bitterballen 
en bier aan goedkope prijzen 
verkocht wat er mede voor zorgde 
dat mensen het weer trotseerden. Er 
werden wedstrijden gespeeld in vier 
verschillende competities: minivoetbal, 
tussen 4 vuren, krachtbal werpen en 
touwtrekken. In minivoetbal waren 
we duidelijk de sterkste, jammer 
genoeg gold dit niet voor alle andere 
competities. Bij krachtbalwerpen en 

tussen 4 vuren waren we bij de laatsten. Touwtrekken ging wel nog goed en 
daar behaalden we toch ook een aantal overwinningen. Uiteindelijk kwamen 
we op de tweede plaats in het eindklassement. De beker was voor de Geologen, 
die hiermee een einde maakten aan de winning streak van de Chemica, die de 
voorbije twee jaar won.

De volgende maanden zijn ook volgepland met sportactiviteiten: IFK’s van 
minivoetbal, volleybal, voetbal, basketbal, badminton... Er komt ook nog een 
sportactiviteit aan, georganiseerd door ons. Het staat nog niet helemaal vast maar 
waarschijnlijk zal het muurklimmen zijn. Tot slot nog een oproep aan alle sporters 
van de WiNA, als je zin hebt om mee te doen aan één van deze competities aarzel 
dan niet om ons te contacteren. We hebben ook een facebookgroep “WiNA 
Sportteam” waar alle aankondigingen gedaan worden van alle activiteiten. Alles 
staat ook bij de activiteiten op de WiNA-site. Voor sommige activiteiten zal je je 
zelfs op de site moeten inschrijven, dus hou dit in de gaten.

De sportpraesides
Kasper & Theo

Spaghettiavond
Wat… Eten we vandaag? Deze nostalgische woorden roepen bij ons allen hetzelfde 
antwoord op. Althans, dat hoop ik toch. Zoniet begin ik echt wel oud te worden. 
Jawel, zo een lekker bordje spaghetti gaat bij ons allen vlotjes binnen, bij David 
iets vlotter dan bij de gemiddelde Vlaming en Julien. Hoe dan ook, ik ben blij 
om te mogen zeggen dat WiNA’s Spaghettiavond een groot succes was dit jaar, 
ondanks dat Lucas het liever anders had gezien.
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Hiervoor heb ik natuurlijk de 16 wondertjes in mijn wereld te danken: mijn 
hele praesidium en de Nicer Dicer Plus by Genius. Het was een gezellige en 
sfeervolle avond en bovendien was het gastronomisch niveau van de spaghettisaus 
zodanig hoog dat zelfs de gemarineerde kip met gebakken aardappelen en 
Noordzeegarnalen van Sergio Herman eerder aanleunde bij een pitabroodje 
met falafel uit de Overpoort. Beste Sergio, mijn geheim is te koop voor vijf vaten 
in de CB.

Ten slotte was het studiepeter en -meter gedeelte van de avond ook dik in orde. 
Een heleboel eerstejaartjes bemachtigden één van onze hoogst gekwalificieerde 
en hoogopgeleide p/meters en verhoogden hiermee hun slaagkansen aanzienlijk. 
Wat zijn ze toch zo schattig als ze zo jong en nuchter zijn. Eens benieuwd of dat 
gaat blijven.

Uw chef-kok van dienst,
K’nijn
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Woordje van 
de meester
Mijn geweldige mede Winezen, ik ga heel eerlijk met jullie zijn. 

Tot jullie spreekt een uitgeputte, maar ongelooflijk tevreden meester. Het 
academiejaar is fantastisch van start gegaan, en dat merk ik niet alleen aan 
het geweldig enthousiasme van alle commilitones, die de rest van Gent weer 
maar eens laten zien hoe het studentenleven écht in elkaar zit, maar ook aan de 
eerstejaars.

Voordoop I is altijd afwachten. Niemand weet hoeveel schachten er zullen zijn 
vooraleer het zover is. Dat is toch wel even stressen hoor. Vijf minuten voor het 
begin, er staat een groepje eerstejaars… Oei dat zijn er maar een tiental. Oef er 
komen er wat bij, 20. Dat zou al mooi zijn, toch? Wel daar dachten de eerstejaars 
dus anders over. Tegen half vijf waren het er wel 35! Reken daar nog een paar 
laatkomers bij en we zaten aan om en bij de 40 schachten, of zoals de senior het 
zou zeggen: een echte shitload. 

Voordoop I was dan ook een waar succes. Iedereen deed mee, de schachtjes waren 
braaf en deden wat hen gevraagd werd. Ook een pluim voor mijn doopcomité 
want zij hebben dit ook fantastisch gedaan, maar ja ik heb ze dan ook gekozen he.

Na een ongelooflijk drukke en awesome voordoop was het tijd voor de 
Kasteelavond. Een hele hoop eerstejaars vergezelden ons nog toen we vertrokken 
naar de Canard, wat alleen maar een goed teken kan zijn voor de rest van het jaar.

Als jullie denken dat het hier stopt, hebben jullie jammer genoeg gelijk… NOT! 
The madness just won’t stop! Anderhalve week later is het aantal schachten dat 
deel willen nemen aan voordoop II toegenomen tot wel 45! Dat ik een trotse 
meester ben, is dus nogal een understatement.

Maar dat wil natuurlijk allemaal niets zeggen. Mijn eerste echte test vond 
donderdag de vijftiende pas plaats: de openingscantus. 

Mijn schachtjes in spe waren in elk geval weer talrijk aanwezig. 
En met de constante dreiging van een SM-bal waren ze over het 
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algemeen vrij rustig en braaf. Behalve wanneer ik zei dat ze dat niet moesten 
zijn. Want commilitones, eerlijk waar, ik heb zelden een schachtengroep op de 
openingscantus zo enthousiast het paginanummer weten afroepen. Dit leidde 
natuurlijk tot het weerklinken van de zang ‘overenthousiast’ uit de corona, maar 
in my humble opinion, mijn schachten kunnen niet enthousiast genoeg zijn!

Voor een paar schachten vloeide het bier jammer genoeg iets te vlot, maar zo zijn 
er elk jaar wel. Een groot deel van de schachten haalde dan ook het stille gedeelte 
en sloten de cantus mee af in schoonheid. Wel op een slechte grap van Niels, Jorg 
en Lot na dan, maar daarover wijken we hier niet uit.

Ik heb het al gezegd, maar ik ga het toch nog eens herhalen.

Ik ben een trotse meester, en ik hoop dat dit de komende weken zo gaat blijven!

Jullie meester
Xeno De Vriendt
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Horoscoop

Steenbok (22/12-20/1)
Je kwam een belofte niet na en daar kan je je wel wat schuldig over voe-
len. Lig hier niet van wakker, maar zorg dat het geen tweede keer voor-
valt. Je vrienden zouden zich in dat geval wel eens kunnen ergeren.
Te vermijden voorwerpen deze maand: fluffy zetels en dekentjes
Niet te missen activiteit: Themaclubavond
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Vinanda (2 januari)

Waterman (21/1-19/2)
Je kan niet overal de beste in zijn. Soms moet je eens kunnen toegeven 
dat je vrienden beter zijn dan jij. Natuurlijk weet iedereen wel hoe leuk 
jij bent maar bescheidenheid is ook eens mooi.
Te vermijden voorwerpen deze maand: cursussen en boeken

Niet te missen activiteit: Verbroederingscantus der WiNA’s
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Bert (13 
februari)
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Vissen (20/2-20/3)
Het is een drukke periode voor jou. Zelfs je laatste vrije dag geraakt op 
het allerlaatste moment nog volgepland en je hebt ook wat projecten 
voor school af te werken. Je kan hierdoor gestrest raken. Dit betekent 
niet dat je al je afspraken moet afzeggen, maar zorg wel voor genoeg 
slaap.
Te vermijden voorwerpen deze maand: auto’s
Niet te missen activiteit: IFT
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Theo (28 februari)

Ram (21/3-20/4)
Het lot lacht je toe. Anderen zullen jaloers zijn op hoe alles zo gesmeerd 
lijkt te lopen voor jou. Dit is dus het ideale moment om nieuwe dingen 
te proberen. Leer bijvoorbeeld eens pils drinken.
Te vermijden voorwerpen deze maand: hamers, pampers en SM-ballen
Niet te missen activiteit: Doopcantus
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Sarah (8 april), Yasser 
(15 april)

Stier (21/4-21/5)
Jij hebt al minstens één zwaar avondje feesten achter de rug dit semester. 
Je begint misschien wat te vrezen dat je vrienden jou elk feestje zullen 
moeten helpen overeind te blijven. Geen nood, na de vakantie heb je 
gewoon wat tijd nodig om terug wat weerstand op te bouwen tegen alco-
hol. Gun jezelf wat tijd en je bent snel weer een echt feestbeest!
Te vermijden voorwerpen deze maand: frituurvet en je uitzonderlijk 
stinkende kiel
Niet te missen activiteit: Pannekoeken @S9
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Kasper (21 april), Julien 
“Prinses Weekmeel” (2 mei)
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Tweelingen (22/5-21/6)
De combinatie van de stand van Venus en die van Saturnus kunnen zor-
gen voor enige naïviteit. Het is dus belangrijk dat je tussen de regels leest 
en niet alles letterlijk neemt. Zo’n zin die je zeker niet te letterlijk moet 
nemen is zoals de Bijbel zegt “Bemin je naasten.”
Te vermijden voorwerpen deze maand: nepleren schoenen en strak 
aanspannende kousen
Niet te missen activiteit: Lasershoot
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Laura (2 juni)

Kreeft (22/6-22/7)
Wees niet bang om te zeggen wat je denkt. Mensen houden van een 
eerlijke mening. Hoewel misschien ook niet te eerlijk. Let er ook op dat 
je je werkomgeving proper houdt. Ruim rommel meteen op, ook al is het 
niet van jou. 
Te vermijden voorwerpen deze maand: WiNA-lintjes van andere 
mensen (vooral op je niet te missen activiteit bewaar je best een veilige 
afstand)
Niet te missen activiteit: Cocktailavond
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Sam “Maggie” (14 juli)

Leeuw (23/7-23/8)
Je hebt het moeilijk met nieuwe wendingen in je leven. Je wordt nerveus 
van al deze veranderingen. Probeer hier over te praten met de juiste 
mensen. 
Te vermijden voorwerpen deze maand: Schachten
Niet te missen activiteit: Nadoopcantus

Maagd (24/8-23/9)
Je bent duidelijk een leidinggevend type maar probeer een goed even-
wicht te vinden tussen strikte regels en vriendschap. Structuur is zeer 
belangrijk maar je wilt ook niet dat je vrienden zich hierdoor niet meer 
op hun gemak voelen. Wees streng maar niet te streng. 
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Te vermijden voorwerpen deze maand: Teentjes look
Niet te missen activiteit: Bierkoningverkiezing
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Alexander (25 augus-
tus), Xeno (31 augustus), Robin (20 september)

Weegschaal (24/9-23/10)
Een stout computervirus is onderweg om al je computers te doen crash-
en. Bij stroompanne is schade onvermijdelijk. Probeer deze week belan-
grijke updates te vermijden. 
Te vermijden voorwerpen deze maand: taart en kaarsjes
Niet te missen activiteit: LAN der wetenschappen
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: DavIT (21 oktober), 
Wouter (23 oktober)

Schorpioen (24/10-22/11)
Een opdracht wacht op jou. Je hebt nog veel tijd dus neem die ook, maar 
laat dit ook niet liggen tot het laatste moment. Vergeet niet: tijd te veel 
komt te laat! Spreek je creatieve geest aan. Dit is de kans om je talent te 
tonen.
Te vermijden voorwerpen deze maand: vlees, vooral deze soorten die 
gebakken dienen te worden
Niet te missen activiteit: Massacantus
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Sam (26 oktober)

Boogschutter (23/11-21/12)
Je hebt het duidelijk moeilijk met de overtuiging van een bepaalde groep 
mensen in jouw nabije omgeving. De anderen blijven zeker van hun 
gelijk en dat meningsverschil jaagt je dan ook erg op. Respecteer ieder-
een zijn mening, die van jou is niet per se de juiste. 
Te vermijden voorwerpen deze maand: Nicer Dicer Plus, een Fusion is 
echter wel veilig
Niet te missen activiteit: Ballenavond
Praesidiumleden met dezelfde horoscoop als jij: Konijn (17 december)
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Kalender
WiNA

Wanneer? Wat? Waar?
do 29/10 Doop en doopcantus S9 en CB
di 3/11 Pannekoeken @ S9 raad eens
vr 6/11 Verbroederingscantus der WiNA’s Antwerpen
di 10/11 Bierkoning- en ballenavond CB
do 12/11 Lasershoot The Zone
ma 16/11 Nadoopcantus CB
di 17/11 6-daagse van Gent ‘t Kuipke
di 24/11 Themaclubavond CB
wo 25/11 LAN der wetenschappen ergens
do 26/11 Guidorolling Overpoort
ma 30/11 Zwemmarathon GUSB
di 1/12 Cocktailavond CB
ma 7/12 IFK badminton (enkel) GUSB
wo 9/12 Massacantus Flander’s Expo
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Werkgroepen
Wanneer? Wie? Wat? Waar?

do 29/10 Prime PSA S9, A3
vr 30/10 - 
za 31/10

Zeus LAN-party: Geeks, attack! Podiumzaal, 
Therminal

ma 9/11 Zeus LaTex les Aud. A, Plateau
do 12/11 Prime PSA S9, A3
di 17/11 Zeus Richard Stallman: Copyright 

vs. Community
Aud. Quetelet, 
Tweekerkenstr. 2

do 19/11 Prime COMA
di 24/11 Prime PSA De Sterre
do 3/12 Prime Spelletjesavond S25
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Het fietshelm-
fenomeen
Beste lezer

U bent, student zijnde, in hoge mate waarschijnlijk het rijwiel frequent te bezigen 
bij wijze van transport. Bijgevolg bent u vermoedelijk al in contact gekomen met 
het fietshelmfenomeen. Wanneer u ziet dat de fietser voor u een fietshelm draagt 
en bovendien eveneens een fluohesje aan heeft, hoewel het klaarlichte dag is, 
weet u wel hoe laat het is. Traagheid troef! En daarmee bedoel ik niet de soort 
die in de Newtoniaanse mechanica beschreven wordt. Daarmee refereer ik aan 
de tergend lage snelheid van dit soort fietsers.

Bovendien zijn deze fietsers volledig onbekwaam om te fungeren in het verkeer, 
aangezien zij de kneepjes van de verkeersagressie niet onder de knie hebben. 
Ooit wandelde ik op de coupure op het fietspad en passeerde een fietser van 
bovenstaand type mij. Hij had het lef mij er op te wijzen dat ik op een fietspad aan 
het wandelen was. Het voetpad bevindt zich aan de overzijde van de straat. Zulke 
duidelijke communicatie is volledig uit den boze uiteraard. Als u als fietser een 
voetganger voorbijrijdt op een fietspad, dan dient u te pogen hem zo vakkundig 
mogelijk van zijn sokken te rijden. Passeer hem rakelings. Deze passief-agressieve 
boodschap zal hem wel duidelijk zijn en indien dat niet het geval is, wel dan moet 
u hem gewoon nog een keer rakelings passeren.

Ook automobilisten zijn goed voorzien op het vlak van gepaste 
communicatie. Met een claxon kan je immers maar één signaal geven. 
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Duidelijke communicatie in het verkeer? Over my 
dead body. U vindt mij misschien wat radicaal, 
maar dan vraag ik u uw mening te nuanceren en 
in achting te nemen dat ik intern vloeken of klagen 
over iemand – die u perfect kan verstaan – tegen 
een derde ook tolereer. Onduidelijkheid en frustratie 
zijn dé pijlers van verkeersagressie.

En iedereen die nu denkt “Wat een rechtse rakker!” heeft het ook goed mis, hoor. 
Ik wil toegeven dat het fietshelmfenomeen kan overkomen als het hekelen van 
de politiek linkse zijde, maar WiNA is politiek en religieus onafhakelijk. Ik zou 
zoiets dus nooit in mijn hoofd halen. Het is immers niet om dat je tegen wit bent, 
dat je voor zwart bent. En dat zal ik hier bewijzen.

Er hangt een grote dreiging in de lucht. Het internetverkeer wordt wereldwijd in 
het oog gehouden door de NSA, the National Security Agency. Maar deze naam 
vertaalt zich tot Nationaal VeiligheidsAgentschap, kortweg NVA. Toeval? Ik 
dacht het niet. Sinds de staatsgreep op Patrick Janssens hangt Antwerpen vol 
camera’s en probeert het gemeentebestuur veel vat te krijgen op de openbare 
consumptie van alcohol en wiet. Voor we het weten is België de Europese versie 
van de Verenigde Staten en laat George Bush ook hier vliegtuigen botsen met 
geliefde monumenten. Het zou dus geen slecht idee zijn de vier torens van Gent 

te voorzien van luchtafweergeschut.

In het bijzonder de kathedralen dienen beschermd te 
worden, want de vernieling van kerkelijke monumenten 
door het Nationaal VeiligheidsAgentschap wordt 
voorspeld door niemand minder dan onze goede 

vriend Windings. Of gelooft u dat NVA in Wingdigs 

er bij toeval uitziet als NVA? Hier wens ik de lezer 
erop te wijzen het laatste symbool tegenwoordig als 
teken voor de NVA wordt gebruikt.

Maar ik ben nog niet uitgepraat hoor. Er is nog één 
instelling waarvan ik hier de ware aard aan het oppervlak 
wil brengen. En dat is niemand minder dan onze eigen 
UGent, dames en heren. De afkorting UGent lijkt op 
het eerste zicht misschien onschuldig, maar laat u niet 
misleiden. Universiteiten hebben vaak internationale 
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samenwerkingen en dat resulteert doorgaans in engelstalige communicatie. Nu 
heeft u waarschijnlijk al door waar ik op doel. ‘UGent’ op zijn Engels klinkt zoals 
het Duitse ‘Jugend’, de naam van een zekere jeugdbeweging. Bovendien heeft de 
UGent er letterlijk voor gekozen Konrad Zuse boven Alan Turing te plaatsen. 
Kijk maar naar de computerlokalen in de S9. Hierbij is het belangrijk om weten 
dat Zuse in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de Duitsers stond en Alan 
Turing een onmisbaar element was in de overwinning van de geallieerden op 
de Duitsers. Met zijn vegetarisch beleid en grote aandacht voor genderdiversiteit 
mag de UGent wel ogen alsof ze geleid wordt door blootvoetse, boomknuffelende 
hippies, de realiteit is een heel ander verhaal.

Wat ik wil dat u van mijn pleidooi onthoudt, lezer, is dat geen enkele instelling - 
politiek of niet - te vertrouwen is, maar vooral dat passieve agressie een onmisbaar 
element is van correct verkeergedrag. Maar hier moet ik helaas mijn pleidooi 
eindigen, want mijn psychiater staat mij niet toe meer woorden te gebruiken.

Dus kijk uit je doppen, het gevaar loert overal! Ik wens u het beste.

[WiNA distantieert zich van enige affiliatie met de mening uitgesproken in 
bovenstaande tekst]
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Il y était une fois
Zij

Daar stond ze dan, oog in oog met hem. Ze was de 
hele avond al op zoek geweest naar een prooi, maar 
ze had nooit gedacht dat ze hier met hem zou staan. 
Aan het begin van de avond was het al duidelijk dat 
het een goed feestje ging worden: de sfeer zat er in en 
de drank vloeide rijkelijk. Ze had zichzelf ook laten 
meeslepen door het feestgedruis en was dan ook snel 
in een staat van verminderde gewaarwording beland. 
De alcohol had ook haar voorzichtigheid verminderd, 
ze was minder geremd geweest dan op een normale 
avond, zoveel was duidelijk. Haar primitieve instincten 
hadden controle genomen over haar lichaam en geest, 
ze wilde iemand vanavond; alleen lag het toen nog niet 
vast wie. Een aantal potentiële kandidaten waren de 
revue gepasseerd. Een subtiele aanraking, een ijsblokje 
doorgeven, een mysterieuze glimlach ... dit alles om 
een geschikte kandidaat te vinden om de nacht samen 
mee af te sluiten. Toegegeven, misschien zou ze beter 
opgelet hebben als ze minder gedronken had, maar 
uiteindelijk, diep van binnen wist ze op voorhand 
al dat ze niet alleen naar huis wilde gaan die avond. 
Daar stond ze dan, oog in oog met hem. Ze had er 
nooit echt bij stil gestaan, maar nu ze hem van zo dicht 
kon waarnemen, besefte ze dat hij wel iets intrigerend 
had. Zijn blonde haar, zijn lieve woordjes, zijn tedere 

aanraking, het ontketende iets diep van binnen in haar. “Kan dit wel?”, het was zo’n 
een surreëel beeld: zij een schacht, hij een pro-senior; en toch, de manier waarop ze 
daar stonden liet weinig aan het twijfel over. “Ik ga ervoor!” Dat wat het laatste dat 
door haar gedachten ging terwijl ze haar lippen dichter naar die van hem toe bracht ... 
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Hij
Hij staarde zichzelf aan in de spiegel. Het felle licht in de badkamer deed hem 
als het ware ontwaken uit de waas die de avond geworden was. Was hij nu echt 
samen met haar in bed beland? Het was een zware avond geweest, de alcohol 
had de herinneringen van die avond vertroebeld. Het laatste wat hij zich met 
zekerheid herinnerde was de kus. Ergens daarna een flard van zij twee die samen 
beschonken op straat wandelden, op elkaar leunend, deels uit noodzaak, deels uit 
nood voor affectie. Het eerstvolgend beeld is dat van hen twee samen in zijn bed.  
Hij staarde zichzelf aan in de spiegel. Het felle licht maakte zijn geest beetje 
bij beetje helder. Hij herinnerde hoe hij nog op het begin van de avond naar 

haar had gekeken en ze sindsdien in zijn hoofd 
was blijven spelen. Hij wist dat hij opmerkingen 
zou krijgen: een schacht en een pro-senior, maar, 
het was het wel waard geweest. De hele avond 
had hij haar aandacht proberen te trekken, 
in het begin met weinig succes. Tot hij haar 
op een bepaald moment in haar armen had, 
ze hadden in elkaars ogen gekeken, en op dat 
moment wist hij hoe de avond zou aflopen ...  
Hij liet de blik van zijn spiegelbeeld los en zijn 
hoofd zakte vermoeid naar beneden. Toen hij 
zijn eigen handen zag schrok hij. Wat was dat, 
hoe was het er geraakt? Licht verward waste hij 
zijn handen. Nu ja, het was laat en er waren die 
avond al meer vreemde dingen gebeurd waarvoor 
hij geen verklaring had. Hij deed het licht uit en 
stapte uit de badkamer, richting haar ...
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Koken voor 
dummies

Met Lot

Deel 5: We vliegen 
erin, PATAT!

Welke aardappelen en hoe starten?
Als je in de winkel bent en je wil aardappelen kopen, is er één ding dat je zeker 
moet weten: heb ik vastkokende of bloemige aardappelen nodig? Volgende tabel 
brengt al heel wat duidelijkheid:

Vastkokend Bloemig
Gekookte patatjes Puree
Gebakken patatjes Stoemp
Aardappelsalade Frietjes

Gratin Dauphinois

Ben je in de winkel nog steeds niet zeker welke soort te kopen, ben je de tabel al 
vergeten of staat de soort aardappel niet duidelijk op de zak? Kijk eens naar de 
achterkant van de zak en meestal staat het aangeduid waarvoor je de aardappelen 
kan gebruiken. Makkelijker kan niet!

Je kan aardappelen zowel geschild als in de schil 
koken. Wanneer je ze in de schil kookt, worden 
de smaak en vitaminen beter behouden. Zelf schil 
ik ze eerst, omdat ik niet graag achteraf sukkel 
met warme patatjes in mijn handen. 
Probeer ze vervolgens in even grote 
stukken te snijden, dan zijn de stukken 
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gelijktijdig gaar. Zet de aardappelen onder water in een kookpot en voeg een 
snuifje zout toe. Vervolgens breng je het water aan de kook (je hoeft dus niet te 
wachten tot het water kookt om de aardappelen erin te leggen, zoals bij pasta). 
Als het begint te koken, zet het vuur ietsje zachter, anders heb je grote kans dat 
het water overkookt. Prik af en toe met een vork in een patatje om te zien of ze 
gaar zijn. Voor gewone gekookte aardappelen zal dat ongeveer 20 minuten zijn, 
terwijl het voor puree een beetje langer mag koken, zodat ze goed zacht zijn om 
te prakken.  Afgieten met het deksel of met een vergiet en klaar!

Je kan aardappelen ook koken in de microgolfoven. Dat gaat iets sneller en je hebt 
geen kookpot nodig. Daar tegenover staat wel dat je een kom met deksel nodig 
hebt dat in de microgolf mag. Schil en snij de aardappelen in kleine stukken en 
leg ze zoveel mogelijk naast elkaar in de kom. Je hoeft slechts een beetje water toe 
te voegen en de kom af te dekken met een deksel. Zet de aardappelen vervolgens 
een zevental minuten in de microgolf (1000 watt) en voilà, PATAT!

Gekookte patatjes – Gebakken patatjes
Hoe je gekookte aardappelen moet maken, lijkt mij vrij duidelijk uit het vorig 
deeltje. Heb je veel te veel patatjes gekookt? Geen nood! Steek je overschot in 
de frigo en de volgende dag kan je lekkere gebakken patatjes maken. Snij de 
aardappelen eventueel in kleinere stukken als je dat wil. Zet een pan op het 
vuur, laat deze eerst goed warm worden en voeg een beetje bakboter toe. Bak de 
aardappelen mooi goudbruin op het vuur en voeg wat peper en zout toe. Wil je iets 
meer smaak geven aan de patatjes? 
Bak dan voor het toevoegen van 
de aardappelen wat gesnipperde 
ajuin of sjalot. Achteraf kan je ook 
wat verse peterselie of bieslook 
toevoegen. Moraal van deze alinea: 
Vergeet niet dat om gebakken 
aardappelen te maken, je ze eerst 
moet koken.

Puree
Zoals ik al eerder zei, moeten aardappelen voor puree iets langer koken. Nadat 
je de aardappelen afgegoten hebt, zet je de pot op een onderzetter op een stevig 
oppervlak en maal je de aardappelen fijn met een stamper. Hoe fijner je dit doet 
alvorens andere ingrediënten toe te voegen, hoe smeuïger je puree zal zijn. Maak 
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vervolgens een put in de gemalen aardappelen en schenk een klein beetje melk 
in het gat. Begin met maar een klein beetje, je kan achteraf nog altijd toevoegen. 
Breek een ei op de rand van je kookpot en kluts het in het gat met de melk. Dan 
pas meng je de melkeimengsel onder de aardappelen. Voeg naar smaak wat 
stukjes boter, zout, peper en nootmuskaat toe.

Stoemp
Stoemp is soooo nommie. Puree met allerlei stukjes groenten in, that’s the dream! 
Je kan eindeloze variaties maken met verschillende groenten. Het belangrijkste 
is dat niet alle groenten op dezelfde manier bereid moeten worden alvorens ze 
met de aardappelen te mengen. The Internet is your friend! Zelf ben ik nog geen 
expert in stoemp maar mijn eerste poging was in elk geval lekker:

• Aardappelstukjes in water koken

• Broccoliroosjes ongeveer 10 minuten voor de aardappelen gaar zijn bij 
de stukjes in het water leggen

• Broccoli en aardappelen afgieten

• Ajuin snipperen en stoven in een kookpot

• Champignons in kwartjes snijden en bij de ajuin in de pan doen (zet het 
vuur best wat hoger om de champignons goed dicht te schroeien)

• Wortels schillen en in blokjes doen en ook stoven bij de champignons 
en ui

• Een bodempje water en een bouillonblokje toevoegen (kip, rund of 
groenten)

• Een tijdje laten sudderen tot je 
de wortels en champignons een beetje 
kan prakken

• Zachte aardappelen en broccoli 
bij de wortels en champignons doen en 
sterk roeren

• Kruiden toevoegen naar keuze!
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Restauranttips met een portie patat:
 » Potatolicious aan de Verloren Kost

Lekker, gezond en helemaal niet duur(€9,5)! In deze ‘fast food’ tent kan je een 
aardappel in de schil krijgen met een lekkere saus en allerlei toppings. Deze 
toppings kan je zelf kiezen of je kan gaan voor één van de  suggesties die de zaak 
voorstelt op het krijtbord. 

 » Balls & Glory aan Onderbergen

Deze zaak van Wim Ballieu is al vrij gekend voor de hand-crafted meatballs. 
Elke dag zijn er twee vullingen te verkrijgen in een lekkere, grote vleesbal. Er is 
ook steeds een vegetarische variant. Je kan kiezen om bij de bal een fris slaatje 
of overheerlijke, verse stoemp te eten. Mmmm stoemp. Voor het eten betaal je 
slechts €12 en de drankjes zijn €3 (wijn, Vedette, zelfgemaakte limonade). Er staat 
ook altijd gratis water op tafel.
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Glijbaantjes
Een verspreking is snel gemaakt. En dan is de scriptor er als de kippen bij. 

Of niet. Dus als je grappige versprekingen hoort van Winezen, aarzel dan 
niet ze naar me doorsturen. Mijn emailadres is scriptor@wina.ugent.be.

“Er is een angeltje onder het gras. Nee, hoe zegt 
men dat? Een addertje onder het gras. Een an-
geltje ergens anders, in de bij of zo.”

- Prof. Tom Mestdag

“Alexander, uw kont is echt warm.”
- DavIT

“Pakt iets dat makkelijk binnenglijdt.”
- Chiara

“Zonder bril kan je niet zien wat je zegt.”
- Laura

“Er kwam bijna kak mee.”
- Maggie (laat scheetjes)

“Die mannen komen zo traag.”
- DavIT
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“Ik kan goed slikken.”
- DavIT

“Onderwatercantus, is dat dan in een zwembad?”
- Konijn

“Niets is sneller dan het licht. Behalve 
Superman.”

- Prof. van Blokkie [nog in te vullen]

“Stop met naar uw naaktslakkenporno te 
kijken.”

- Orla (tegen Peck)

Vinanda: “Waarom schrijft u daar nu één?”
Benoit Desouter: “Drie maal nul is toch één?”

“Ik wil ook een penis op mijn rug”
- Peck

“Dat gaat niet in de coppeeshop.”
- Prinses Weekmeel (haalt copycenters en softdrugshandelaars dooreen)

“Ik heb nog een opdrachtje voor u, 
omdat gij goed kunt naaien.”

- Konijn (tegen Laura)
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Denksport
Sudoku’s
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Binairo’s
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Tectonic
Vul in de dik omlijnde vakjes van grote n elk cijfer uit {1,..,n} éénmaal in. Bv. in een 
dik omlijnd vakje van grootte 
2 (hier linksboven) staat één 
1 en één 2. Bovendien is geen 
elk vakje gelijk aan één van 
zijn buren (waarbij buren ook 
diagonaal gerekend worden).

Blad1

Pagina 1

2 2 3
5 2

3 4
3 5

4
1
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Raadsels
Prime

Twee treinen rijden naar elkaar toe, de 
ene met een snelheid van 50 km/h en de 
andere met een snelheid van 90 km/h. 
Initieel staan ze 420 km uit elkaar. Een 
vlieg zit op de voorkant van de trein die 
50 km/h rijd en vliegt met een snelheid 
van 100 km/h naar de andere trein. 
Zodra hij aangekomen is aan de voorkant 
van de andere trein keert hij terug enzovoort. Hoeveel kilometer zal de vlieg 
hebben afgelegd op het moment dat de twee treinen botsen?

Stel eens dat je 10 zakken krijgt en 100 goudstukken. Je opdracht bestaat eruit 
om alle munten in één van de tien zakken te steken. Dan moet je de zakken 
sluiten. Als iemand jou een getal tussen 0 en 100 vraag moet je in staat zijn 
om mij dat exacte getal aan munten te geven, zonder één van de zakken open 
te doen. Kan jij deze taak volbrengen?

Zeus
Twee robots worden geplaatst op 
dezelfde rechte Noord-Zuid as 
bestaande uit discrete punten. Een 
willekeurig punt tussen de robots 
is gemarkeerd. De robots kunnen 1 
punt noordwaarts bewegen, 1 punt 
zuidwaarts bewegen en checken of 
ze zich op het gemarkeerde punt 
bevinden. Iedere actie neemt een 
constante hoeveelheid tijd in beslag en de kloksnelheid voor beide robots 
is identiek. De robots weten het onmiddelijk als ze elkaar hebben ontmoet. 
Schrijf een algoritme dat garandeert dat de robots elkaar terugvinden.
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Dankwoordje
Door een Strakske is snel doorgebladerd, maar het is heel wat minder 

snel samengesteld. Daarom benut ik graag deze pagina om iedereen te 
bedanken die heeft meegewerkt aan deze editie.

Ik wens hier de volgende personen expliciet in de bloemetjes te zetten:

• Lot voor haar tot watertanden aanzettende kookrubriek en de geweldige 
cover. Ik ben blij dat zij al zo veel jaren meewerkt in ons favoriete tijdschrift.

• Konijn voor zijn woordje en zijn verslag van Introductiedag, WiNA-
dag en de spaghettiavond. Het is niet makkelijk te typen met zo’n poezelige 
konijnpootjes, dus Konijn: bedankt!

• De feestjes en sportjes voor het verslag van hun activiteiten en de temmer 
voor zijn woordje.

• Laura en Sarah voor hun inzichtelijke horoscoop.




