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Editoriaal
Dag beste lezer

We zijn weer aan het einde van een 
semester geraakt. Als ons leven een 
eighties-film zou zijn, kregen we nu 
een melige montage van slow-motion 
beelden van het tot hier gevorderde 
academiejaar, voorzien van een cliché 
emotioneel muziekje. Maar het leven 
is helaas - of misschien wel gelukkig 
- geen eighties-film en dus stellen we 
ons tevreden met een Strakske. ‘Ook 
niet slecht!’ denkt u nu allen spontaan.

Wie geregeld mijn editoriaal leest, weet 
dat ik soms een beetje moet zeveren 
om aan een volledige pagina te geraken 
en vaak hetzelfde vertel. Één van die 
dingen die dikwijls terugkeren is mijn 
vraag naar inhoud. Als je dus een 
leuke column of een leuk idee hebt 
voor ‘t Strakske, laat het dan weten aan 
scriptor@wina.ugent.be. Maar ik wil 
ook eens origineel doen en daarom deel 
ik volgende life-hack mee (waarvoor u 
helaas al iets te oud ben om ze nog uit 
te voeren).

1.  Kies je universitaire richting 
wanneer je in het vierde middelbaar zit.

2.  Laat je dopen bij de bijhorende 
kring wanneer je in het vijfde 
middelbaar zit. Ja, ook mensen die geen 
WiNA-richting studeren mogen zich 
bij ons laten dopen.

3.  Zorg er zeker voor dat je 
datzelfde jaar ontgroend wordt.

4.  Doe tijdens je zesde 
middelbaar een jaar commilito-
ervaring op, want dat is noodzakelijk 
om stap 5. uit te kunnen voeren en 
de reden waarom je je in je vijfde 
middelbaar al liet dopen.

5.  Stel je aan het eind van het 
jaar kandidaat voor schachtentemmer 
en win - desnoods word je gecoöpteerd.

6.  Proficiat! Aan het eerste jaar 
van je universitaire carrière zit je 
in hetzelfde jaar als al je schachten. 
Dit betekent: ‘s middags in de resto 
nooit meer aanschuiven, je schachten 
begrijpen je projecten, dus waarom zou 
je ze nog zelf maken etc.

Zo rest mij enkel nog u veel leesplezier 
en een warm eindejaar toe te wensen

Sam Adriaensen
Scriptor
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Woordje van 
de praeses
Dag cowboys, indianen, soldaten, bouwvakkers, politiemannen en motorrijders.

Op moment van schrijven heeft ons Sammiebol de deadline voor het doorsturen 
van mijn woordje over drie dagen gelegd. Maar omdat ik zinnigs ben de vijf 
komende dagen de kateren voor het vaderland weg - het wordt weer een drukke 
week – en het niveau definiëren van het poëtisch aspect van mijn brein op een 
katerdag de overgang van de natuurlijke naar de gehele getallen vereist, ben ik 
ons kasteel uit Wiekevorst niet minder dan verplicht al vandaag mijn literair 
meesterwerk door te sturen. Nog een geluk dat mijn vingertjes in form zijn 
vandaag, maar die zijn dan ook wel meer dingen dan dat gewend natuurlijk.

42… Zoals algemeen geweten het antwoord op de ultieme vraag over het Leven, 
het Universum, en Alles. Bovendien omringd door twee priemgetallen. Maar dit 
jaar heeft dit wondermooi getal nog een extra betekenis. Wie had ooit durven 
dromen dat er nog zoveel schachtjes zouden deelnemen aan de nadoop zodat 
WiNA dit jaar welgeteld 42 schachten telt. Bij deze is 42 ook het getal van de 
jongste generatie binnen het 80 jarig bestaan van onze geweldige studentenkring. 
Ook al zijn het momenteel vuile schachten en stinken ze nog een beetje, zij zijn 
de toekomst van morgen, in tegenstelling tot die logopedisten waarvan de enige 
reden van bestaan de inwoners van Antwerpen parking zijn.

Maar er zijn nog talloze andere geweldige activiteiten geweest. Onze 
bitterballenavond, waar dit jaar bovendien ook kaasballetjes te verkrijgen waren en 
waar WiNA’s tweede favoriete IT voor het derde jaar op rij met glans de finale van 
de bierkoningverkiezing won. Proficiat David, toch iets waarin je beter bent dan 
Peck. Ook proficiat aan schacht Leendert natuurlijk en de andere welgevormde 
dame die ik niet vermelden mag vanwege haar familiale problemen. WiNA is 
een bierkoningin, schachtenkoning en bierkeizer rijker. Jammer genoeg een vat 
of twee armer. Maar feestjes zijn niet het enige waarover we mogen babbelen 
natuurlijk, die feestpraesides zouden het nog onterecht hoog in hun bol krijgen. 

Er waren ook awesome sport- en cultuuractiviteiten geweest. Jullie 
zouden er van verschieten, maar ik kan jullie bevestigen dat David 
effectief nog tamelijk deftig kan muurklimmen (versta hieronder: 
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beter dan Konijn, nvdr). Ook de lasershoot was geweldig, met een meer dan 
fantastische, knappe, stoere en terechte winnaar. Proficiat mezelf!

Ik kijk al uit om jullie te zien op de tal van activiteiten die WiNA jullie nog 
zal weten te bieden dit semester. Ik hoop eveneens dat ik veel van jullie mooie 
en minder mooie gezichtjes aanschouwen mag op de awesome Skireis der 
Wetenschappen.

Likjes,
Konijn
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Verslag
Cultuur

Beste Winezen

Het einde van het semester nadert, maar voordat het zo ver is, verwent onze 
scriptor jullie nog met een Strakske. En bij een Strakske hoort natuurlijk het 
verslag van de cultuuractiviteiten.

En laten we meteen starten met de lasershoot. Man, was dat een intensief en 
variërend spel. Van de tactische mensen die je uit hoekjes doodschoten tot de 
meest rondcrossende mensen in de hoop iemand dood te schieten, je zag het 
allemaal. Maar het bleek toch dat de tactiek van onze (niet een klein beetje trotse) 
praeses toch de beste was. Na de lasershoot zijn we nog op het gemak wat gaan 
drinken in The Zone, een zeer geslaagde avond dus.

Maar laten we nu overgaan tot de hyperpopulaire, wereldberoemde Zesdaagse 
van Gent, die blijkbaar in WiNA toch niet zo veel bekendheid geniet1. Ondanks 

de lage opkomst hebben we ons zeker wel geamuseerd en hebben 
we kunnen aanschouwen hoe Keisse en Morkov die dag de 

overwinning in de wacht sleepten (en later ook de volledige 
zesdaagse wonnen). En daarna zijn we natuurlijk nog een pintje 
gaan drinken in de CB om onze medewinezen te vertellen wat 
ze allemaal hadden gemist.

Langs deze weg wil ik jullie ook nog succes wensen met de 
examens. Om dan na een welverdiende (korte) vakantie er 

meteen weer te kunnen invliegen met een toffe karaoke in 
de eerste week van het tweede semester. Deze activiteit lokt 
altijd veel volk en dus hoop ik jullie daar ook te kunnen 
zien.

Jullie cultuurpraeses
Robin

1 We waren maar met 3 winezen.
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Feest
Hallo party people!

Onze taak zit er jammer genoeg al op 
voor dit semester. Hopelijk hebben jullie 
genoten van alle drankjes, hapjes en 
katers! Wij kijken er alvast met een big 
smile op terug.

Pizza-avond
Welgeteld honderd heerlijke pizza’s 
vulden jullie buikjes deze avond! Wij 
moeten wel toegeven, de toren pizzadozen 

was nooit zo hoog geweest indien DavIT er niet was geweest. Hij geraakte de 
tel kwijt na 33 punten pizza2, wat heel waarschijnlijk wel een record is binnen 
onze kring. Naast deze Italiaanse spijs konden jullie ook genieten van wat 
entertainment van onze toen nog aspirant-schachtjes. Barman Kevin zorgde 
voor ambiancemuziek en mooi verkleed als ze waren, palmden de feutjes de 
toog helemaal in. Even later stonden ook commilitones te dansen. Wat een sfeer 
deze avond!

Bierkoningverkiezing en ballenavond
Het is in heel Gent bekend dat Wineesjes wel houden 
van ballen3. De bitterballen en kaasballetjes vielen dan 
ook goed in de smaak en de CB zat afgeladen vol! Zo’n 
vettig hapje is natuurlijk ook wel handig als er een 
zware bierkoningverkiezing op het programma 
staat. Strategisch als we zijn, kozen wij dan 
ook om deze de dag voor Wapenstilstand te 
organiseren4. In drie groepen - commilitones 
mannen, commilitones vrouwen en 
2 Toen de eerste lading van 40 pizza’s op was, had DavIT reeds 25 pizzapunten 
verorberd.
3 Een recent voorval op de cocktailparty van de geologen en na de FK-cantus 
bevestigde dit nog maar eens. Voornamelijk DavIT en Prinses Weekmeel waren hierbij 
betrokken.
4 Graag gedaan, Xeno.
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de ondertussen gedoopte schachten - werd gestreden om het felbegeerde 
bierkoning(in)lintje. Zoals verwacht zette DavIT5 zijn heerschappij verder. Ook 
nog proficiat gewenst aan schacht Leendert en Sissy D. voor hun prestatie.

Far West clubavond
Stoere cowboys en indianen overal 
deze avond! Tomas was met de grootste 
indianentooi het opperhoofd van de 
avond en Yasser en Maggie waren echte 
cowboycuties. Zoals gewoonlijk waagde 
Tom zich aan een spelletje beerpong 
en ook waren er heel veel schachtjes 
aanwezig die duidelijk zin hadden in een 
feestje.

Cocktailavond
Op dit moment (drie uur ‘s nachts) mijn vingertjes aan het bloeden. Niet van zo 
goed te schrijven, maar gewoon door te veel gebroken glas. Ja ja, Wineesjes, jullie 
hebben goed gedronken op onze cocktailavond, die dit jaar enkel goede cocktails 
bevatte. Maar wij hielden vooral van jullie zotte, lieve, schattige gezichtjes die 
keer op keer lekkere cocktails kwamen bestellen. Kevin, onze favoriete barman, 
draaide de hele avond onze favoriete schlagers en verzoeknummertjes. Het was 
echt een geweldige avond! Bedankt iedereen die erbij was en happy B-day, Bertje!

Volgend semester zijn we er weer met meer feest!
You know you love us
xoxo
Laura & Sarah

5 Wij beseffen dat DavIT veel voorkomt in ons woordje en de voetnoten hiervan. 
Het is echter niet onze bedoeling om de combinatie van ruitjes en streepjes te promoten.
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De olifanten van Bellewaerde
23 oktober. Een zonnige, mooie en memorabele dag uit de actuele geschiedenis 
van België. De dag dat we met z’n allen aankwamen in Ieper voor een fantastisch 
weekend, nog niet wetende wat ons te wachten stond. Na het uitpakken, begonnen 
we aan de bereiding van ons gastronomisch avondmaal. Hieruit konden we 
voornamelijk besluiten dat de algemene Winees de kooktips van Robin VdB 
volledig negeren moet. Ondanks dat David ook mee was op weekend, was er nog 
voldoende rantsoen over voor de laatkomers. Welke kapoen haalt het dan ook 
in zijn hoofd om de tocht naar Ieper al fietsend te volbrengen.

Dezelfde avond hadden Prinses Weekmeel en Maggie een geweldige stadsactiviteit 
voorzien: een soort van Cluedo met enkele hints verspreid over de stad. Eén ding 
staat vast, welk pad in het leven je ook zou kiezen, laat deze keuze nooit of te 
nimmer beïnvloeden door Bertje (Vervaele). Die jongen moet je voor geen haar 
op Maggie’s perineum geloven. De avond sloten we af met een gezellige babbel, 
borrel en een uitgebreide discussie over hoe laat we uit ons nest zouden komen 
om richting Bellewaerde te vertrekken.

Vroeg! Veel te vroeg! Een aantal onder ons zaten toch wel met kleine spleetoogjes 
‘s ochtends aan de ontbijttafel. Zeker na zo een vermoeiende nacht waarbij een 
paar zageprullen het te warm hadden, besloten de verwarming uit zetten en 
het midden in de nacht zo koud was dat zelfs de piemeltjes van de welbekende 
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humboldtpinguïns ongekende 
miniscule lengtes zouden bereiken, 
ook al hebben ze er geen. Ondanks 
dat de nachtelijke lichamelijke 
externe producties van een bepaalde 
commilito ons toch een beetje warm 
hielden, deze maakten de nacht er 
zeker niet aangenamer op.

Na het ontbijtje vertrokken we gezellig 
met onze privéchauffeurs richting 
plezier en avontuur: Bellewaerde! 
Bovendien was het hele park 
gekaderd in thema van Halloween 
en daarenboven nog eens tot extra 

laat open. Ons geluk kon niet op, want er was bovendien nog een speciale 
olifantentraining deze dag gepland in het park! Het was voor de volle (3 + 
97)% een geniale dag. Met de harde kern van WiNA hebben we alle attracties 
onveilig gemaakt. Zelfs ons Michieleke heeft zijn hoogste angsten overwonnen 
en voegde zich steeds gezellig bij voor een uitzonderlijke portie pret. Het meest 
spectaculaire moment van de dag was uiteraad de geweldige olifantenshow die 
zich in de namiddag afspeelde. Weinigen kunnen bevestigen dat ze in levende 
lijve een olifant met een kapotte stok aan zijn nootjes zien krabben hebben, 
pech voor jou Bertje! Jammer genoeg is onze 
groep een beetje gesplitst bij de aanvang van 
de magnifieke opvoering van deze nobele 
zoogdieren. Hoe dan ook hebben we ons allen 
super geamuseerd, al dan niet al cantussend 
op een boot of de vliegende carrousel. Een niet 
te noemen persoon smeedde zelfs bijzondere 
vriendschapsbanden met het personeel van 
Bellewaerde. Helaas scheurde deze dappere 
kerel misschien een klein beetje zijn broek naar 
het einde van de avond toe. Ons bezoek aan 
Bellewaerde werd beëindigd met een prachtig 
vuurwerk. Helaas kon niet iedereen onder ons 
deze bezichtigen, gezien bepaalde centjeshelden 
verkeerd geparkeerd stonden.
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Eenmaal teruggekeerd in ons huisje was de avond bijlange nog niet gedaan. We 
trokken de Ieperse stad in, de één al iets enthousiaster dan de ander na onze reeds 
uitputtende uitstap, voor een epische jeneverwandeling. De hongerige David nam 
de taak persoonlijk op zich om de degoutante fles aardbei-basilicum tot de laatste 
druppel soldaat te maken, mits een beetje valsspelen. Er werden hem immers 
croques beloofd na het uitvoeren van deze zware opdracht waarvan de schuld 
volledig bij Alexander ligt die graag onsmakelijke jenevers koopt omdat hijzelf 
toch enkel bier drinkt. En met enkel bier bedoelen we dan effectief enkel bier. Van 
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Zijn mama moest het eens weten. En zoals 
het elk weekendje weg met WiNA betaamt, werden de beloofde croqueskes op 
een professionele en culinaire wijze gebakken zodat de nog hongerige maagjes 
gevuld konden worden. Ook de plaatselijke pitabar heeft vanwege een aantal 
liefhebbers gouden zaken gedaan aan onze komst naar Ieper. Opnieuw werd de 
avond gezellig afgesloten met een babbel en borrel, ditmaal vergezeld met een 
streepje nightcore muziek.

Zondagochtend was iedereen uitgeput maar voldaan van het voorbije weekend. 
Nog een laatste maal ontbijtten we gezellig samen, deden we een babbeltje en 
dronk Alexander zijn ochtendlijke glazen boterham. Eén voor één namen we 
afscheid van de indivduen die deel uitmaakten van ons gezelschap. Het was 
alleszins een super geweldige groep mensen en een überawesome weekend.

Zij die niet mee waren hadden ongelijk!

Konijn

LAN der Wetenschappen
Aah, de jaarlijkse LAN-party: de avond waarop een hoop jongens6 vanachter 
hun chemieset, kaarten, steentjes, vergelijkingen of laptops vandaan komen om 
samen (in het geval van de informatici opnieuw) achter hun pc te gaan zitten. Het 
beloofde een leuke avond te worden. Net zoals elk jaar was League of Legends 
het meest gespeelde spel, alhoewel er ook andere spellen zoals Hearthstone en 
Runescape7 werden gespeeld.

6 Mijn excuses voor het niet vermelden van dat ene verdwaalde WiNA-meisje. 
Mocht het een troost zijn: wij waren banger voor jou dan omgekeerd.
7 Konijn zal nog veel mogen trainen wil hij ooit zo goed zijn als jullie beminde IT.
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Ook dit jaar waren er een 
aantal technische problemen: 
denk maar aan mensen wiens 
UTP-poortje niet werkte of pc’s 
waaraan onze DHCP-server 
weigerde een IP-adres toe te 
kennen. Deze waren echter 
klein in aantal en meestal vlug 
opgelost. Dit jaar konden we 
tenminste genieten van een 
spel dat niet onspeelbaar was 
door de lag. Eat that Björn! Al 

moet ik toegeven dat we middenin de LAN ontdekten dat ons netwerk niet zo 
waterproof was opgesteld als we gedacht hadden. Gelukkig had niemand anders 
dit voor ons opgemerkt en was de fout vlug verholpen.

Verder verdient het team ‘Aquila Emperium’ nog een eervolle vermelding voor 
het winnen van het LoL toernooi, proficiat!

Al dat geweld op Summoner’s Rift liet Peck echter niet aan zijn hartje komen: 
die zat met veel jolijt zijn medespelers op agar.io uit te dagen met offensieve en/
of politiek incorrecte namen. Een trend die hij ook verder voortzette toen de 
WiNA-tafel (alle WiNA-leden op een paar na) de LAN-klassieker Teeworlds 
gingen spelen. Toen anderen dit twijfelachtige voorbeeld volgden, was het hek 
helemaal van de dam. Wat volgde was een puur pretfestijn waar niemand nog 
wist wie wie was, omdat iedereen constant van naam veranderde8. De enige die 
wel herkenbaar was, was Theo aangezien deze tryhard iedereen naar huis speelde.

Uiteindelijk moesten we echter stoppen omdat de IT’s van de andere kringen 
wouden opruimen zodat ze naar hun bedjes konden.

Jullie IT en favoriete IT
David en Jonathan

8 Een greep uit het assortiment: ‘Cry Paris Cry’ (De Witte), ‘Jihadi John’ (Peck) 
maar natuurlijk ook het klassieke ‘Peck voor IT’ (Robin) en varianten.
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Sport
IFK Tafeltennis
Op maandag 19 oktober was er het IFK Tafeltennis. Er was een ietwat magere 
opkomst, bij de heren deden we met drie  man mee. Jammer bleek de concurrentie 
te sterk en konden we niet als vorig jaar een sterke externe speler opstellen 
vanwege de gewijzigde regels van het FK. Geen van ons kon verdergaan naar 
de tweede ronde. Bij de dames was het al iets spannender, na een aantal nipte 
matchen werd Chiara net niet geplaatst voor de kwartfinales. 

IFT
De volgende maandag was het weer tijd voor grootste sportevenement van 
het jaar, het Interfacultair Sporttoernooi. Dit jaar was het de 30ste editie en ter 
gelegenheid hiervan was er ook een thema: Vikingen. Velen kwamen verkleed 
aangezien er ook een ambiancebeker te winnen viel. In het totaal werden er zeven 
verschillende sporten gespeeld in de loop van de dag. Voor het voetbal waren we 
jammer genoeg al uitgeschakeld, dus begonnen we ons toernooi met de veldloop. 
Er waren tamelijk wat lopers opgedaagd om voor WiNA te lopen en er waren 
ook zeer goede, wat ons een 5de plaats bij de heren en een 7de plaats bij de dames 
opleverde. Vervolgens stond volleybal op het programma, het was een beetje 
puzzelen om onze ploeg vol te krijgen aangezien sommige spelers ook aan ander 
competities deelnamen. Maar uiteindelijk konden we iedere match spelen en 
wonnen er een aantal, dit zorgde opnieuw voor een 7de plaats. Terwijl het volleybal 
aan de gang was werd er ondertussen ook tafeltennis gespeeld, dit werd gedaan 
in een ploeg van drie mensen per kring. Jammer genoeg konden de grotere 
kringen makkelijker zeer goede spelers opstellen. Hierdoor werden we volledig 
ingemaakt en werden we voorlaatste. Achteraf werd er ook een zwemaflossing 
gezwommen. Hier namen de grote kringen ook de eerste plaatsen in, maar wij 
konden toch een aantal goede zwemmers inschakelen wat ons een 9de plaats 
opleverde. Op het einde werd de praesidiumkamp gehouden, dit jaar bestond 
deze uit een soort touwtrekwedstrijd, maar in plaats van aan een touw te trekken 
moesten we tegen elkaar roeien in het zwembad van het GUSB. De wedstrijdjes 
waren in het algemeen kort, maar bij één ervan waren we aan elkaar gewaagd dus 
roeiden we tot de tijdslimiet waarna de tegenstander net iets meer dan wij was 
vooruit geraakt. Uitgeput na deze strijd genoten we van een plons in het water 
(al dan niet vrijwillig). Uiteindelijk behaalden we een gedeelde 9de plaats samen 
met VRG, Geografica en VBK. Onze stand in het eindklassement van het IFT 
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was de 8ste plaats, wat een zeer goed resultaat is aangezien we de beste waren van 
alle wetenschapskringen.

Muurklimmen
Op woensdag 4 november organiseerden 
we muurklimmen. Dit ging door in de 
klimzaal Biover Sport, een klimzaal met 
muren van wel 16,5 meter hoog. Dit zorgde 
ook voor dat sommige mensen toch een 
twee keer moesten slikken toen ze de zaal 
binnenstapten. Er waren redelijk weinig 
inschrijvingen maar uiteindelijk konden 
we toch genoeg man overtuigen om mee 
te gaan. Ik denk dat achteraf sommige 
mensen het zich wel beklaagd zullen 
hebben dat ze niet waren meegegaan want 
het was echt de moeite. We begonnen 
met lengteklimmen, in groepjes van twee 
begonnen we de verschillende parkoers te 
beklimmen. Bij de een ging dat wat vlotter 
dan de ander, maar er waren verschillende 
niveaus dus kon iedereen wel zijn zin doen. 
Na een klimsessie van ruim een uur begon 
iedereen wat uitgeput te raken, dus gingen 
we eentje drinken in de cafetaria. Achteraf 
waagden ook nog enkele mensen zich aan 

boulderen. Dit is klimmen op lagere hoogte zonder beveiliging en met valmatten 
onderaan. In vergelijking met lengteklimmen is dit meer gefocust op kracht 
en techniek. Na het muurklimmen was dit voor velen een beetje teveel van het 
goede. Een aantal onder ons gingen wel nog onverstoorbaar door. De activiteit 
was absoluut geslaagd, zeker toen we bij het teruggeven van onze badges te veel 
geld terugkregen (winst joepie).

IFK Volleybal
Maandag 16 november werd het IFK Volleybal gehouden. Door (on?)bewuste 
sabotage van Konijn was één van ons spelers te laat. Hij had de uren van de 
nadoopcantus doorgekregen waardoor hij dacht dat het IFK later begon. Gelukkig 
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moesten we niet direct een match spelen en in de eerste helft van de eerste match 
waren we voltallig. Deze match verloren we nipt van VTK. Nipt tegen VTK? Ja, 
dat kwam waarschijnlijk doordat de andere ploeg van VTK op dat moment ook 
in een andere poule tegen onder andere Hilok moest spelen. De match tegen 
Politeia was een ander verhaal, hier wonnen we overtuigend. Als laatste moesten 
we tegen VRG spelen en die hadden de beste ploeg van de hele poule, we verloren 
daarom ook redelijk hard. Uiteindelijk waren we dus net niet goed genoeg om 
verder te gaan naar de tweede ronde.

IFK minivoetbal
Op 25 november speelden we onze eerste wedstrijd minivoetbal. De tegenpartij 
was het VPPK. Het tempo lag van in het begin vrij hoog en al snel stonden we 
1-0 achter. We herpakten ons echter goed en al snel hingen de bordjes terug op 
gelijke hoogte. Toch keken we bij de rust tegen een kleine 3-1 achterstand aan. 
Tijdens de rust konden we even terug op krachten komen, wat wel nodig was 
aangezien er een speler van ons niet doorgekomen was en onze kern hierdoor 
niet te ruim was. Bij het VPPK was dit geen probleem, zij begonnen de tweede 
helft met een volledig nieuwe ploeg. We waren hier niet van onder de indruk en 
begonnen scherp aan de tweede helft. Dit wierp snel zijn vruchten af. We haalden 
onze achterstand op en kwamen zelfs op voorsprong. VPPK deed opnieuw wat 
wissels, waaronder hun sterspeler die fris aan het laatste deel van de wedstrijd 
begon. Daardoor konden ze de druk opvoeren en met een strafcorner op gelijke 
hoogte komen. Toch wisten we nog te scoren waardoor we in de slotminuten een 
4-5 voorsprong te verdedigen hadden. De vermoeidheid begon iedereen parten te 
spelen en enkele minuten voor het einde sloeg het noodlot toe. VPPK maakte de 
gelijkmaker en de veer bij ons was gebroken. Uiteindelijk wisten ze de partij met 
7-5 in hun voordeel af te sluiten. Een zuur einde van een match waarin we goed 
speelden en die tot iets voor het einde in ons voordeel beslecht leek te worden...

Op 30 november was het de beurt aan de andere WiNA-ploeg om onze kleuren te 
verdedigen. We wisten dat het een moeilijke match ging worden, de eerste ploeg 
van het HILOK is nooit een lachertje… Dit werd al snel bewezen, de match was 
nog geen minuut bezig of ze wisten de openingstreffer te scoren. Na een kwartier 
stond het 2-0, maar met momenten kwamen we er goed uit. We wisten zowaar 
de 2-1 te scoren! Maar al voor we konden beginnen hopen op een stunt schakelde 
HILOK een paar versnellingen hoger. Al snel maakten ze met een staalhard 
afstandsschot de 3-1 en voor we het wisten was het 7-1 met de rust. De tweede 
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helft viel er wat meer ruimte en ging het er relaxt aan toe omdat beide partijen 
wisten dat de match gespeeld was. De match eindigde uiteindelijk in 13-2.

Zwemmarathon
Dit jaar ging de zwemmarathon door op 30 november. Op deze sportwedstrijd 
wordt er 3 uur lang gezwommen. Na elk baantje wordt de zwemmer afgelost 
door een andere zwemmer uit de ploeg. Zoals ieder jaar deden we gezamenlijk 
mee met de andere wetenschapskringen en het VLAK. Op deze manier konden 
we genoeg goede zwemmers inschakelen en ook andere zwemmers die deftig 
zwommen zodat de goede zwemmers toch wat tijd hadden om te recupereren. 
De eerste vier plaatsen werden zoals altijd ingenomen door Hilok, VTK, VLK 
en VEK. Maar op de vijfde plaats stonden wij, deze stand is niet 100% zeker 
aangezien het laatste halfuur het scorebord werd verborgen en op het moment 
dat ik dit tekstje schrijf de eindresultaten nog niet bekend zijn gemaakt. Maar 
we stonden redelijk stevig op de vijfde plaats en ik heb geen reden om te denken 
dat we ergens anders zouden terechtgekomen zijn.

Theo & Kasper
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Kalender
Wanneer? Wat? Waar?

di 9/2 Karaoke CB
do 11/2 Bierbowling Overpoort Bowl
do 18/2 Nacht de Wetenschappen Twitch
di 23/2 Kroketavond CB
vr 26/2 Vriendjes- en familiecantus CB
di 1/3 Jeneveravond CB
do 10/3 24-urencantus CB
di 15/3 Foute top 80 CB
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Woordje van 
de meester
Mijn allerliefste wineesjes, en mijn favoriete schachtjes, het is weer zo ver: het 
woordje van de meester is eindelijk hier. Het zal jullie ook niet verwonderen 
dat ik weer heel wat te vertellen heb. Van een ietwat uit de hand gelopen 
nadoopcantus, tot een fantastische guidorolling. Maar we beginnen bij het begin, 
de nadoopcantus. 

Voor de nadoop hadden maar liefst 8 nieuwe schachten zich 
opgegeven. Op z’n minst een record als je het mij vraagt! De 

buitendoop verliep vlotjes en op de korte tijd kan ik jullie 
garanderen dat deze 8 schachtjes zeker en vast even 
hard hebben afgezien als de 34 van de doop. Daarna 
was het tijd voor de nadoopcantus zelf. Niet iedereen 
was verkleed, maar zij die wel verkleed waren, zagen 
er prachtig uit! (Vooral de meester dan! ) Elke schacht 
voerde zijn/haar opdrachtje ook perfect uit, en ik kon 
dan ook trots aan alle 8 nieuwe schachtjes de kleuren 
van WiNA overhandigen. Het ging er zwaar aan toe, 
een beetje te zwaar als ik zelf heel eerlijk ben, maar 

hieruit zal de meester van volgend jaar zijn conclusies wel trekken. Al bij al kan 
ik nog altijd zeggen dat ik een trotse meester ben, en dat mijn schachtjes stuk 
voor stuk (alle 42!!) awesome zijn! Wel voor schachten tenminste…

Dan was er nog de guidorolling. Elk jaar en topactiviteit 
waar schachten en doopcomité samen de Overpoort 
en omstreken op stelten zetten. En dit jaar was geen 
uitzondering. Het was jammer dat er zoveel schachten 
hebben afgezegd, maar zij die er niet waren hadden 
ongelijk, het was awesome! Het was het eerste jaar dat 
ik meegemaakt heb dat zowel schachten en doopcomité 
hun drank aan konden, wat niet wil zeggen dat mensen 

minder aangeschoten waren. Het was van 
begin tot eind een ware topavond, en een 
ware verbroederingsactiviteit. Het was 
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mijn derde guidorolling en ik kan nog altijd vol overtuiging zeggen dat het de 
tofste activiteit van het jaar is. Dus alle schachten die het gemist hebben, your loss!

Zo dit was mijn woordje weer, ik hoop dat iedereen die niet mee was op 
guidorolling er ongelooflijk veel spijt van heeft, en dat deze schachtjes dit op z’n 
minst goed zullen proberen maken door naar de massacantus te komen!

Tot de volgende keer,

jullie Meester,
Xeno De Vriendt
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Pimp My 
Resume
Zit je in je laatste jaar en studeer je binnenkort af, dan ben je waarschijnlijk 

bezig met het opmaken van je cv om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. 
Misschien ben je van plan met een studentenjob te beginnen en ben je 

daarvoor je cv aan het opstellen. Één ding is zeker: volgende richtlijnen komen 
altijd van pas.

Vocabulair
Het is aan te raden een bovengemiddeld intelligent woordgebruik te hanteren 
opdat een betere indruk gemaakt wordt. Daarom vind je hieronder een lijstje te 
vermijden woorden, vergezeld van goede alternatieven.

• Kaka: Zeg liever uitwerpselen, fecaliën, feces, excrementen, stoelgang 
of ontlasting. Vermijd zeker uitdrukkingen als stront, drek, schijt en troep uit 
mijn poep.

Bv: Schrijf niet ‘1998: laatste keer kaka in mijn broek gedaan,’ maar opteer eerder 
voor ‘1998: sinds toenmaals houdt mijn pantalon excrementvrije toestand aan.’

• Zetel: Zeg liever canapé, armstoel, divan of zitmeubel. Vermijd echter 
bank of chaise longue. Deze laatstgenoemde omdat enkel asociale snobs over 
dergelijk meubel beschikken.

• Alcohol: Zeg liever spraakwater, geestrijke 
drank, spiritueuze drank, gedistilleerd of wijngeest. 
Vermijd echter sterkedrank aangezien dit niet voldoende 
cryptisch is.

Bv: Schrijf niet bij hobby’s ‘Elke avond drink ik in mijn 
zetel liters alcohol,’ maar ga voor ‘Ieder etmaal valt een 
okshoofd1 spraakwater ten prooi aan een in een divan 

gestationeerde verschijning van mezelf.’

1 oude inhoudsmaat die zes ankers omvat.
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• Helikopter: Zeg liever 
hefschroefvliegtuig of wentelwiek. Zeg 
desnoods molenwiek vliegtuig of gebruik 
in het specifieke geval van een autogyro het 
woord autogyro.

• Sorry: Zeg liever pardon, neem me 
niet kwalijk, excuseert u mij, het spijt me of 
verschoning.

Bv: Als je te laat komt zeg dan niet ‘Sorry dat ik te laat ben, maar ik vond geen 
parking voor mijn helikopter.’ Te verkiezen is ‘Verschoning voor mijn verwijl, 
maar ik trof geen stalplaats2 voor mijn wentelwiek.’

• Echtgenoot / echtgenote: Zeg liever eega, gade of gemaal / gemalin. 
Vermijd zeker vent / wijf.

Layout
Welke software je best gebruikt is een belangrijk thema. Bij Winezen zou het 
ondertussen bekend moeten zijn dat Word uit den boze is en LaTeX heilig. Men 
zou ook verwachten dat een cv niet in paint maken algemene kennis is, maar de 
praktijk leert ons iets heel anders. Wat is er verder nog toegestaan? Voor mensen 
in een grafische sector is een cv in Adobe Photoshop® de 
perfecte manier om je kennis van zaken te tonen. Wil 
je je creativiteit in de verf zetten? Werk dan in kladblok 
en voeg een ASCII Art profielfoto toe.

Ten slotte wil ik nog iets kwijt over het gebruik van comic sans. Dit lettertype 
in je cv gebruiken getuigt van een dappere en zelfverzekerde persoonlijkheid. Je 
laat immers zien dat je jezelf ondanks deze flater nog steeds de sterkste kandidaat 
acht. Denk er ook aan dat comic sans het best tot zijn recht komt in het roze.

Lengte
De vuistregel is dat cv’s die de mijlpaal van twee pagina’s overschrijden niet 
worden gelezen. Dit biedt de ideale kans om je cv vol te zetten met alles wat 
je maar kan bedenken. Aangezien het toch niet wordt gelezen, kan het geen 
negatieve gevolgen hebben. Vermeld al je prestaties en behaalde diploma’s, hoe 
informeel ook. Ben je ooit bierkoning(in) geweest? Voeg dan zeker een foto van 
2 Leuven is ook altijd een mooi alternatief voor parking.
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je lintje toe. Heb je en brevet 50m schoolslag? Vermelden die handel. Schrijf bij 
burgerlijke staat niet alleen de juiste situatie, maar schets een kort verloop van 
(de hoogtepunten van) je liefdesleven.

Tips
• Vermeld bij talenkennis zeker Java en/of Python.

• Geef nooit toe dat je iets niet kent. Noteer in plaats daarvan ‘noties’. Bv: 
Schrijf bij je competenties ‘Sociale vaardigheden: noties’.

• Wanneer je je levensloop opsomt, vermeld dan zeker toekomstige 
mijlpalen waarvan je overtuigd ben dat ze zullen plaatsvinden. Bv: ‘2023: In 
het huwelijksbootje gestapt met een zoontje (°2024) en een dochtertje (°2026) 
als resultaat. ‘

• Vergeet bij personalia niet je lievelingskleur en -eten te 
vermelden.

• Wees op sollicitaties altijd op je hoede voor vragen als ‘Wat 
is de naam van je eerste huisdier?’ of ‘Wat is je favoriete pincode?’, 
want phishing is de wereld nog niet uit.

• Plan je sollicitatie om vijf uur ‘s morgens. Dring hier zeker op 
aan en geef niet toe wanneer het bedrijf te afspraak later wil plaatsen. Je vroeg-
uit-de-veren houding bewijst dat je een geëngageerde werker bent en dat wordt 
zeker geapprecieerd.

Appendix: Jobomschrijvingwoordenboek
• Deadline-georiënteerd: je zal zes maand achterstaan vanaf je eerste dag.

• Leiderschap vereist: je krijgt de verantwoordelijkheden van een manager 
zonder het bijhorend salaris of respect.

• Dynamische werkvloer: bereid je voor op een hoop klusjes buiten je 
takenpakket alsook onproductieve vergadering een motivatievideo’s.

• Carrièregericht: vrouwelijke kandidaten moeten kinderloos zijn (en 
blijven).

• Af en toe overtijd: af en toe elk weekend en af en toe elke avond.
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• Casual werkomgeving: We betalen niet genoeg om te verwachten dat 
mensen zich fatsoenlijk kleden. Korte broeken en sandalen zijn schering en inslag.

• Nationaal bekende leidinggever: er is net een fraudedocumentaire over 
ons bedrijf verschenen.

• Solliciteer persoonlijk: dikke, lelijke of oude mensen worden vriendelijk 
bedankt.

Volg deze richtlijnen en aanwerving is praktisch een garantie.
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For Science: 
Kaaskroketten
Kooooooooooaaaaaaaaaaaaasj! Kaas! Kaas! Kaas! Dit gouden goedje is het 
lekkerst in zijn warme, gesmolten vorm. En wat is er lekkerder dan deze hemelse 
substantie te omhullen in een knapperig korstje? De edele gift van kaaskroketten 
werd ons op aarde persoonlijk door hooggeplaatste engelen geschonken. Om 
jullie wat wegwijs te maken in deze mooie wereld bieden wij jullie de kennis 
aan van een aantal locaties in Gent waar jullie deze kunnen verkrijgen en aan 
welke kwaliteit. We geven ook een algemene score op 10 die de prijs/kwaliteit-
verhouding weerspiegelt. Als algemene tip geven we jullie nog mee dat de 
kaaskroketten van den Aldi te verkiezen boven die van Mora. Hallo kroket!

Frituur pleintje 
Deze frituur is welbekend gezien deze zich niet zo ver van de Sterre bevindt. Kom 
echter in geen geval hier voor hun kaaskroketten! Deze zijn veel te overpriced 
voor de aangeboden kwaliteit. De korst is wel lekker krokant, maar de verhouding 
ten opzichte van de hoeveelheid kaas is gewoonweg veel te groot. De kaas is vrij 
vast van structuur. De kroket leunt aan bij een kaaskroket van Mora, maar dan 
in een ronde vorm. De foto zijn we helaas vergeten nemen, maar we vonden het 
de moeite niet om hier voor terug te komen.

Prijs: €2,55
Score: 2/10

Snack Denniz 
Tot voor kort zat de prijs/kwaliteit-verhouding van 
deze Overpoortse frituur en pitabar het best van de 
hele streek. Jammer genoeg zijn ze hier overgeschakeld 
van de lekkere ovale kaaskroketten met een iets lopende 
en goeie kaas naar rechthoekige kaaskroketten met een 

te dikke korst en een smaak die aanleunt 
bij de kaaskroketten van Mora. Dus eerst 
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kijken in de koeling of er ronde kaaskroketten zijn – we vrezen ervoor of dit nog 
gebeuren zal – en dan pas je keuze maken.

Prijs: €1,20
Score: 6/10

‘T Augustijntje 

Welkom in de zevende hemel beste Winees. Als je even decadent wil doen, dan 
moet je zeker eens op deze locatie niet ver van het Gravensteen een kaaskroket 
komen proeven. Deze zijn geniaal, maar echt geniaal lekker. De korst is lekker 
krokant en in een ideale verhouding ten op zichte van de kaas die eerder vast 
maar toch voldoende viscoos is. Bovendien bevindt de mooi gepresenteerde ovale 
kroket zich op een smakelijk bedje van geraspte kaas. Voor deze kwaliteit op een 
romantisch plekje betaal je natuurlijk een aantal euro’s meer dan gewoonlijk. 
Niet geschikt als ordinaire midnight snack! (Op foto: kaas- + garnaalkroket.)

Prijs: €7,5 voor één, €12,5 voor twee en €15 voor drie
Score: 7/10 (de drie negatieve punten zijn louter vanwege de prijs)

Studentenresto
Uiteraard is het ook onze taak om de kaaskroketten uit 
de studentenresto te bespreken. Wij testten deze uit in 
resto Kantienberg. Deze rechthoekige kroketjes zijn zeer 
vergelijkbaar met de smakelijke Aldi kroketjes. Jammer 
genoeg liggen de kaaskroketjes al een tijdje te wachten op 
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hun consument vooraleer ze op een bord terechtkomen, waardoor ze een beetje 
slapjes uitvallen. Uitgerekend zit de prijs/kwaliteit-verhouding per kroket vrij 
goed, maar we raden toch aan om voor een andere maaltijd te gaan in de resto,

Prijs: €3,40 voor drie + groentjes en zetmeel
Score: 7/10

Emily’s 
Deze ronde kaaskroket afkomstig uit de 
Zwijnaardsesteenweg is vergelijkbaar met die 
van ‘t Pleintje, gelukkig wel iets goedkoper. Ze 
bevat iets meer kaas maar toch nog niet genoeg. 
De korst is een klein beetje te hard. De smaak 
van deze kroket is een beetje zoals de smaak 
van de andere producten uit het assortiment: 
vrij flets, laat ons nog niet van smaakloos 
spreken. Algemene tip: bestel hier zeker geen 
stoofvleessaus!

Prijs: €2
Score: 4/10

Gouden Saté 
Hier moet je zijn! Prijs: ideaal. Smaak: 
ideaal. Locatie als midnight snack: ideaal. 
De beroemde Gouden Saté doet zijn faam 
weer eer aan. De kroketjes vallen een 
beetje klein uit maar bevatten wel veel en 
lekkere kaas. Ze smaken een beetje zoals 
den Aldi kroketjes, maar dan krokanter. 
Ook mooi meegenomen is het mooi 
kleurtje van deze parels. Voor nen euro 
kun je in de Overpoort hier zeker niets 
mis mee doen. Hopelijk is de rij bij de 
Gouden Saté niet te lang natuurlijk.

Prijs: €1
Score: 9/10
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Blauw kotje 
Ook deze frituur is welbekend en bevindt zich niet zo ver van de Sterre. Zij 
hadden maar liefst twee verschillende kaaskroketten in hun assortiment die 
wij voor jullie hebben uitgetest: een gewone en een Oud-Brugs kaaskroket. De 
eerste is rechthoekig en hoogst waarschijnlijk gewoon de kaaskroket van Mora. 
Eerlijk gezegd, er zijn nog altijd slechtere rechthoekige kaaskroketten dan deze. 
De tweede is een zeer bolle kroket gevuld met veel, heel veel kaas. Deze kroket is 
wat zwaarder en vult iets beter. De kaas heeft een typerende, maar toch subtiele 
smaak. Voor die 30 cent meer raden we jullie toch aan om voor de tweede te 
gaan. De foto’s moeten we jullie helaas opnieuw schuldig blijven.

Prijs: €1,80 gewoon – €2,10 Oud-Brugs
Score: 6/10 gewoon – 8/10 Oud-Brugs
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Alpacalyps
Beste Winezen

Mogelijk weet u dat uw nederige scriptor al bijna 
een jaar lang aan het vragen is naar een WiNA-
koe. De praeses en quaestor weten het in elk geval 
maar al te goed. Het resultaat van een jaar lang 
zagen was dan ook dat we met WiNA een koe gingen kopen om op het grasveld 
achter S9 te zetten indien we hiervoor toestemming kregen van de decaan. 
Nog net voor ik deze laatstgenoemde hierover elektronisch contacteerde kwam 
onze cursuspraeses Bert met het idee op de proppen om een alpaca te kopen 
i.p.v. een koe. Maar helaas, het mocht niet zijn. Zowel de decaan als de logistiek 
medewerker haalden enkele (zeer terechte) bezwaren aan en ons plan viel in het 
water. Langs deze weg wil ik alle Winezen die mijn hoop deelden informeren 
over de gebeurde comunnicatie.

De decaan adviseerde negatief omdat:

1.  Er een weerstation staat aan S9, waar de alpaca absoluut niet aan mag.

2.  Het grasveld nog andere functies te vervullen heeft.

3.  Het amateuristische (in de niet-beledigende vorm van het woord) 
houden van dieren niet past in het imago van de UGent.

De logistieke medewerker merkte op dat:

4. Een aantal praktische vragen zich stellen (mestafvoer, stalling, onderhoud 
gedurende vakantieperiodes)

5. WiNA een voorgeleide zou zijn voor anderen.

Hij vond echter wel dat we de prijs voor meest spitsvondige vraag van de dag 
verdienden. We kregen ook de tip om een keuzevak of vrijwillegerswerk bij de 
diergerelateerde vakgroepen van de UGent op te nemen.

Ziezo, bij dezen zijn jullie op de hoogte gesteld van de recente ontwikkelingen 
binnen WiNA.

Vele groetjes en lots of Alpaca-love van mijnentwege!
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Il y était une fois
Zij
Daar stond ze dan, het was net gebeurd... Ze had zich niet 
langer kunnen bedwingen: hun eerste publieke kus. Het 
was alsof een last van haar schouders was gevallen: een paar 
mensen hadden de kus gezien en dit betekende dat het 
vanaf nu publieke kennis was. Toch voelde zich ook 
wat verdrietig daardoor: het was wel spannend, 
hem proberen duidelijk te maken dat ze wel iets 
meer aandacht van hem wou dan van de anderen, 
subtiele aanraking, maar net niet te veel zodat de 
anderen het niet zouden door hebben. Ze keek hem 
aan, een tinteling liep over haar lijf terwijl nogmaals 
tot haar doordrong hoe knap ze hem wel vond. Wel 
vreemd, ze kende hem nu al enkele jaren, maar tot 
voor kort was hij niet meer geweest dan een vriend, 
een kennis. Haar interesse in hem was heel geleidelijk 
gegroeid: ze waren meer beginnen spreken en ze genoot 
van zijn aandacht. Het echt kantelpunt moet na de cantus 
geweest zijn, toen ze samen naar huis wandelden. Ze was toen 
net genoeg beschonken zodat ze haar primitieve instincten 
niet kon bedrukken: zijn grote gestalte, zijn blonde haar, zijn 
blauwe ogen. Toen was tot haar doorgedrongen hoe knap hij 
eigenlijk wel was. Toen, dat moment, dat was de oorsprong 
van de gevoelens die haar tot dit punt hadden gebracht. Ze 
keek hem aan en lachte.

Daar stond ze dan, het was net gebeurd... Ze keek hem aan en 
liet zijn verschijning beter tot zich doordringen. Zijn nieuwe kapsel 
maakte hem nog knapper dan voorheen. Ze wist dat dit niet de laatste kus van de 
avond zou zijn, en ze wist dat het niet lang zou duren voor iedereen het verhaal 
zou kennen. Het was dan een van die avonden waar alles kon, waarvan iedereen 
verwachtte dat er verhalen zouden zijn die nog jaren worden naverteld. Geen 
reden meer om zich in te houden dus, ze zou zich volledig laten gaan. 
Ze zou van elke second dat ze bij hem was van zijn aandacht proberen 
te genieten. En de nacht was nog jong, wie weet waar hij zou eindigen.
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Hij
Hij keek in haar ogen en zag ze fonkelden. Daaruit was duidelijk dat ze even blij was 
met wat net gebeurd was as hij. God, wat had ze mooie ogen: donkerbruine ogen 
waarin hij kon staren en die de rest van de wereld rondom hem liet verdwijnen, 

alleen zij bleef over. Hij had haar altijd aantrekkelijk 
gevonden, maar tot voor kort was het nooit meer geweest 

dan pure biologische aantrekkingskracht. De laatste 
weken had hij echter het gevoel dat hij dichter naar 

haar toe gegroeid was, dat hij haar aanwezig 
in zijn leven meer en meer apprecieerde. 
Enkele dagen geleden nog had hij enkele 
van zijn kennissen achtergelaten om haar 
op te zoeken. Sommigen hadden toen hen 
toen samen gezien en waren argwanend. 

Toen had hij zich eruit weten te praten, 
of toch gedeeltelijk, want de glimlach die op zijn 
gezicht verscheen als hij over haar praatte, had hij 
niet kunnen verbergen. De wederzijdse interesse was 
zeker aanwezig, hij genoot van haar aandacht, en zij 
schijnbaar ook van de zijne. De kus die ze net gedeeld 
hadden, had er zitten aankomen en hij was blij dat 
het eindelijk gebeurd was.

Hij keek in haar ogen en zag ze fonkelden. Dat 
was het dan, “the word is out”: hier middenin het 
danscafé, aan de toog hadden ze een kus gedeeld. 
Misschien niet de meest romantische plaats, 
zeker niet aangezien enkele van zijn vrienden 
het hadden gezien, wat wilde zeggen dat ze hem 
nog verder zouden lastig vallen hierover, maar 
hij trok het zich niet aan. Dit was tussen hem en 
haar en hij was blij dat het gebeurd was. Wat hem 

betrof zou het niet de laatste kus van de avond zijn. 
Als er nu een avond was waarop alles mogelijk was, 

dan was het wel deze. De avond was nog lang niet 
ten einde en hij was ook nog lang niet moe, maar 

toch keek hij er nieuwsgierig naar uit: zouden 
ze de avond samen eindigen?
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Koken voor 
dummies

Met Lot

EPISODE VI - Return 
Of The Food

16 december 2015 is het eindelijk zo ver. De nieuwe Star Wars film Episode VII 
‘The Force Awakens’ komt uit in de cinemazalen. Menig geek en science fiction 
fan wachten al jaren op deze heugelijke dag en organiseren in de aanloop van 
de release filmavonden of zelfs marathons, themafeestjes of andere gekdoenerij. 
En wat hoort er bij deze evenementen? Why, Star Wars themed food of course! 
Met wat hulp van Pinterest, lijst ik hieronder in deze editie van koken voor 
dummies wat hartige en zoete snacks op die helemaal in het teken staan van de 
Star Wars gekte!

Tip: zet overal naamkaartjes bij, dan zijn de puns duidelijk en moet je ze niet als 
een idioot beginnen uitleggen.

Hoth Dogs & Han Burgers
Voor het recept voor Han (Solo) burgers 
verwijs ik jullie graag door naar ‘t 
laatste Strakske van vorig jaar. Heb je 
het boekje niet (meer) in je bezit? Je kan 
de pdf terugvinden op wina.ugent.be > 
clubinfo > ’t Strakske.

Wil je niet veel werk en geld steken in 
de Hoth Dogs? Dan kan je 
een 10-pak 365 sandwiches 
kopen en een bokaal 
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Frankfurter worsten. Bied je liever iets aan dat naast eetbaar ook lekker is? Ga 
dan voor krokant stokbrood en bruingebakken chipolata. Daarnaast kan je ook 
kiezen voor een pikante lamsmerguez of een kippeworstje. Je kan allerlei heerlijke 
toppings serveren:

• The usual: bruingebakken ajuin, ketchup, mosterd
• Gebakken reepjes ontbijtspek
• Kwartjes kerstomaat
• Rauwe rode ajuinringen
• Gesnipperde lenteui
• Rucola
• Guacamole
• Zure room
• Geraspte kaas (cheddar, mozzarella, emmentaler)

Wookie cookies
Bijna alle koekjes van de wereld kunnen 
doorgaan als Wookie Cookies. Koop je 
lievelingskoekjes, gooi ze in een kom en zeg 
dat het Wookie Cookies zijn en iedereen is 
content! Liever zelf een lekker koekje maken? 
Hieronder vind je een recept voor all American 
chocolate chip cookies.

• 300 g bloem
• 1 koffielepel bakpoeder
• 250 g (bruine) suiker
• 2 eitjes
• 250 g zachte boter
• zakje vanillesuiker
• Snuifje zout
• 100 g chocolade bolletjes

Meng bloem, bakpoeder en het zout in een kom. Meng in een andere kom de boter 
en suiker (gebruik eventueel een elektrische klopper). Voeg daarna de eieren en 
vanille toe en klop eens goed door elkaar. Meng als laatste de chocoladebolletjes 
erdoor. Verpak het deeg in een beetje vershoudfolie en leg het een half uurtje in de 
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frigo. Verwarm de oven voor op 175°C. Daarna kan je bolletjes rollen (diameter 4 
cm) en schik ze op een bakplaat met wat bakpapier op. Leg de koekjes ver genoeg 
van elkaar zodat ze niet aan elkaar beginnen groeien. Druk de balletjes plat tot 
ongeveer even grote koekjes. Bak de koekjes 20 minuten in de oven. Check de 
koekjes af en toe want baktijd hangt af van de soort oven.

Lightsaber fruitbrochettes
De foto spreekt nogal voor zichzelf.

En zoveel meer…
Nomen est omen. Plak er gewoon een passende naam op en je hebt een leuke 
partysnack!

• Yoda Soda: Cola Life, Ice Tea Green, Mountain Dew (barf), 7Up, de 
groene Tao
• Qui-Gon Jinn Tonic
• Padawan Popcorn: popcorn met of zonder lelijk staartje
• Edible Ewoks: snoepbeertjes
• Han Rolo’s: rolo’s, duh
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• Vader veggies: worteltjes, kerstomaatjes, bloemkoolroosjes en 
cocktailsaus (of Droid Dip)
• Stromtrooper Marshmallows: je kan een zwart stiftje met eetbare inkt 
kopen en er stormtrooper gezichtjes op tekenen
• Princess Leia buns: kaneelrolletjes, ronde suissekoeken
• Spaghetti Naboolognaise
• Tatooinerschnitzel
• eWok
• Chileia con carne
• Hanwiches
• Lasagnakin
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Glijbaantjes
Gênante versprekingen wil je zo snel mogelijk vergeten. Helaas hebben we 

daar bij WiNA een andere mening over. Als je iemand op grappige wijze 
over zijn woorden hoort struikelen, stuur het dan maar naar scriptor@

wina.ugent.be.

‘Mijn vriendin moet toch altijd haar haar wassen als ik ben geweest.’
- Maggie

DavIT: ‘Waarom is Orla niet mee [op 
WWW]?’
Peck: ‘Omdat ze geen zin had.’
DavIT: ‘Waarom had ze geen zin?’
Peck: ‘Omdat ik haar tampon heb 
gestolen.’

‘Doe mijn panda’s eens uit.’
- Maggie

‘Op een schaal van Hitler tot Hitler, ben je letterlijk Hitler.’
- Louis

‘Als ge in een kring gaat met zwart en gele kleuren, kunt ge op zijn minst verwachten 
dat ze racistisch zijn.’

- Konijn

Yasser: ‘Ik dacht dat gij niet pijpte.’
Vinanda: ‘Ik heb de juiste penis gevonden.’

‘Ik wil het niet uitleggen, maar ik zou graag diarree hebben.’
- Bert (Pro-senior)

‘Het domein is de hele Romein.’
- prof. Hans De Meyer

‘HTML is een programmeertaal om 
internetpagina’s mee op te maken.’

- Jeffrey
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Yasser: ‘Mijn thesis gaat over grafische kaarten.’
Rani: ‘Ah, dat is zoals Michiel vdb, die werkt toch bij de geografen met kaarten.’

‘Er staat toch niks met kak in de glijbaantjes over mij he?’
- Maggie

‘Ik ben een vuile teef.’
- Konijn

‘Ik kan overal kakken, ik kan ondertussen zelfs pingpongen 
en babbelen.’

- Prinses Weekmeel

‘Technisch gezien ben ik meer Hollander dan Maggie.’
- Blokkie

‘Dat is echt gewoon begonnen met Vincent die zijn tong in mijn mond stak en plots 
waren we met veel.’

- Prinses Weekmeel

‘Daar ga ik echt geen vast moment voor inplanten.’
- Veronique

Prinses Weekmeel: ‘Die zin maakt geen logica.’
Laura: ‘Zinnen maken nooit logica, het zijn zinnen.’
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Denksport
Inky’s

Vul de vakjes in zodat elke rij en elke kolom elk getal van 1 tot 6 bevat. De dikke 
lijnen duiden “kooien” aan. Vul de getallen zo in dat in elke kooi de getallen 
zo te rangschikken zijn dat ze onder de aangegeven bewerking het aangegeven 
resultaat vormen.
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Sudoku’s
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Masyu
Maak een gesloten kromme met horizontale en verticale segmenten die alle witte 
en zwarte cirkels verbindt. De lijn door een witte cirkel is recht, maar maakt 
een bocht in het punt net voor of na de witte cirkel (of beide). De lijn door een 
zwarte cirkel maakt er een bocht, maar is recht in de punten net voor én na de 
zwarte cirkel.
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Binairo’s
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Bruggenpuzzel
Verbind de eilandjes met elkaar tot we een samenhangende, planaire1 graaf 
krijgen waarin elk eiland het aangegeven aantal bruggen heeft. Bruggen lopen 
enkel verticaal en horizontaal. Tussen elke twee eilanden lopen hoogstens twee 
bruggen.

1 I.e. bruggen kruisen niet
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Raadsels
Prime

Een reuzekomkommer van 1 kg bestaat voor 99% uit 
water. We leggen de komkommer in de zon en na twee 
uur bestaat hij nog maar voor 98% uit water. Wat is dan 
het gewicht van de komkommer?

Twee bergbeklimmers zijn gescheiden door een 
tweedimensionaal berglandschap, met toppen endalen die verbonden zijn 
met rechte lijnen, zoals op de afbeelding. Ze bevinden zich allebei op zeeniveau 
en ze weten allebei exact waar de andere bergbeklimmer is op ieder tijdstip. 
Ze willen bij elkaar geraken. Toon aan dat ze dit altijd kunnen doen door heel 
de tijd op gelijke hoogte te blijven.

Zeus
23 geselecteerde gevangenen worden opgeroepen 
door de bewaker. Hij geeft hen de keuze om een spel 
te spelen, waarmee ze hun vrijheid kunnen terug 
winnen, maar ook ter dood veroordeeld kunnen 
worden. Denkend dat dit hun enige kans op vrijheid 
is, gaan de gevangenen akkoord.

De bewaker vertelt hen dat er een kamer is met slechts twee schakelaars, 
gelabeld met 1 en 2. De schakelaars kunnen omhoog en omlaag, en de huidige 
stand is niet bekend op dit ogenblik. De schakelaars zijn met niets anders 
verbonden. De bewaker kan een willekeurige gevangene selecteren wanneer 
hij maar wil, en hem naar de kamer met de schakelaars sturen. De gevangene 
moet één schakelaar selecteren en die van positie veranderen. Hij kan en moet 
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één schakelaar veranderen van positie, waarna hij terug gestuurd wordt naar 
zijn cel.

De bewaker kan meer dan één keer eenzelfde gevangene kiezen en hij kiest 
volledig willekeurig. Maar op een bepaald punt van de tijd, zal iedereen 
de schakelkamer bezocht hebben. Op elk moment kunnen de gevangenen 
verklaren dat iedereen de ruimte ten minste eenmaal heeft bezocht. Als ze 
gelijk hebben, zullen ze worden vrijgelaten, maar als ze fout zijn, worden ze 
gedood.

De bewaker geeft hen een uur om een strategie te bepalen, hierna worden ze 
naar hun cellen gestuurd, waarna ze elkaar nooit meer zullen ontmoeten. 
Welke strategie kan hen helpen vrij te komen?

Oplossingen
De vlieg en de treinen: De cruciale stap bestaat erin niet te kijken naar de 
afzonderlijke “deelafstanden” die de vlieg aflegt maar het totaal. Omdat de som 
van de snelheden 140 km/h is zullen de twee treinen botsen na 420/140 = 3 h. 
Deze 3h heeft de vlieg onophoudelijk aan een snelheid van 100 km/h gevlogen 
en zal dus in totaal 300 km vliegen.

Zakken met goudstukken: 8 zakken volstaan. Vul namelijk de zakken met 
0,1,2,4,8,16,32 en 37 munten respectievelijk. Als het gevraagde getal x kleiner 
dan 37 is, schrijf dit getal dan binair uit en geef de juiste zakken. Als x groter of 
gelijk is aan 37, geef dan eerst de 37-zak en herhaal het proces zoals hierboven 
met x-37 (dit gaat zeker lukken omdat x-37 kleiner is dan 64).

Algoritme voor de robots:
1. verplaats noordwaarts
2. verplaats zuidwaarts
3. verplaats noordwaarts
4. check voor mark (indien nee: ga naar stap 1, indien ja: ga naar stap 5)
5. verplaats noordwaarts
6. ga naar stap 5
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Dankwoordje
Er zit meer (werk) in een Strakske dan je denkt. Dit is een variatie op het 

bekende Samson & Gert-liedje, met hoog waarheidsgehalte. Het is dan ook 
niet meer dan elementaire beleefheid om al de werklustigen die hebben 

meegewerkt aan ‘t Strakske hier te bedanken.

Als ik mensen ga bedanken denk ik zoal aan:

• Lot voor haar Darthisitieke kookrubriek en smakelijke cover.

• Praesesident Konijn voor zijn woordje en het verslag van WWW (en nog 
meer, zie volgend puntje). Ik weet dat je het druk hebt als praeses, Konijn, dus bij 
dezen van harte bedankt voor alle moeite die je voor mij doet.

• Sarah en Konijn - ziehier de reden van prospectie in voorgaand puntje 
- voor het afschuimen van nagenoeg alle kaaskroketetablissementen in Gent en 
het volproppen van hun maag met kaas in naam van de wetenschap.

•  De feestjes, sportjes, cultuur en uitzonderlijk ook DavIT1 en Peck voor 
hun verslagen van hun activiteiten (jeuj, dit jaar wel een LAN!).

• Xeno voor zijn meesterlijk woordje (zoals gewoonlijk zonder gebrek aan 
uitroeptekens, want overenthousiast bestaat niet).

• Anon voor zijn sprookjesachtige column.

• De werkgroepen Prime en ZEUS voor het leveren van hun food for 
thought.

• Iedereen die ‘t Strakske nagelezen heeft op fouten.

Veel warmte gewenst aan iedereen hierboven opgesomt en aan alle lezers. Ik zal 
er tijdens de kerstperiode eentje drinken op jullie gezondheid!

Sam Adriaensen
Scriptor

1 Aangezien DavIT geen glijbaantjes gemaakt heeft, moest hij zijn gebrek 
aan input in dit Strakske wel compenseren met een verslag over de LAN der 
Wetenschappen.
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