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Editoriaal
Dag beste lezer

Neen u bent niet mis, dit is wel 
degelijk ‘t nieuwste Strakske en niet 
één of andere studentencursus; 
zodadelijk wat meer informatie 
omtrent de voorkant van deze editie.
Eérst zou ik graag de mensen willen 
aanspreken die geen idee hebben wat 
`een Straske ofzoiets?` nu eigenlijk is.

U moet u niet schamen, ik weet dat er 
menig nieuweling hier op de faculteit 
Wetenschappen en bij uitstek S9 nog 
nooit gehoord heeft van WiNA.Ik 
heb het dan niet over de mensen die 
overgeschakeld zijn van Industriëel 
Ingenieur naar Fysica, maar over al 
de niet-wetenschappers die om een 
of andere reden les hebben in S9. 

Zoals de psychologen die blijkbaar 
gedragswetenschappen hebben in 
het gebouw toegepaste wiskunde of 
geneeskundigen die ornitologie van 
het paard hebben in ONS gebouw van  
informatica.

Wel WiNA is de studentenvereniging 
voor deze richtingen en ‘t Strakske 
is het studentenblad. U zult hier 
waarschijnlijk niets van snappen 

omdat u geen wetenschappen 
studeert.

Oké dat is afgehandeld, dan nu voor 
de Winezen: de hard core Tomas-
voor-scriptor-fan weet ongetwijfeld 
dat ik deze job heb aangenomen 
voor één doel: namelijk afstappen van 
InDesign®™  naar LaTeX.

Wel dit is ‘t historische Strakske waarin 
ik overgestapt ben naar LaTeX, al zij 
het wel alleen voor de voorpagina. 

Na lang beraad met mijn 
gespecialiseerd team zijn we tot de 
conclusie gekomen dat een Strakske 
in LaTeX er zou uitzien als elke cursus 
die ooit wordt uitgegeven binnen de 
WiNA. Om dit te illustreren hebben we 
dan maar gekozen om de voorpagina 
met LaTeX te maken.

Daarom zit er tot mijn grote spijt niets 
anders op dan te blijven werken in 
InDesign®™.

Een gefrustreerde Scriptor,

Tomas
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Woordje van 
de Praeses
Fanzant, fanzant, fazant1, wat is me dat tweede semester nu al plezant. We zijn 
alweer bijna op de helft van het semester2. Ondertussen hebben we al talrijke 
activiteiten gehad en één voor één waren ze weer super. We begonnen het 
semester “rustig” met de jeneveravond en daarmee was de toon direct gezet 
voor de komende weken. De activiteiten volgden zich aan een hoog tempo op 
en de eerste weken zijn alweer voorbij gevlogen. Al snel was het tijd om weer te 
cantussen en dit gebeurde met de vriendjes- en familiecantus. Duizende Winezen 
stroomden toe in de CB3 en hadden een heleboel vriendjes en soms ook eens een 
familielid mee4. Vorige week was het dan weer tijd om ons drankgebruik nog eens 
extra te benadrukken op de twaalf-uren cantus. Velen kwamen en gingen weer 
weg maar 20 volkshelden hielden het de volle 12 uur vol5. Ik heb het al duusd 
keer gezegd en ik zal het nog duusd keer zeggen, het gaat toch weer allemaal snel 
vooruit. Voor we het weten zijn onze stomme scha(ch)tjes al ontgroend en wordt 
het praesidium van volgend jaar al verkozen.

Time flies when you’re having the time of your life.

Praeses out. 

1 LESBISCHE ORGIE
2 Het is week 6 wanneer ik dit neerpen

3 Min of meer
4 Kneukeltje voor alle ouders die mee waren 
5 Dit is uiteraard niets in vergelijking met de legendarische 24-uren van 
vorig jaar
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Verslag
Feest

Hey feestbeesten!

De afgelopen weken waren goedgevuld. Bijna elke week organiseerden wij een 
feestje en we moeten zeggen, hier spreken twee blije feestjes want jullie maakten 
er telkens weer een topavond van!

Het semester begon met de jeneveravond en het was duidelijk dat iedereen nood 
had om wat stoom af te blazen na die lange examenperiode. Jullie hebben alles 
tot de laatste druppel opgedronken! Zelfs de peperjenever, speciaal door onze 
temmer gebrouwen voor zijn allerliefste schachtjes, was helemaal op. Deze 
exclusieve jenever leverde trouwens ook prachtige foto’s op, te bewonderen op 
de Facebookpagina.

Het tweede feestje liet niet lang op zich wachten. In week twee 
sloegen we de handen in elkaar met de andere wetenschapskringen 
en organiseerden we Nacht der Wetenschappen in de Twitch. Jullie 
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genoten er volop van cocktails en we mogen toch wel objectief stellen dat deze van 
ons, de Vierkantswortel Twee a.k.a. Francis de Flamingo van op de cocktailavond 
a.k.a. de strafste van de vijf, toch wel de beste was, maar ook de andere waren 
best te smaken. Hoewel er misschien een iets mindere opkomst was dan normaal 
omdat andere, niet nader genoemde kringen het per se nodig vonden om mee te 
werken aan een andere fuif die de dag erna plaatsvond – in plaats van propvol 
zat de Twitch dit jaar gewoon vol - amuseerde iedereen zich en was het zeker een 

geslaagde editie1. De les 
van de volgende ochtend 
was spijtig genoeg 
minder geslaagd2, maar 
eigenlijk mag ik al blij 
zijn dat ik er geraakt 
ben.

Nog een weekje later 
was het tijd om de 
verkleedkoffer in te 
duiken voor een tripje 
naar Disneyland. De 
Canard Bizar was 
gevuld met prinsessen, 

de tovenaar Merlijn in badjas, Pendule (van Belle en het Beest) en nog zo veel 
meer. De liedjes uit onze favoriete Disneyfilms werden gedraaid en je kon bij onze 
PR intern zelfs een spelletje ‘Wie ben ik?’ spelen in de Disney editie. Het was een 
avond van pure nostalgie. Luison won de prijs voor best verklede Winees als het 
jongetje uit Up, heel origineel, proficiat! Jammer genoeg hebben de ballonnen 
de avond niet overleefd.

Tot slot was er nog een avond gewijd aan één van de favoriete bezigheden van 
menig Winees en dan vooral Davit: eten. We maakten namelijk de hele avond 
grote en kleine loempia’s voor jullie in de CB voor een spotprijsje van €1! Zo’n 
promo kan je in geen enkele frituur vinden en dat hadden velen door want er 
stonden ook heel wat andere clubs en kringen aan te schuiven voor wat Chinese 
snacks. We moesten spijtig genoeg zelfs sommigen teleurstellen want iets na 
middernacht waren alle loempia’s op. Verder was het een zeer gezellig avondje. 

1 Sorry voor de lange zin. Langs de andere kant komt hierdoor wel mijn frustratie 
tot uiting.
2 Onze cocktail was misschien iets te straf
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Al vanaf het begin van de avond verzamede een groepje mensen zich rond DJ 
Blokkie om samen zo luid3 mogelijk liedjes mee te brullen en het record op de 
decibelmeter te verbreken. Dit bracht meteen sfeer en zo was de toon voor de 
avond gezet. 

Dit waren alle feestjes van 
dit semester tot nu toe! Op 
moment van schrijven ben 
ik me al aan het klaarmaken 
voor het volgende feestje: 
het galabal. Hoe dat 
geweest is, lezen jullie in het 
volgende Strakske.

3 Mooi is iets anders.
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xoxo

jullie feestjes

Apo & Sarah

Sport

IFK Badminton enkel 
geklasseerd en dubbel

Op 6 maart werd het IFK Badminton gespeeld voor geklasseerden. Doordat 
ik (Theo) 4 jaar geleden nog competitie speelde had ik nog altijd mijn oud 
klassement, hetzelfde voor Ferre, zo konden wij ook deelnemen. Maar het was 
vrij duidelijk dat het niveau in onze poules toch wat hoger lag en we konden 
allebei ons niet plaatsen voor de volgende ronde. Voor de hogere klassementen 
konden we nog Maarten en Josja inzetten. De verdeling in de poules was niet 
ideaal want beide zaten in dezelfde poule terwijl ze perfect in aparte poules 
ingedeeld konden worden. Toch konden ze beide een puike prestatie neerzetten.

Hierna was het de beurt aan het laatste IFK Badminton, namelijk de dubbel 
wedstrijden. Dit ging door 20 maart. Er waren 3 duo’s van WiNA present. Bij de 
mannen speelde Kwinten samen met de vorige sportpraeses Kasper. Kasper had 
niet veel ervaring met badminton maar na wat tips van Kwinten konden ze toch 
een aantal matchen winnen. Ik nam ook deel samen met mijn schacht Ferre. We 
wonnen bijna alle matchen in onze poule, we moesten het juist afleggen tegen 
een duo van het HILOK. Hierdoor kwamen we op de tweede plaats in de poule 
maar door tijdsgebrek mocht enkel de eerste door naar de volgende ronde. Bij 
de vrouwen deden Julie en Robin mee. Hun match begon wat minder maar in 
het tweede deel voerden ze een enorme comeback uit en wonnen ze uiteindelijk 
met 31-29. Deze overwinning bezorgde hen direct een plaats in de kwartfinale, 
daar moesten ze jammer genoeg het onderspit delven.
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Cultuur

Spelletjesavond

Op donderdag 16 februari hadden we eens geen zin om uit te gaan (voor de 
meesten onder ons toch), maar dat wil niet zeggen dat we ons verveeld hebben. 
Met veel dank aan de Prime hebben we van een doordeweekse donderdagavond 
een avond vol plezier en sociale contacten gemaakt, die niet stopte tot in de vroege 
uurtjes. Aan iedereen die is komen opdagen, bedankt en aan iedereen die niet is 
komen opdagen, jullie hebben wat gemist.

Karaoke

Het was door heel de overpoort, de volledige nacht lang te horen. Na een gratis 
vat vol met vloeibare moed, haalde WiNA tijdens deze avond het zangtalent 
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boven. Of er weldegelijk te spreken valt over talent laat ik even in het midden. 
Laten we dit niet vragen aan de buren, die 100% zullen mee genoten hebben. Van 
K3 tot Judas Priest en Frank Sinatra, alle meezingers werden bovengehaald om 
deze avond te laten slagen.

CulTuur
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Woordje van 
de Meester
Beste commilitones, schachten en andere mensen die zich zo hard vervelen 
dat ze mijn woordje beginnen te lezen.

Welkom bij het woordje van de temmer! Het tweede semester is 
ondertussen al een tijdje bezig en de schachten zijn ondertussen druk bezig 
met hun opdrachten. Ik ben ook zeer trots op mijn schachten dat ze met 
plezier bloed zijn gaan geven aan het rode kruis.

Allereerst een woordje over de Massacantus. Naar jaarlijkse gewoonte 
zakte WiNA als één van de grootste kringen naar de MC. Van zodra dat er 
Rodenbach geserveerd werd, begonnen we met zijn allen te feesten! Bij de 
meesten resulteerden dit in een zwart gat, maar naar mijn (hoewel ook zeer 
zatte) herinneringen heeft iedereen zich goed geamuseerd!

De eerste cantus van het 2de semester was de langverwachte vriendjes- & 
familiecantus. Iedereen had de mogelijkheid om zijn vriendjes of familie1 
mee te nemen, plezier gegarandeerd! De cantus is dan ook zeer vlotjes 
verlopen en ik ben er zeker van dat de vriendjes en familieleden zich 
ontzettend hard geamuseerd hebben!

Twee weken later was het dan eindelijk tijd voor de 12-urencantus. We 
zijn begonnen met2 waaronder 2 schachten, Hugues en Lars. Uiteindelijk 
hebben3 moedige mensen de 12-urencantus en ook Hugues en Lars hebben 
de cantus overleefd! Ook nog noemenswaardig, Alex heeft met succes een 

1 Zelf had ik mijn zus en haar lief mee
2 Zie eerste foto
3 Zie tweede foto
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deeltje temmer geweest! Nogmaals proficiat aan iedereen die de volledige 
cantus heeft doorstaan.

Ziezo, dit was dan weeral mijn woordje.

Groetjes,

Julien

Before
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After
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Kalender
WiNA

Wanneer? Wat? Waar?
Maandag 27/03 Quiz A3, S9
Dinsdag 28/03 Clubavond CB
Donderdag 30/03 Tropicantus CB
Zondag 16/04 Cantus der wetenschappen Karaoke
Dinsdag 17/04 WiNA-dag II Grasplein aan S9
Woensdag 18/04 Codesprint TBA
Donderdag 20/04 Bierbowling Overpoort Bowl
Woensdag 26/04 Wetenschappen @12-uren-

loop
Sint-Pietersplein

Donderdag 27/04 Ontgroeningscantus CB
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Een column, of 
is het nu een 
interview?
Binnen een paar maanden is het weer zover: WiNA kiest een nieuw praesidium! 
Al eventjes zijn mensen zich toch aan het afvragen: wie wordt de nieuwe praeses? 
Al even lang zijn er mensen aan het zeggen: ‘Ik word geen praeses, fuck dat.’ 
Toch is er een rijzende ster, die ondertussen menig Winees zijn of haar hart 
kon bekoren met zijn harde lijn tegenover niet-wetenschappers op de Sterre en 
voorstellen tot rigide hiërarchie binnen de UGent.

“Opgepast, dit is wetenschapsgrond!1” is het eerste wat ik hoor wanneer ik 
voorzichtig zijn kot betreed. “Je hebt maar geluk dat je een wiskundige bent. 
Wiskunde wordt voorlopig nog aanzien als wetenschap.” 

“Laten we het eens hebben over uw plannen om WiNA weer groot te maken. Wat 
denkt u dat het grootste probleem is waar we als vereniging vandaag de dag mee 
worden geconfronteerd?” is mijn eerste vraag. “Is dat een serieuze vraag? Kijk 
eens rond! Deze gangen alleen al zijn geïnfesteerd door psychologen, farmaceuten 
en zelfs een geoloog! Ze nemen onze plaats in S5 af2, geven een slechte geur aan 
auditoria en dergelijke. Moeten we niet denken aan onze eigen faculteit eerst?” 
“Is geologie geen richting aan de faculteit der wetenschappen3? Die zijn toch geen 
deel van het probleem?”

“Dat is wel een probleem! Geologie zou nog beter passen aan de faculteit letteren 
en wijsbegeerte! Stenen zijn toch retarded.” Op dit moment is hij gaan rechtstaan, 
wordt zijn stem alsmaar luider, word ik echt wel bang en staat hij vrij intimiderend 
met zijn vuist te zwaaien. “Daar kan ik inkomen, maar-”, ik word alweer snel 

1 Enige gelijkenis met een recente Vlaemsche hit is puur toeval
2 #Relatable
3 Voluit de faculteit der wetenschappen en geologie
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afgebroken. “Is dit waarom onze voorvaders het Gravensteen hebben bezet? Zodat 
Blandino’s onze fietsvriendelijke straten kunnen bevuilen en onze gebouwen vol 
exacte kennis kunnen verkrachten en de crème van onze maatschappij kunnen 
bespotten. Het is al erg genoeg dat er vegetarisch hippievoedsel te verkrijgen is 
hier, laat staan dat we veggie donderdag nog lang zullen accepteren. Ik zeg: hand 
in hand, terug naar eigen faculteit! En vreemdelingen ook buiten.”

“D-dank u voor het interview” antwoord ik vol zelfvertrouwen zoals altijd.
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Hoe Winees 
ben jij?

Nathan Steyaert - Anoek Strumane

1. Hoeveel lessen volg je gemiddeld per week?

a) Ze allemaal

b) Zelfs de verplichte niet

c) Alle lessen op katerloze dagen

d) Enkel de verplichte

2. Wie was penningmeester in 1964-1965?

a) Maggie

b) Alexander

c) Sjappie

d) Geen idee

3. Wat is je favoriete kelder?

a) De kleine WiNA kelder

b) De kelder van de Blandijn

c) De Zeus-kelder

e) De kelder van de spiegelslijper
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4. Hoeveel uren spendeer je gemiddeld in de kelder per dag?

a) De volle vierentwintig uur

b) Een half uurtje

c) 0

d) 3

5. Welke richting studeer je?

a) Fysica & Sterrenkunde, Wiskunde of Informatica

b) Sociaal werk

c) Burgerlijk ingenieur

d) Industrieel ingenieur (“studeren”)

6. Naar hoeveel cantussen per semester ga je?

a) Wat is een cantus? 

b) 5

c) Als ik daar eens zin in heb

d) Mocht ik kunnen zou ik dagelijks gaan

7. Hoeveel pintjes drink je gemiddeld op een dag?

a) Veel, maar wel alcoholvrij

b) Iets aftelbaar denk ik1

c) Een dag niet in de goot beland is een dag niet geleefd2

d) Een paar. Laten we redelijk blijven he.

1 Voor de niet-wiskundigen: equivalent aan het feit dat er een injectie is van 
de natuurlijke getallen naar de verzameling van pintjes dat je op een dag drinkt
2 Hey Lars



22

8. Hoe graag muil jij met mensen van hetzelfde geslacht?

a) Enkel als ik heel zat ben

b) Niet, eikes

c) Geslacht is van geen belang

d) Heteroseksueel muilen is voor homo’s

9. Hoe sta jij tegenover viermuilen?

a) Eikes

b) Monogaam muilen is voor hoeren

c) Ik praat hier liever niet over

e) Liever niet eigenlijk

10. Wat is uw favoriete werkgroep?

a) Prime3

b) Verkeerd Geparkeerd

c) Archeologische Werkgroep4

d) Kajira

11. Wat is uw favoriet cantusliedje?

a) Het Io Vivat want ik herinner me meestal niks anders5

b) Ik zing het liefst obscure Duitse liedjes6

c) Der Pappenheimer

e) Mijn minst favoriete is het Ad Fundum per jaar want dan merkt iedereen hoe 
lang ik al aan het studeren ben.

3 Folkdansavond met Jeroen Demeyer en Maarten De Boeck <3
4 Waarom steken we dit er zelfs in?

5 #Beiaard2016
6 Erika telt niet, Jeffrey
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12. Wie is uw favoriete vice?

a) Yasser

b) Nathan (duh)

c) Lucas

d) Sam. Welke kant staat die eigenlijk, die vice?

Punten per antwoord:
1)   A:0 B:3 C:1 D:2

2)   A:1 B:0 C:0 D:37

3)   A:2 B:1 C:0 D:3

4)   A:3 B:1 C:0 D:2

5)   A:2 B:0 C:3 D:1

6)   A:0 B:2 C:1 D:3

7)   A:0 B:2 C:3 D:1

8)   A:1 B:0 C:2 D:3

9)   A:0 B:3 C:2 D:1

10) A:2 B:3 C:0 D:1

11) A:2 B:0 C:3 D:1

12) A:2 B:3 C:0 D:1

7 (We hebben dit zelf niet teruggevonden)
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Resultaat

0-10 punten: Ongedoopte of ‘feut’

U bent naar de introductiedag geweest in het eerste jaar, maar sindsdien heb je 
nooit meer naar WiNA omgekeken. Het is een wonder dat je dit strakske zelfs 
vast hebt. Waarschijnlijk los je niet eens alle puzzels op.

11-20 punten: Stomme schacht

De ontgroening is nog ver voor u, uw kennis en ervaring zijn te beperkt. 
Waarschijnlijk ken je zelfs nog niet eens je schachtencursus van buiten.

21-30 punten: Ervaren commilitio

U draagt uw lint met trots over uw rechterschouder. Uw kiel heeft al sinds jaar 
en dag geen Dash meer gezien en zijn kleur reflecteert dat. Ook is uw kennis 
toereikend om uzelf toch wel een Winees te noemen.

31+ punten: Brakker der brakkers

Jezus, hoezo zelfs?
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Het leven als een 
kelderschacht
Het is weer een doodgewone dag in mijn doodgewoon leventje. Ik word wakker 
en mijn les begint over 9 minuten. Aangezien de fietstocht naar de les 10 minuten 
duurt zit er maar één ding op, en dat is uiteraard niet te laat komen in de les 
maar vertrekken naar de WiNA kelder. De kelder, een prachtige vakantieoord 
onderin S9 in het verre exotische domein de Sterre. Een plek waar je wel eens wat 
brakke winezen tegenkomt en waar productiviteit al decennia niet meer bestaat. 
Anderzijds is er wel altijd een positieve energie aanwezig rond de mensen die 
vaker in de kelder komen1. Al in al is de kelder ergens waar elke winees zich thuis 
kan voelen, en dit kan soms te letterlijk worden opgenomen door mensen die 
hele dagen en af en toe zelfs nachten doorbrengen in deze ruimte2. 

Ik kom de kelder binnen en mijn medebrakkers en ik begroeten elkaar. Door 
een fantastisch en totaal niet corrupt systeem ontwikkeld door DavIT wordt 
Blokkie na vijf minuten, voor de tweede week op rij, weeral natgespoten  door 
Alex3 voor Gotcha. Weeral een vanzelfsprekend begin van de dag. Het is nog 
vroeg dus ik denk bij mezelf, ik zal maar wat productief gaan zijn voordat het 
hier weeral fout afloopt4. Jammer genoeg kan eduroam soms, geloof het of niet, 
nog brakker zijn dan alle brakkers aanwezig in de kelder, dus ik haal er dan maar 
mijn cursussen bij5. 

Ik hoor iemand om een pintje vragen6 waarop geantwoord wordt dat er geen 
bier meer is. Al gauw merk ik dat iedereen naar me begint te staren en ik doe 
een poging om dit te negeren, maar ik weet hoe laat het is. Tijd voor een aantal 
bakken bier te gaan halen in de Delhaize. Sommige schachten zien dit aan als een 
irritante taak, en ik snap waarom. Aan de andere kant begrijp je als kelderschacht 
dat de helft van dat bier door jezelf wordt geconsumeerd dus uiteindelijk maakt 
het niet zo veel uit.  
1 Behalve natuurlijk bij informatici die aan hun bachelorproject werken
2 Ik doe dat natuurlijk nooit
3  Door het gebruik van een spuitje met water, voor alle duidelijkheid.
4 Niet dat dat ooit gebeurt
5 Ja industriële ingenieurs hebben ook cursussen
6 Waarsschijnlijk niet Blokkie
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Worstenbroodjes en multivruchtensap7 zijn allebei natuurlijk ook een must bij 
het passeren langs de Delhaize. Ik kom terug aan in de kelder en aanschouw 
de glimlach die verschijnt op Blokkie zijn gezicht, niet door het bier, de 
worstenbroodjes of het multivruchtensap, maar door mijn veilige terugkomst8. 
Wel merk ik dat ik het kassaticketje niet heb meegenomen. De penning, die door 
zijn studiekeuze informatica altijd een slecht humeur heeft, wordt hier natuurlijk 
super vrolijk door. Het opvrolijken van medebrakkers is natuurlijk heel belangrijk 
als kelderschacht.

Natuurlijk is het nu nog maar middag en de brakdag duurt nog heel wat langer. 
Aangezien ik al goed gewerkt heb verdien ik wel een pintje en wat pauze om te 
brakken. Van één pintje gaat het meestal naar vijf pintjes en mogelijk ook nog 
wat multivruchtensap als we echt fout willen gaan. De vage chips die Thomas 
ons dagelijks aanbiedt mogen natuurlijk ook niet vergeten worden.

De zon begint onder te gaan en mensen beginnen weeral honger te krijgen. Of 
het nu pizzas van Dr. Oetker zijn of van Simpizza, gezond en gevarieerd eten 
kan altijd in de kelder. Rond dit tijdstip blijven alleen de eerste klasse brakkers 
over. Nu moeten er serieuze beslissingen genomen worden. Wordt het een zatte 
avond in de kelder met diepe gesprekken, waarbij je plots beseft dat het zes uur 
’s morgens is en les hebt om kwart na acht, of blijven we slechts tot twee uur en 
brengen we daarna nog een bezoekje aan de Toverpoort? Over zo ’n nachten zou 
ik nog veel kunnen vertellen maar vanavond besluit ik om vroeg in mijn bedje 
te kruipen9. Ik moet namelijk goed uitgerust zijn want zoals je zelf al kan raden, 
morgen is het weer brakdag . 

Veel succes met brakken iedereen en slaapwel!

Kelderschacht Lars

7 Uiteraard de flesjes
8 Denk ik
9 Nee niet die rode zetel in de kelder
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Koken van DavIT 
tot Meus - Deel 
3: Hoofdgerecht
Iedere editie van ‘t Strakske verlekkeren Sarah en Konijn jullie alweer met 

een paar geweldige recepten. Deze keer is dan ook geen uitzondering. Zoals 
altijd is er weer keuze genoeg voor elk skillniveau. Koken maar!

Level 1: DavIT
Ga naar het dichtstbijzijnde afhaalrestaurant, 
in volgorde van voorkeur Chinees, frituur, 
pita/dürüm, pizza.  Indien je toevallig 
momenteel een gebroken dijbeen hebt, surf 
dan naar Takeaway.com. Bestel iets. Zorg 
dat de portie niet te klein is. Indien het 
afhaalrestaurant van keuze zich niet te ver 
van de WiNA-kelder bevindt, kan je je menu 
daar gaan opeten. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de Canard Bizar.

Level 2: n00b
Zomerse pastasalade met kip, mango & framboosjes (2 à 3 personen).

Nodig: penne, 1 mango, 1 doosje frambozen, 1 zakje rucola, handjevol 
pijnboompitten, 1 kipfilet, 1 bol mozarella, frambozenazijn, vloeibare honing, 
mosterd, citroensap

Kook de pasta zoals op het pakje aangegeven. Snijd de mango (zonder schil) en 
de mozarella in blokjes. Bak de pijnboompitjes in een pan ZONDER 
boter of olijfolie tot ze goudbruin zijn. Schud regelmatig met de pan, 
want de pitjes kunnen snel zwart worden. Als je dit echt niet kan, 
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kan je de pijnboompitjes ook zonder te bakken in de pastasalade doen, maar dit 
is minder lekker. Snijd de kip in kleine blokjes en bak in wat olijfolie in een pan 
gaar. Als je dit niet kan, kan je in Delhaize kipblokjes vinden die reeds gebakken 
zijn. Nu is het simpel: meng de pasta, mango, mozarella, pijnboompitten en kip 
in een pot. Frambozen en rucola leg je er best bij als je de pastasalade al op een 
bord hebt geserveerd, anders worden de framboosjes geplet en wordt de rucola 
slobberig. Je kan de pasta gerust ook koud eten en ook de volgende dag is ze nog 
zeer lekker (warm ze dan echter niet op in de microgolf, maar eet ze koud!). Er 
hoort ook nog een dressing bij: doe een koffielepeltje  mosterd in een kommetje 
en voeg frambozenazijn, honing en citroensap toe naar smaak. Roer goed. Lekker 
en simpel! Let wel op, de dressing kan pittig zijn door de mosterd. 

Level 3: Vinanda’s 
snapchatverhaal
Pasta met zalm en broccoli (4 personen)

Nodig: spaghetti of tagliatelle, potje mierikswortel (ziet er wit uit), pakje 
gerookte zalm, 1 brocolli, 4 dl room, 3 eetlepels verse kervel, teentje knoflook,  
groentebouillon, 1 ajuin

Snij de broccoli in kleine 
roosjes en kook deze gaar. Pel 
de ajuin en knoflook en hak fijn. 
Fruit in wat boter of olijfolie 
in de pan. Voeg de broccoli 
even later toe. Kruid met 
peper. Laat een koffielepeltje 
groentebouillon in 1 dl warm 
water oplossen en voeg toe. Je 
kan op het einde nog wat extra 
groentebouillon toevoegen aan 
de saus als de smaak te flets 
is. Voeg vervolgens de room 
toe en daarna een eetlepel 
mierikswortelpasta. Laat even 
opkoken. Snijd de zalm in 
reepjes en hak de kervel fijn en 
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voeg beiden toe aan de saus. Intussen kan je de spaghetti koken. Klaar! Je kan 
eventueel serveren met wat parmezaan bovenop. 

Van dit recept kan je gemakkelijk varianten bedenken. Eigenlijk was het originele 
recept met erwtjes i.p.v. broccoli, maar persoonlijk vinden wij deze versie 
lekkerder. Je kon deze pasta trouwens proeven op WiNA’s Quizine tijdens de 
lustrumweek vorig jaar. Toen werd er een versie met zowel broccoli als erwtjes 
geserveerd. 

 Level 4: Jeroen Meus
Varkenshaasje in champignonsaus met pommes duchesse en boontjes in spek (2 
personen)

Nodig: 1 varkenshaasje, brikje room, 250 g champignons, scheut rode porto, 
rundsbouillon, 500 g aardappelen, 2 eidooiers, 1 volledig ei, prinsessenboontjes 
uit de diepvries voor ongeveer 3 bundeltjes per persoon, 6 plakjes spek

1. Boontjes in spek

Kook de boontjes in water. Ze mogen nog wat beet hebben want ze zullen nog 
wat verder garen in de oven. Kruid de boontjes met peper, zout en nootmuskaat. 
Neem een ovenschaal en leg de plakjes spek erop. Verdeel de boontjes over de 
plakjes en rol dicht. Laat 10 minuutjes garen in de oven op 200°C.

2. Pommes duchesse

Schil de aardappelen en snijd in kleine blokjes. Kook ze in water (ze mogen 
overkookt zijn om brokken in de puree te vermijden), giet af en pureer. Voeg 2 
eidooiers erbij en meng goed. Kruid met zout, peper en nootmuskaat. Doe deze 
puree nu in een spuitzak, eventueel met gekarteld opzetstuk (je kan wegwerp 
plastic spuitzakjes kopen in de winkel of wees creatief en gebruik een propere 
plastic zak waarvan je een hoekje afknipt). Neem een ovenschaal, leg er een stukje 
bakpapier op en maak nu Pollywhirlbuikjes in de hoogte (drolletjesvormpjes 
dus). Kluts een eitje en wrijf de torentjes hiermee nog wat in met een borsteltje. 
Zet bovenaan in de oven op 220°C, eerst 20 minuutjes gewoon, daarna nog 
10 minuten op grillstand. De pommes duchesse moeten een beetje goudbruin 
kleuren.
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3. Champignonsaus

Bak de champignons goed bruin in boter. Voeg de room en een scheut porto toe. 
Laat inkoken en doe er een theelepeltje of blokje rundsbouillon bij. Kruid nog 
bij naar smaak, maar normaal is dit niet echt meer nodig.

4. Varkenshaasje

Kruid het varkenshaasje aan beide kanten met peper en zout. Bak het vervolgens 
aan beide kanten kort aan in een pan met boter op een heet vuur. Dit dient enkel 
voor een mooi kleurtje aan de buitenkant en duurt dus zeker niet lang. Je moet 
immers het vlees niet gaar bakken in de pan, dit gebeurt in de oven. Zet het dus 
een kwartiertje in een schaal onder de pommes duchesse in de oven. Snij het 
varkenshaasje daarna in plakjes. Het zou mooi rosé moeten zijn.
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Uitbaanglijders
‘Omdat ik het zelf ook niet meer weet’  

“Eik die van u is bruin” - Sarah tegen joshua

“Da zijn eigenlijk mijn okseltetjes” - Maggie over zijn 
okselvijvers

“Waarom is er hier geen schacht...Ik moet 
mijn neus snuiten” - Blokkie

“‘Slikken duurt niet lang” - Polina

Blokkie: “Mooi kontje”

*Staat achter jongentje van 6*

“Ik mij verspreek gelukkig nooit” - Alex 

“Amai gij hebt een groot zwaard” - Maggie 
tegen Lucas
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“Misschien moet ge meer drinken Blokkie” - Thomas

“Maarten, waarom zijt gij nog niet zwanger?” - Schacht Niels

Nathan op de vraag: “Wat is uw favoriete Linux distributie?”

“Toch wel Windows 10” 

“Er is nooit niet genoeg racisme in 3 seconden” - Konijn

Nathan op de vraag wat hij zou willen als kerstcadeautje:

“Studiepunten”

Konijn tegen Nathan: “Met welk Disney 
personage zou ge uw foef vergelijken?”

Manon: “Rapunzel”
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Denksport
Sudoku’s
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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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Doolhof
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Slitherlink
Bij deze puzzel is het de bedoeling dat je bolletjes met elkaar verbindt met behulp 
van horizontale of verticale lijntjes zodat je uiteindelijk een gesloten lus zijn. Niet 
elk bolletje moet verbonden zijn met een ander bolletje, maar de getallen in de 
vierkantjes moeten wel kloppen: dit stelt het aantal zijden van het omringende 
vierkant voor die als lijntje voor de gesloten lus dienen. Als er bijvoorbeeld een 
2 staat, zijn er twee zijden die dienen als verbindingslijnen, als er een 0 staat zijn 
geen van de hoekpunten verbonden. Veel succes en puzzelplezier!
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Dankwoordje
Zo, ‘t Strakske zit er weer op, maar niet getreurd ieders favoriete deel moet 

nog komen1: de dankwoordjes! Want een Strakske schrijf je natuurlijk 
niet alleen!

• Ik zou graag de Senior willen bedanken voor zijn woordje.

• Ik zou graag de Sportjes, Feestjes en CulTUUR willen bedanken voor hun 
verslagen.

• Ik zou graag de meester willen bedanken voor zijn meesterlijk woordje.

• Ik zou graag Nathan en Jeffrey willen bedanken -of moet ik me juist 
excuseren- voor hun toch wel aparte column.

• Ik zou graag Nathan en Anoek willen bedanken voor het maken van een 
geweldige quiz.

• Ik zou graag Lars willen bedanken om zo extreem te brakken.

• Ik zou graag Sarah en Konijn willen bedanken voor hun kookskillz.

• Ik zou graag Segers willen bedanken voor het uitpikken van de meest 
fotogenieke foto’s voor dit Strakske.

1 Zeker als je zelf hard hebt meegewerkt aan ‘t Strakske
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