




Editoriaal

Beste studenten, brakkers
en iedereen die dit zalige
boekje in zijn hander gekre-
gen heeft.

Het einde is nabij, de laat-
ste lessen en activiteiten ko-
men er aan of zijn zelfs al
geweest1! Gelukkig heb ik
ervoor gezorgd dat je nog
een Strakske hebt voordat
jullie het noodlot tegenmoet
gaat.

Ik heb trouwens al gemerkt
dat stress vanwege de exa-
mens een groot probleem is
bij veel studenten. Daarom
zou ik graag wat tips geven
om die stress wat te ver-
minderen, maar aangezien
al mijn tips neerkomen tot
uitstelgedrag, zal ik ze maar
voor mezelf houden.
Nu kan ik jullie al dingen
horen denken zoals: “Wat
moet ik dan wel doen tegen
examenstress?”, “Waarom
klinkt die scriptor toch wel
een beetje brak?” en “Wie of
wat is Bennie?”
Om jullie toch wat waarde-
volle informatie te kunnen
meegeven, zal ik daarom de
belangrijkste2 vraag beant-
woorden.

Voor wie het nog niet ge-
hoord heeft: Bennie was de
rat die zich in de kelder van
S9 bevonden heeft. Zo is hij
dan de derde dierlijke mas-
cotte van de WiNA gewor-
den, na Francis Flamingo3

en het WiNA-schaap.
Jammer genoeg wou DICT
niet dat een rat van S9 zijn
thuis had gemaakt en heb-
ben hem daarom een aantal
dagen geleden ontvoerd.
Hopelijk ben ik niet de enige
die nu vol ongeduld wacht
op de meest miraculeuze
ontsnapping van de eeuw.

1afhankelijk van wanneer je dit Strakske in handen hebt
2Welke vraag het belangrijkst is, is triviaal
3Rust in vrede
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Nu is er al eerder vermeld
dat WiNA veel dieren te
vriend heeft en wie weet
worden we met nog meer be-
vriend in de toekomst. Om
persoonlijke redenen ver-
kies ik dat er een schild-
pad ons vergezeld in de kel-
der. Niet alleen omdat het
verhaal over hoe de schild-
pad hier terecht gekomen is
fantastisch zou zijn, maar
ook omdat het herinnerin-
gen zou boven brengen.

Om verwarring te voorko-
men zal ik volgende dui-
delijk maken: Ik heb geen
schildpad en heb er nooit
een gehad. En toch liep
er op een bepaalde ochtend
eenje over mijn terras thuis.
Hij had de grootte van een
voetbal en om verder te ver-
tellen zal ik hem voorlopig
Sven4 noemen.
Tot op vandaag weet ik nog
steeds niet hoe Sven in onze
tuin is terecht gekomen. Zo-
als ik al eerder vermeldde
hadden we geen schidpad

en onze buren ook niet. Nog
voor ik een beslissing kom
maken of ik Sven wou hou-
den of niet, wouden mijn
ouders die arme schildpad
al weg.
Vervolgens is Sven in een
kartonnen doos naar een
centrum in merelbeke ge-
bracht, maar nog voor we
toekwamen heeft hij als
wraak de autozetel onder-
geplast.

Nu zal ik jullie de rest van
’t Strakske5 maar laten le-
zen, ik heb al lang genoeg
gepraat.

Maarten Van Hoecke

Scriptor en professionele
zaag

4suggesties voor beter namen mogen gemaild worden naar
scriptor@wina-gent.be

5of enkel de glijbaantjes en de puzzels
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Woordje van de praeses
Beste Winezen, toevallige voorbijgangers, professionele boek-
jesverzamelaars en dergelijk soort volk.

Het is nu toch wel al
eens week 11 op het
moment van schrij-
ven. Het is een
mooie dinsdagavond
en ik zit toch wel
weer achter mijn lap-
top omdat ik een af-
schuwelijke uitsteller
ben en dit tekstje
tegen over een uur
klaar moet zijn. Vo-
rig jaar, toen ik zelf
scriptor was, heb ik
bijna mensen in hun
gezicht geslagen om-
dat ze te laat wa-
ren met hun woord-
jes in te sturen, dus
het is wat hypocriet
om zelf te laat te
zijn.

Dit semester is toch
bijzonder hard voorbijgevlogen. Harder zelfs dan al die an-
dere semesters. Ik sta al iets te dicht bij afstuderen naar
mijn goesting dus ik kijk er naar uit om het de Blokland
way te doen en somehow nog een extra jaar te studeren:
wees eens eerlijk, wie wilt er nu werken?6

Ik ben daarom tips aan het verzamelen om niet af te stu-
deren. Hier is een kleine greep uit mijn suggesties:

6Oké ja, iedereen die geld wilt verdienen, maar wat is geld tegenover
het zorgeloze studentenleven?
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• Wekkers zetten is bijzonder slecht voor je slaapritme.
Zet daarom nooit een alarm. Als je te laat opstaat
voor een examen is dat maar jammer voor ’t examen.

• Een cursus afdrukken in week 1 of de dag voor ’t exa-
men, daar zit praktisch geen verschil in. Om toch nog
iets van verschil te maken druk je die beter gewoon
niet af.

• Als het dat soort cursus is dat je aan ’t begin van het
jaar moet kopen en nergens anders kunt verkrijgen,
laat het dan op zijn minst in ’t plastiek zitten tot het
examen. Het gezicht van de prof is goud waard.

• Om zeker te zijn dat je niet afstudeert kan je best ge-
woon al je studiepunten zo snel mogelijk opdoen. Het
nadeel is dat je dan wel ook niet mag verder studeren
en eigenlijk terug bij nul zit. Eigenlijk doe je dit best
niet.

• Om absoluut zeker te zijn dat je niet afstudeert richt
je best een paramilitaire organisatie op en ga je ruzie
zoeken met de Riktor. Hier wel ’t zelfde probleem als
bij de vorige stap, maar naar ’t schijnt is Leuven ook
nog mooi.7

Nu je deze tips hebt kan je zeker zijn dat je niet afstudeert,
missie geslaagd.

Tot ooit! Nathan Steyaert Praeses WiNA 2018-2019

7Pin me hier niet op vast.
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Verslagen
Deze voorbije paar weken van het semester zijn ook niet
zonder inhoud geweest. WiNA heeft zich weeral hard inge-
zet om super toffe activiteiten te organiseren. De cultuur,
sporten en feesten beschrijven hieronder8 wat ze allemaal
hebben uitgestookt op deze activiteiten.

Cultuur
Liefste Wineesjes, schachtjes en ander gespuis
De cultuuractiviteiten zitten er weer op voor dit semester,
wat helaas ook betekent dat de blok er weer aan komt. Als
het toch een troost kan zijn: in het 2e semester zijn we er
weer, met meer weer!

Karten

Begin november heeft
WiNA eKart onveilig ge-
maakt. In groepjes
van 6 of 7 gingen we
de baan op. Bij de
eerste heats werd ie-
dereen willekeurig ver-
deeld, maar daarna ge-
beurde de verdeling vol-
gens snelheid, wat het
racen opeens een pak
spannender maakte. Tus-

sen de races door konden we elkaar toejuichen of een potje
kicker spelen. Hierdoor konden we ons geen moment ver-
velen, ook als we zelf niet op de baan waren. In het begin
reden de racers een beetje timide, maar al snel scheurde
iedereen door de bochten9.

Elke race had natuurlijk een winnaar, maar de volgende
top 3 was over alle heats heen. Op de derde plaats eindigde
Pieter De Clercq, Niels Van den Bossche was tweede en To-
biah Lissens was de snelste met een toptijd van 34.628
seconden. Proficiat!

8soms wat te grondig. Ja Jonathan ik heb het tegen jou.
9... of ertegen
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Gewonnen of niet, we
hebben ons toch stuk
voor stuk weer eens
goed geamuseerd. En
vanaf nu gaan we het
weer wat rustiger aan
doen.

Quiz

Jawadde, wa was da! Met 40 groepen10 was de quiz flink
volzet. Stuk voor stuk bogen de groepen zich over alle vra-
gen en pijnigden ze hun hersencellen. Met een toffe ver-
scheidenheid aan rondes was er voor iedere wel wat wils,
van serieuze (en serieus moeilijke) vragen tot speelse en
grappige raadels en opdrachten11. Tussendoor waren er
frisse pintjes en Kasteelbiertjes beschikbaar en kon er ge-
smuld worden van lekkere hotdogs.

Op de derde plaats hadden
we QUISIS met 114.5 pun-
ten, op de tweede plaats
stond Jassons Pinda’s met
119 punten, maar de win-
naars van deze editie wa-
ren Ploeg B, met een score
van 125 punten!
Aan zij die veel punten ge-
scoord hebben, proficiat.
Aan zij die minder punten gescoord hebben dan gehoopt,
ook proficiat12. Ongeacht de score, kon iedereen toch met
een prijsje naar huis gaan, met dank aan onze PR Extern.
Nog eens extra bedankt aan mijn Quizcomité, want zonder
hen was dit zeker niet gelukt.
We hebben er met z’n allen een geslaagde editie van ge-
maakt, dat is zeker!

10160 man, dedju!
11Honorable mention voor de prachtige blokfluitkunsten van Julie.
12Deelnemen is belangrijker dan winnen, amirite?
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Hopelijk mag ik jullie
volgend semester weer
zo talrijk verwelkomen!
xoxo
Cultuursmurf

Sport
IFK Vrouwenvolleybal

Dat onze damesploeg vol-
leybal geen schijn van kans
maakte tegen hun groeps-
genoten (VTK, ML&VEK,
VGK en HILOK) wisten we
al. Maar dat ze het toch
zo goed deden was een
enorme verassing! Ook al
hebben we elke match ver-
loren, toch zorgden de da-
mes voor een schitterend

spektakel. Wetende dat we 7-7 gelijk hebben gestaan met
HILOK, konden de dames ’s avonds met een gerust hart
slapen. Forfait vermeden en de tegenstanders waren onder
de indruk van het toch altijd onderschatte WiNA! Bedankt
Dames!

IFK Herenvolleybal 1/8 ronde

Een week later was het aan
de volleyballers om zich te
bewijzen met drie volley-
ballers in de ploeg. De lo-
ting was gunstig en we kre-
gen een gematigde poule13

waar de coach alleen maar
van kon dromen gebeurde!
WiNA won met voorsprong
met 2-0 tegen VGK, toch 1
van de 5 grote kringen mag

13VGK, VTK2, Geologica en Geografica
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gezegd worden. Daarna stuntte de ploeg direct nog eens
met een heel sterke match tegen VTK2 en haalde de 2-0
binnen! De weg om de poule te winnen lag open en met
twee iets mindere matchen haalde WiNA toch nog vlot de
overwinningen binnen. Zo stoten we door naar de volgende
ronde die volgend semester zal plaats vinden. We hopen al-
vast op een talrijke supporters opkomst dan!

IFK Voetbal

Aan de sfeer voor de match voelde je dat onze mannen het
wel zagen zitten tegen VRG. De eerste minuten van de wed-
strijd kampte het goed. Door een kleine inschattingsfout
in de verdediging kwam de score al snel in ons nadeel met
0-1. Vervolgens hielden beide ploegen elkaar in evenwicht
tot aan de rust. Door de hoge druk van VRG op de flan-
ken konden ze toch onze stevige verdediging op dezelfde
manier in de wind zetten en tweemaal scoren. De Nolf M.
gaf de wedstrijd toch nog wat glans door overhoeks in de
winkelhaak te knallen en zo het mooiste doelpunt op naam
van WiNA te zetten.
Eindstand: 1-3.

IFK Judo

WiNA op het IFK Judo!
Een schitterende tweede
plaats voor onze bruine
gordel Mathijs Van Noort
in zijn gewichtsklasse bij
de bruine/zwarte gordels.
Ook onze blauwe gordel
Jasper Boydens behaalde
zilver in zijn gewichts-
klasse bij de groen/blauwe
gordels. Niels Van den Bos-

sche, onze groene gordel, die delfde het onderspit in zijn
reeks, maar verweerde zich dapper! Onze dappere ninja en
witte gordel Jarne Ghijsels werd derde in zijn reeks zonder
de mat te betreden wegens inschrijvingsfout door het FK14

Bedankt aan de deelnemers! Het beeldmateriaal van hun
wedstrijden staat online op de FB pagina van WiNA.

14Dit is echt beyond brak
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IFK Minivoetbal

De eerste wedstrijd: WiNA 2 - VLK 1. Ookal was VLK een
maatje te groot, toch toonden onze spelers zich van hun
beste kant. Onze topscoorder Follet T. vond tweemaal de
netten en ook onze praeses wist te scoren. Ondertussen
viel er regelmatig eens een doelpunt voor de tegenstander,
maar dat is natuurlijk van minder belang. De frustraties
kiemden diep in het hart van onze praeses, die het toch
graag anders had gezien. Een overmoedige sliding15 be-
zorgde hem dan ook een gele kaart 16. Na enkele minuten
af te koelen, dachten we dat innerlijke de Bruce Banner het
stuur terug in handen had. Maar nog geen twee seconden
voor het einde vloog onze praeses ten volle in het publiek.
Tijdens een wanhopige poging om een fatale botsing met
de VLK supporters te voorkomen, brak hij z’n voet. R.I.P
voet.
Einduitslag: 3-17

De tweede wedstrijd was van iets meer sportief spektakel
voorzien en werd gespeeld door WiNA 1 tegen ML&VEK 3.
WiNA stond op z’n sterkst sinds jaren en hoopte op de laat-
ste kans tot doorstoten in het voetbal. Met een stevige start
van de beide ploegen was het wachten op dat eerste doel-
punt. Na enkele minuten en twee kleine blessures, viel
het eerste doelpunt voor de anderen. WiNA creërde enkele
gaten in de vijandelijke defensie, maar echte schotkansen
bleven uit. We voetbalden de ganse wedstrijd goed mee,
maar waren nooit efficiÎnt als we voor doel kwamen. De
vermoeidheid sloop naar het einde toe steeds meer in de
benen.
Einduitslag: 0-6

IFK Zwemmarathon

WiNA gingen samen met de wetenschappen17 in zee om
drie uur lang baantjes te trekken in het zwembad. Het
eerste halfuur was het aan de dames om zich nat te ma-
ken en onze kleuren te verdedigen. De mannen vervoegden
zich hierna bij de dames en zo sprong wetenschappen al

15 waarbij hij niemand raakte, of toch net niet
16"die eigenlijk rood moest zijn- Lucas Delcour(scheidsrechter in mini-

voetbal)
17en VLAK en Dentalia
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snel van de 10de naar de 8ste plaats! Een inhaalmanouvre
op VDK was ingezet met 9
baantjes achterstand wegens
hun sterke dames aan het be-
gin. Beetje bij beetje kwamen
we dichter maar niet snel ge-
noeg en zo eindigden we op
7 baantjes van VDK aan het
einde. De opkomst was alles-
zins talrijk en daar zijn we alle
zwemmers heel erg dankbaar

voor, Merci 1 voor 1! Verder nog een shout-out naar de
aanwezige supporters18 ondanks geen plaats in de tribune.
Achteraf werd er nog gezellig op nagedronken in de sport-
bar.

Feest
Beste Winezen, willekeurige wetenschappers of andere straat-
lopers

Het semester is weer bijna voorbij, maar ik denk dat we
toch mogen terugblikken op een geslaagde 12 weken 19.
Het is nu tijd om de boeken eindelijk open te slaan en dus
spijtig genoeg houdt dit ook in dat de feestjes even een win-
terslaap zullen inlassen. Even kleine samenvatting voor zij
die de fysica rond zwarte gaten net iets te interessant von-
den.

Bierkoning en Ballenavond
We zullen beginnen met
een wel verdiende proficiat
voor onze bierkoning Ma-
thieu, bierkoningin Manon
en onze schachtenkoning
Timon.
De balletjes waren een fijn
extraatje voor tijdens het
supporteren.
10/10, dit moeten we nog

18en het spandoek van Jules en Robin!
19Omtrent feestjes allesinds
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eens doen20. Ik denk dat (behalve onze temmer misschien)
iedereen wel heeft genoten van deze avond, ook zij die zich
dit niet herinneren.

WiNA’s Most Wanted
Met vrij veel zekerheid
kan ik zeggen dat dit
geslaagd was, zoveel
schurken! De Sint
durfde zelf al niet meer
binnen. Dit was het
eerste jaar maar hope-
lijk zeker niet het laat-
ste. Er was wel een
klein akkefietje, name-
lijk dat er politie aanwe-
zig21 was die klaar stond

met opsporingsbericht. De man was gewapend en uiterst
gevaarlijk. Volgende editie zal hier zeker voor moeten wor-
den opgelet.

Vice
Maarten, ik ga geen woordje schrijven. Ik kan dat niet en
ik ben daar niet creatief genoeg voor.

Rechtzetting in betrekking met het artikel ’Horoscoop’
van ’t Strakske I, Jaargang 83
Bij Weegschaal is de persoon om naar op - zonder aanhalingstekens-
te kijken Blokkie. Dit haalt het misplaatste sarcasme weg,
want dit erelid is wel om naar op te kijken.

20Volgend jaar of zo
21Allesinds een sheriff
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Kalender
Het einde van het semester en de examens naderen lang-
zaamaan. Desondanks het naderende noodlot organiseert
WiNA nog snel een aantal activiteiten om ons af te leiden.
Ook worden hieronder wat activiteiten22 vermeld voor de
studenten die de komende examens hebben overleefd.

Semester 1

ma 10 december IFK badminton
niet-geklasseerden

GUSB

woe 12 december Massacantus Flanders Expo

Semester 2
ma 11 februari IFK volleybal Heren GUSB
di 12 februari Cocktail-avond CB

woe 13 februari Speeddate der
Wetenschappen en
Blandino’s

Terminal

vrij 15 februari vriendjes- en familie
cantus

CB

woe 20 februari
IFK Basket 1/8 finales GUSB
IFK zwemmen GUSB

22van het tweede semester uiteraard
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Nielsbericht
Tegenwoordig kan je er niet meer omheen: overal is er fake
news en zijn er nutteloze clickbaitartikels die ieders nonkel
Danny of tante Rita dagelijks delen op Facebook. Nu hoor
ik u al denken: wat doet deze opmerking in ‘t Strakske.
Wel beste lezer, voor een keer staat er eens echt iets nuttig
in dit boekje23: een echt nieuwsartikel. Dit is niet gewoon
clickbaitrommel. Dat beloof ik u. Ook zal de gepaste cen-
suur worden toegepast waar nodig, om de slachtoffers die
vermeld worden de nodige rust te geven.

De val van een praeses
Als we even terugdenken aan begin november is er natuur-
lijk een zeer groot nieuwsfeit waar we niet omheen kunnen:
de val van de chemicapraeses. Ondertussen is er al zoveel
over geschreven en zijn de “grote” kranten al gaan lopen
met mijn uitgebreid artikel. Daarbij hebben ze ondertus-
sen een nieuwe praeses, dus de grap is eigenlijk zowat
voorbij. Vandaar dat ik het over de val van een andere,

belangrijkere praeses ga
hebben: de val van de
praeses van WiNA, naar
wie ik in dit artikel ver-
der ga vermelden als N.S.
om zijn privacy te respec-
teren. Onze geliefde prae-
ses heeft namelijk een zeer
onfortuinlijke maand ge-
had.

Het begon allemaal met
zijn fiets die werd gestolen.
Niet eenmaal, maar wel
drie keer en dit in slechts
een enkele maand! Maar
dit was nog niet genoeg on-
geluk. Op een lange avond

werd zijn fiets meegenomen door een onbekend persoon

23AKA het WiNA-bord
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en zo maar eens meer dan 100m(!) verplaatst. N.S. moest
helemaal naar zijn fiets stappen om vervolgens naar huis
te kunnen fietsen, maar het zouden juist deze 100 me-
ter extra stappen zijn dat aanleiding zouden geven tot het
grootste ongeluk.

Op maandag 26 no-
vember 2018 werd
onze praeses op gru-
welijke wijze onderuit
gehaald door VLK1
tijdens het IFK mi-
nivoetbal. Vervol-
gens stalen ze ook
nog eens zijn fiets.
Vervolgens werden er
ook nog eens ver-

valste bewijzen gemaakt om de mensen ervan te overtui-
gen dat onze praeses compleet zelfstandig was gevallen.
Natuurlijk is dit pure zever.
Maar wat is VLK hun motief eigenlijk voor deze gruwelijke
aanslag? Misschien deden ze het omdat N.S. ooit eens tij-
dens “alle landbouwers zijn anders geaard” op een cantus
zong. Ook kan het dat ze de competitie voor de zwem-
marathon en 12-urenloop willen verzwakken. Wie zal het
zeggen? Daarom gingen wij het hen gewoon eens vragen.

Jammergenoeg bleek geen enkel praesidiumlid van VLK
beschikbaar voor commentaar, al kan dit ook iets te maken
hebben met mijn uitgevallen24 internet.

24Heb je al eens geprobeerd om het aan- en uit te zetten? Dat werkt
vaak
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De Sint en de koekjesdief
De Sint is net uit het land maar heeft wel reeds een naam
op zijn lijst met stoute kindjes. Ik zal jullie even vertellen
wat er precies is gebeurd.

Het begon allemaal in De Melkherberg, een nieuwe hippe
hipsterkeet op de Korenmarkt. Het is 5 december, de
Nico 25 en ik zaten nog gezellig in
de herberg wat te praten over de
schone dingen in ’t leven. Hij keek
uit naar donderdag, dan was hij na-
melijk jarig.
“Amai,” zei hij op de schattige ma-
nier die ik van hem gewend ben,
“Ik kijk uit naar donderdag.” Nog
vele met plezier gevulde uren gin-
gen voorbij tot plots de klok 12
uur sloeg. Hij moest vertrekken op
ronde.

Hij sprong recht en riep al zijn Pieten bij elkaar. Wanneer
ze aan de deur klaar stonden om te vertrekken riep er een
Piet: “Godverdomme! Wie heeft die zak mee? Het was mijn
beurt dit jaar!”
Iedereen keek elkaar verward aan. Er was iets mis: nie-
mand had de zak gezien, hij was gestolen!

Net zoals in een actiefilm rolden stalen tralies voor de deu-
ren en ramen. Nu was het serieus, Nico zette zijn mijter af
en zijn fedora op 26. Iedereen werd één voor één bij Nico

geroepen, beginnende bij de dron-
ken man in de hoek 27. Na 2 uur
lang iedereen te ondervragen ston-
den we nog nergens. We wisten en-
kel dat de toog kraakte. Plan B:
toen we wisten dat elk van de Pieten
onschuldig was, konden we samen
gaan zoeken.

25Sint Nicolaas, voor de 3 lezers die dit nog niet hadden gevat
26Zo een zoals de echte detectieves dat ook hebben
27Robin, voor de geïnteresseerden
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Eén uur later28.
“Nog steeds niets?!”riep ongeduldige piet.
“Voor mij nog een pintje”, zei Robin.
“Stop nu eens met mij te pesten,” snikte Nico.
Uit razernij schopte hij tegen de toog.

KLETS!

Opeens tuimelde David uit de kast van de toog met een ju-
ten zak in zijn handen en een mond vol koekjes. Ik vond
het wel grappig, maar Nico daarentegen... Omdat hij in
tijdsnood zat en anders David in een zak had moeten mee-
sleuren, besloot hij om David hardhandig aan te pakken
en een paar meppen te geven. Het was een spannend ge-
vecht. David won.
Einde.

28Met de stem zoals de verteller uit Spongebob
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IAESTE
Gegroet Strakskelezers! Ondertussen nadert het einde van
het eerste semester aan sneltempo. De tijd is voorbij ge-
vlogen en IAESTE Ghent kan terugblikken op een geslaagd
semester! Hopelijk kunnen jullie dat ook (al wordt dit pas
een dikke maand na de ‘kerstvakantie’ bevestigd). In deze
editie: een getuigenis, maar mogelijks nog interessanter:
welke stappen moet jij ondernemen om volgende zomer op
stage te gaan met IAESTE.

IAESTE?
The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience (IAESTE) is een organisatie die
wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks
vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschaps-
richtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werk-
ervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen
mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig
onder te dompelen in een andere cultuur en is dus meteen
ook een prachtige levenservaring.

Smaakmakertjes
- Theo Dedeken, Computer Science, Germany

“This summer I went on an internship of two months in
Zittau, Germany. Studying in Ghent for five years already I
wanted to change up my environment. An internship abroad
seemed a great way to get some international experience
without having to fit an Erasmus program into my regular
curriculum. I was selected for an internship in the Univer-
sity of Applied Sciences in Zittau.
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Upon arrival I got picked
up by someone from the
university which drop-
ped me off at the dormi-
tory and arranged many
other things, including
getting me a rental bike
to use for the duration
of the stay. At the uni-
versity I performed re-
search into novel ma-
chine learning solutions
for the monitoring of nu-
clear waste containers.
This research is impor-

tant as these radioactive substances will be around for a
long time, so improvements in monitoring will have the effect
that the physical contact of humans with these radioactive
substances will be at a minimum.
We obviously did not spend all of our time working, and
being in Germany, the most popular destination for IAESTE
students, meant that there were local committees all over
Germany. These committees organized weekends throug-
hout the summer for their respective regions. Using the
cheap summer train ticket we could participate in two of
them, one in München and the other in Hamburg. Both
of these weekends were unforgettable and attracted in-
ternship students from all over Germany and thus also all
over the world. The enthusiasm of the organizers transfor-
med both of these weekends in tiring but amazing experien-
ces.
I can wholeheartedly recommend going on an IAESTE in-
ternship. The experiences, new connections and memories
you return with really have a profound impact on your life.
Also, don’t be afraid of the longer internships, time flies
when you are having fun and having extra time means you
get to work on bigger projects. More time also means a lot
more activities and trips, so you can explore more of the
country you are visiting.
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Jouw IAESTE-stage?
Voor al wie op 29/11 ons info-event vol getuigenissen en
praktische richtlijnen om jouw droomstage te bekomen,
gemist heeft: geen getreur. Alle details staan duidelijk uit-
gelegd op onze website.
Momenteel is je belangrijkste opdracht de wishlist invul-
len. Aan de hand van deze niet-bindende voorkeurslijst
komen we te weten welke soort stages (vakgebied, duur en
locatie) het meest gegeerd zijn bij de studenten die met ons
op stage willen volgende zomer. Zo helpt het ons om een
zo relevant mogelijk aanbod aan stages te verzamelen. Dit
is de eerste stap richting een onvergetelijke zomer!
Voor verdere updates omtrent praktische richtlijnen inzake
applicaties en meer, verwijzen we graag naar onze website,
de mailinglijst (wij spammen jullie absoluut niet met on-
nodige mails!) en onze Facebookpagina.

Volg ons!

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en dead-
lines?

• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE
Belgium’

• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te
sturen naar iaeste@vtk.ugent.be

• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op
de website www.iaeste.be
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Een gids voor autocensuur
Je hebt het zelf wel al eens meegemaakt. Je vertelt een
hilarische mop en zowat iedereen lacht, met uitzondering
van een iemand. “Ja maar mijn oma had dat en dat was
heel erg” et cetera. Sfeer verpest, en nu ben jij diegene die
toch net altijd een tikkeltje te ver gaat29.
Ik word er ook zelf al eens mee geconfronteerd, zo’n humor
die ik zelf een tikkeltje te ver vind gaan. Bijvoorbeeld in
memegroepen, of hier in ‘t Strakske. Daarom zou ik graag
volgende suggesties willen doen die garanderen dat je altijd
binnen de grenzen blijft:

• Zoek naar veilige kop-van-jutten. Geologen, industri-
eel ingenieurs, West-Vlamingen en mensen die Zou-
telande aanhoorbaar vinden zijn allen jammer genoeg
nog steeds niet met uitsterven bedreigd en de jacht
daarop is nog altijd gewoon vrij. Indien je tijdens het
Zwartbruine bier niets interessants hebt, wordt een
vrije versie over een van de vermelde bevolkingsgroe-
pen toch nog gesmaakt.

Zie bijvoorbeeld dit stukje uit De verzamelde werken
van Konijn:
Daalt je intelligentie exponentieel, Dan studeer
je waarschijnlijk industrieel.

• Pas op met mopjes over actuele groeperingen. Pak nu
Schild & Vrienden. Om achterdocht te vermijden laat
je dit onderwerp best achterwege. Dit houdt ook in
dat je geen mopjes over schilden en vrienden in de-
zelfde zin moogt maken. Bijvoorbeeld:

Onze vriend Julien heeft wederom een schild
gebroken

Dit is volledige uit de boze.

• Als je geen interessante bevolkingsgroep vindt om mee
te lachen, kan je ook altijd lachen met individuen.
Bierkoningen, IT’s, skireisfanaten, Mathieu: noem maar
op. Ook leuk is lachen met je eigen schacht. Vooral
als die schacht in januari Algebra I heeft.

29Het leven zoals het is: Jeffrey.
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• Als ge uiteindelijk toch niets vindt om mee te lachen
heb je nog altijd jezelf. Gelukkig.
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WiNA-bord
Ganzenbord is een wereldwijd gekend spel dat iedereen wel
al eens in zijn leven heeft gespeeld30. Maar het onder-
staande ganzenbord heeft een speciale twist gekregen: het
is namelijk een WiNA-bord!

Regels
Statistiekvakje(Dobbelsteen): één keer gooien is een slechte
steekproef, ga daarom terug en gooi nogmaals

Informatica-projecten(Computer): Je hebt geen tijd meer
voor eender wat door de constante projecten. Sla een beurt
over om aan je projecten te werken.

Quantum entanglement(Atoom): Sta je wel op de plaats
die je dacht? Wissel met de laatste speler van plaats

Industriëel ingenieur(Hermesschild): Jouw eerste jaar Fy-
sica viel niet zo goed mee. Begin daarom je eerste bachelor
opnieuw bij de industriële ingenieurs door naar START te
gaan.

Beiaardcantus(Pintje): Je weet niet meer wat er op de can-
tus is gebeurd. Sla daarom dit vakje over.

Nathan(Fiets): Laat twee fietsen van je stelen en verplaats
2 vakken terug.

Stalin: iedereen is krijgt gelijke kansen maar wordt straat-
arm. Alle spelers worden op hetzelfde vak als de laatste
speler gezet.

Geologica: Naar stenen kijken is geen wetenschap. Je
mag niet meer met het spel meedoen.

Discordgroep: Je geheime discordgroep wordt ontdekt en
door ruzie met de rector moet je 2 beurten overslaan.

30Indien je onder een steen hebt geleefd: de regels worden nog uitgelegd
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Woordje van de schachtentemmer
Hey Fa!

We zijn alweer week
11, wat betekent dat
de tijd van met onze
neuzen in de boeken
zitten en te mastur-
beren om aan onze
trekken te geraken,
is aangebroken. Bo-
vendien betekent dat
ook dat er weer vele
activiteiten zijn ge-
passeerd die ik hier

mag aanprijzen, zodat de mongolen onder ons die ze dur-
ven gemist te hebben31 het zich kunnen beklagen en zodat
de rest nostalgisch kan terugblikken op alle herinneringen
van de afgelopen weken32.

Laat ons eens beginnen bij het begin. Na een heerlijk stin-
kende doop waar het lookpoeder rijkelijk in het rond heeft
gevlogen, kan de WiNA weer vele nieuwe schachtjes ver-
welkomen in ons midden! Ze werden duur verkocht dit
jaar dus fingers crossed dat onze penning met een extra
vatje wil smijten dit jaar ;) Maar ook de nadoop leverde
wat lekkers op en uiteindelijk is de WiNA er 34 kersverse
schachtjes rijker op geworden in totaal. En potmieljaar,
verdomd trots dat ik op hun allemaal ben! Wie weet zit
er daar wel een toekomstige opvolger van mij tussen ;)
Het doopcomité heeft zich althans kostelijk geamuseerd,
de schachtjes hebben goed afgezien en tevreden kunnen
wij terugkijken naar een geslaagde doop zonder al te veel
incidenten33.

Verder was ook de bierkoning en bitterballen dit semester
weer van de partij. Ik was fysiek aanwezig en heb alleszins
een trauma opgelopen voor Estaminet. De momenten dat

31Shame, shame, shame
32Als er nog herinneringen zijn althans
33“De doop is zo leuk als dat je hem zelf maakt” is hier ook nog altijd

van toepassing
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ik met mijn kop niet in de spaugemmer hing, gaven mij wel
de indruk dat het nog spannende wedstrijden waren. Dus
een kneukeltje voor Mathieu, Manon en Timon die respec-
tievelijk de bierkoning, bierkoningin en schachtenkoning
zijn geworden van dit jaar!

En dan de guidorolling, die was gewoon ronduit epic! Allez
dat vertelde mijn kater en mijn portemonnee mij de dag
erna toch. Naar horen zeggen was iedereen wel goed ca-
nard, zodanig dat zelfs de Père niet eens gehaald werd :o
Hopelijk heeft iedereen die mee was er even hard van ge-
noten als dat ik heb gedaan en is er genoeg verbroederd
geweest ;) #encoreunefois?

Met pijn in mijn hart is dit mijn laatste woordje van 2018,
en verlangend kijk ik al uit naar de laatste evenemen-
ten van dit semester zoals de Massacantus (en eventuele
schachtenkerstmarktrolling). Maar niet getreurd, volgend
semester staan er nog een hoop activiteiten op het pro-
gramma en ik hoop dat mijn schachtjes er even talrijk op
aanwezig te zien als dit semester. Ik wens jullie allemaal
enorm veel succes met jullie examens, doet da goed and
make mama proud!

Xoxo
You know you love me

de Meester
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Glijbaantjes

“Met genoeg glijmiddel is alles
een glijbaantje.”
-Segers

Quentin: “Waarom kijkt ge niet mee?
Die ene vrouw is echt keilekker,”
Junior: “Die vent anders ook wel!”
- WiNA over Highscool Musical

“Waarom mag ik nie aan de
schoen ruiken.”
- Robin

“Ik ga zo hard moeten kakken
als ik aan het lopen ben.”
-Arthur

“Wow, binnenste buiten en bui-
tenste binnen betekenen ge-
woon hetzelfde!”
-Lotte

Blokkie tegen Clara wanneer het
had geregend: “Wat zie jij er nat
uit,”
Clara: “Altijd toch?”
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“Ik heb echt respect voor Pandi,
Dutroux was een amateur.”
-Robin

“Yoghurt is gewoon pudding van
vruchten.”
-Jarne

“Ik heb kleine tepels dus ge
moet goed mikken”
-Thomas

“Dat is wel een moeilijk gaatje
hoor” -Thijs

Niels: “Zolang ik geen ski in
mijn poep krijg, ben ik blij,”
Manon: “Mijn foef is meer waard
dan uw poep.
My legs are always open remem-
ber”

Prof Volckaert: “Microsoft
Bling? Bling? Bling?”
Student: “Bing,”
Prof: “Ah right. Bling would
actually be a great name.”
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“Maandstonden is een onvoor-
ziene factor bij de vrouwen.”
-Jonathan over de zwemmara-
thon

“Kben daar niet decadent ge-
weest ze, ik heb daar gwn nen
boom gekocht in Borneo.”
-Robin

“De afkorting van WiNA staat
voor Wiskunde, Informatica,
Natuurkunde en Afgedankten.
De afgedankten zijn duidelijk de
ingenieurs.”
-David

“wat een droom die uitkomt,
Quentin die iets in mijn gat
schiet.”
-Robin

“Ge ziet er echt uit als een luci-
ferstokje."
-Jules tegen Blokkie
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Kleurplaat
Hieronder is een zwar-wit gemaakte foto van Robin terug
te vinden. Om deze kleurplaat wat interessanter te maken,
kondig ik een wedstrijd aan:
Kleur Robin in en teken bij naar wens. Stuur vervolgens
jouw kleurplaat door naar scriptor@wina-gent.be. De beste
inzendingen worden in de volgende editie van ’t Strakske
getoond.
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Puzzels
Binaire puzzel

Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende
regels:

• Elke cel moet een nul of een één bevatten.

• Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct
naast elkaar of direct onder elkaar worden geplaatst.

• Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen
bevatten.

• Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een wille-
keurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld worden
als een willekeurige kolom
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Groter-dan-sudoku
Bij de futoshiki is het de bedoeling dat, net zoals een su-
doku, elke rij,kolom en blok de getallen 1 tot n (n = de
lengte van een rij) 1 maal bevat. Hier komt nog bij dat aan
de groter dan en kleiner dan voldaan moet zijn.
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Oplossingen
Hieronder bevindt zich de oplossing van de binaire puzzel
van dit Strakske.
In plaats van de oplossing van de futoshiki krijgt u een
schouderklopje, want ik mag niet al mijn geheimen meege-
ven uiteraard. Anders zou het examen iets te gemakkelijk
worden.
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Dankwoord
Zoals traditie is in ’t Strakske, neem ik nu even de tijd om
de mensen34 die me geholpen hebben met deze editie in
elkaar te steken.

• Dank aan Sarah voor de voorpagina

• Dank aan het praesidium voor hun woordjes

• Dank aan Jarne voor zijn verhaal over de Sint

• Dank aan Niels voor zijn nieuws-update

• Dank aan Quentin voor het maken van de kleurplaat

• Dank aan mezelf voor het maken van het WiNA-bord

• Dank aan IAESTE voor hun artikel

• Dank aan jullie om tot hier mijn gezever vol te houden

• Dank aan Frederick voor de memes

• Dank aan Lotte voor de puzzels

• Dank aan Nathan voor zijn gids voor autocensuur

Verduidelijking in verband met het dankwoordje in ’t
Stakske I

In het vorige Strakske heb ik subtiel laten merken dat mijn
linkertenen geen grote steun zijn in mjn leven. Die tenen
vonden het uiteraard niet aangenaam dat ik dit zei, waarna
ze in hongerstaking gingen. Ondertussen is alles weer goed
tussen ons35

34of dieren/voorwerpen, ik discrimineer niet.
35Help. Ik ben ontvoerd door mijn tenen. Ze geven me amper eten en

ik heb een week lang geen zonlicht meer gezien. Bel de politie en red me
alsjeblieft.

38






