




Editoriaal

Beste medestudenten, pro-
fessoren, brakkers en an-
dere amateurs,

Ik hoop ten zeerste dat jul-
lie al ontzettend veel van de
start van het tweede semes-
ter hebben genoten. Ikzelf
heb dat in ieder geval al ge-
daan. Wie wil er nu niet
weer uren in de les zitten
en stress hebben over labo’s
of projecten? Helaas heeft
WiNA me al goed buiten
de lesuren beziggehouden.
Cocktails en cantussen zijn
vandaag de dag toch niet in-
teressant meer.

Genoeg onzin en heilig-
schennis uitgekraamd, tijd
om wat inleiding te geven
tot de derde editie van ’t
Strakske. Ik zeg de derde
editie, alhoewel dit het
vierde Strakske is dat ik in
elkaar heb getovered. Dit
komt omdat het introduc-
tiestrakske niet echt mee-
telt, dat is toch maar voor

enkel eerstejaars.

Net zoals de andere Strak-
skes, staat deze weer vol
met zowel onzin als deftig
uitgedachte artikels. Het
blijft me wel verbazen dat
sommige mensen1 steeds
weer een beetje laat durven
zijn met hun woordjes of ar-
tikels.
Dat is allemaal wel geen
groot probleem, hoewel het
daardoor wel meer als een
groepswerk uit het middel-
baar voelt.

Iedereen heeft wel al eens
in het middelbaar2 met die
ene persoon moeten werken
die pas op het allerlaatst
in gang schiet. Het maakt
niet uit hoeveel je hem/haar
vraagt om iets te doen, het
antwoord is steeds: ”Dat
komt wel in orde´´ of ”Ik ga
dat zeker later doen´´.
Als je zo niemand kent, kan
het goed zijn dat jij deze per-
soon zelf was.
Het is wat ambetant, maar
als brakken zijn/haar enige
slechte kwalitiet is dan heb
ik die best graag.

Helaas is het niet de bedoe-
ling dat ik hier de hele tijd
zit te neuten en zagen. Ik

1Ik ga geen namen noemen
2de vorige praeses van Chemica misschien niet
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zou dat kunnen, maar de
paar enkelingen die het edi-
toriaal nog aan het lezen zijn
zouden dat niet apprecië-
ren.

Wat iedereen wel zou appre-
ciëren, zijn upgrades in de
WiNA-kelder.
Al veel prachtige en zeer
betaalbare voorstellen zijn
naar de quaestor Matthias
gebracht, maar deze is gie-
rig aan het zijn. Wie wilt er
nu geen jacuzzi, pingpong-
tafel, beamer en TV-scherm
om te gebruiken na, tussen
of tijdens de lessen?3

Achja, wie weet komt dat er
ooit nog van. Het enige waar
we voorlopig op kunnen ho-

pen is dat Matthias in een
niet zo nuchtere bui iets te
vrijgevig wordt

Het is nu tijd om af te ron-
den voordat ik een kwade
quaestor op mijn dak krijg.
Geniet van ’t Strakske en
als je de verborgen bood-
schap op de volgende pa-
gina’s vindt, mag je me die
zeker mailen op
scriptor@wina-gent.be.

Maarten Van Hoecke

scriptor en amateuristische
zaag

3please Matthias?
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Trotse vader met dochter nadat hij zijn beste grap heeft
verteld
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Woordje van de Praeses
Beste wineesjes, archeologen van de toekomst die dit boekje
hebben opgegraven en aliens die recent de Aarde hebben
bezocht om te zien waar die commotie rond WiNA wel om
gaat.

Maar waar gaat
de hele commo-
tie nu echt om?
Omwille van het
feit dat we nog
steeds de op een
na grootste vere-
niging op de mas-
sacantus zijn4 on-
danks ons relatief
klein ledenaantal?
Of misschien om-
wille van het feit
dat we somehow meer emmers hadden na de massacan-
tus dan ervoor?

Of misschien is het vanwege die cocktailavond? Ik ga er-
van uit dat een semi-zichzelf-respecterende buitenaardse
spion wel eens facebook checkt.
Daarop had hij/zij kunnen lezen dat dé Mark Peeters, pro-
fessor in de complottheorie en fashiongoeroe, naar de Ca-
nard Bizar zou komen om zijn bord te halen5. Jammer
genoeg bleek dat wij belazerd zijn.
Wij stonden daar jammer genoeg allemaal speciaal voor
hem in bermuda. Ook bijzonder jammer voor onze spion,
die er aan was voor de moeite.

4Deze statistiek uitgelegd: als je per vereniging het aantal aanwezigen
per jaar optelt, en ze zo rangschikt, dan staan wij tweede.
Toevallig staat op de eerste plaats KILA, wat er voor zorgt dat we ook de
op een na grootste vereniging met zwart en geel als kleuren zijn.

5Hoe moeilijk is het te begrijpen dat wij dat bord niet hebben?
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Misschien, maar echt
heel misschien, is
het vanwege onze uit-
zonderlijk toffe acti-
viteiten dit semester.
Ik wil gerust voor
onze gast de statuten
licht aanpassen om
niet-menselijke wezens
toe te laten. Ik hoop

dat hij/zij zich zeker amuseert op onze Lan-party met de
andere wetenschappen, GBK, Geografica en Geologica, en
op onze pasta-avond6.
Of misschien had hij liever wat genetwerkt op ons evene-
ment met Nexios. Misschien ligt de markt voor buiten-
aardse spionnen wat slecht en schakelt hij liever over naar
IT-consultant7?

Wie ook wilt dat mensen overschakelen naar IT-consultant
is Exellys. Voor meer informatie ben je best bij Niels want
ik was niet op hun brandingevenement.

Tot ooit! Nathan Steyaert Praeses WiNA 2018-2019

6Pakt dat een alien kan tijdreizen.
7Mijn theorie is eigenlijk dat de man van Nexios die er niet in slaagde

een stuk pizza op te eten een buitenaardse spion was die nu door de
mand is gevallen.
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Verslagen
Cultuur

Liefste Wineesjes

De verdomde blok is weer voorbij. Hoog tijd voor ons om
weer wat leuks te organiseren voor jullie! Maar eerst een
kort verslagje van de afgelopen activiteiten.

Filmavond

De laatste cultuuractiviteit
van vorig semester was
meteen ook de meest rus-
tige. We hebben een ge-
zellig filmavondje gehou-
den en zijn in Kinepolis
naar Crimes of Grindel-
wald gaan kijken. Hét be-
wijs dat cultuuractiviteiten

niet altijd spannend of actief moeten zijn!

Speeddate

Op woensdag 13 februari hebben we
met de wetenschappen en Blandino’s een
heuse speeddate georganiseerd. Een
tachtigtal deelnemers hebben meer dan
twee uur lang small talk gehouden om
hun perfecte match te vinden. Wij heb-
ben dan als echte Cupido’s iedereen met
elkaar verbonden.
Perfect voor Valentijn8!

Dit Semester

Vorig semester zat vol adrenaline. Dit semester doen we
het wat rustiger en gaan we vooral gezellige activiteiten
doen. Als eerste is er de karaoke-avond op dinsdag 26
februari in de CB, waar we onze kelen gaan openzetten en
de hele Overpoort bijeen zullen schreeuwen. Op 27 maart

8Moesten we de matches op tijd gehad hebben. Filo, ik kijk naar jullie.
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organiseren we de goeie ouwe spelletjesavond. Als laat-
ste cultuuractiviteit voor dit semester gaan we op kroe-
gentocht. En tussendoor komt er nog een extra activiteit,
speciaal voor jullie georganiseerd door de Sportjes en Cul-
tuur... Stay tuned!

See ya x
Cultuursmurf

Sport
Het nieuwe jaar is er en dus ook die goeie sport voor-
nemens die iedereen elk jaar stelt 9. Gelukkig zijn wij
als sportjes er nog om jullie te helpen bij deze voorne-
mens! Een aantal activiteiten hebben al plaatsgevonden
maar treur niet er zijn nog kansen! Heb je interesse om
deel te nemen? Contacteer dan zeker 1 van de sportjes of
stuur een mailtje naar sport@wina-gent.be

IFK Volleybal 2de ronde

Het volleybalteam mocht
op de eerste dag van het
nieuwe semester het opne-
men in de poule tegen klep-
pers zoals HILOK, VLK en
Chemica. Met argusogen
werd gekeken naar het ge-
bruik van een spelsysteem
binnen onze ploeg, wat nog nooit gedaan werd!

Al snel bleken HILOK en VLK van een ander kailber te zijn
en werd tweemaal in twee sets verloren. Ons spelsysteem
werpte wel zijn vruchten af om mee te spelen maar over-
dondering door de individuele klasse van de tegenstander
was een feit.

De slotmatch tegen Chemica bracht wat meer balans in het
spel waarna de score van een stevige eerste set uitdraaide
met 21-17 in het voordeel van Chemica. Zij hadden rust
gekregen tijdens onze mztch tegen VLK wat zorgde voor

9zoals Robin die beginnen fitnessen is en nog gezelschap zoekt
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een verschil in frisheid tussen beide team in de tweede set.
Ondanks de wilkracht van onze ploeg speelde de vermoeid-
heid ons parten en verloren we de set met 21-11.

Na een fantastische prestatie, kunnen we alleen maar met
trots terugblikken naar het IFK volleybal. Bedankt aan alle
supporters! Bedankt aan alle volleyballers! Jullie maakten
onze doorstootdroom waar!

IFK Basketbal

Na uitstel wegens de mas-
sacantus vond uiteindelijk
de eerste ronde van het IFK
Basketbal plaats op woens-
dag 20 februari. Als under-
dogs vertrokken onze spe-
lers10 richting het GUSB
in de hoop zolang mogelijk
te kunnen aanklampen bij
VGK. Ons team vond vlot
de ring en begon met een
lichte voorsprong aan de match! Al snel bleek dat de wei-
nige wisselspelers en de warmte in de zaal het niet een-
voudiger maakten. Onze spelers gaven alles wat ze konden
maar een eindstand van 81 - 43 in het voordeel van VGK
was zeker geen slechte uitslag wegens de sterkere tegen-
stander.

Upcoming IFK’s

• 04/03: IFK Badminton enkelspel (geklasseerd)

• 18/03: IFK Badminton dubbelspel (wel en niet ge-
klasseerd)

• 25/03: IFK Hockey

10Sander inclusief die stierf tijdens de wedstrijd
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Sporttoernooi der wetenschappen

One Team?! Dat zal zeker het geval zijn op woensdag 3
april aan S9 wanneer de wetenschapskringen het opne-
men tegen elkaar in verschillende disciplines waaronder
voetbal, touwtrekken, etc.
Ben jij bereidt om voor onze kleuren te vechten kom dan
zeker af!
Hou je het liever rustg dan ben je zeker ook van harte wel-
kom aan ons drank- en eetstandje om er een gezellige na-
middag11 van te maken.

12-Urenloop

Het sportjaar sluiten we donderdag 2 april af met de niet te
missen 12-urenloop op het Sint-Pietersplein! Samen met
de wetenschappen nemen we het op tegen andere kringen
om zoveel mogelijk rondjes af te leggen in 12 urentijd.
Natuurlijk is onze tent die beschikt over een drank- en eet-
standje ook aanwezig voor de sporters en supporters! Een
sportevenement van formaat dat je zeker en vast niet wil
missen!

Sport OUT

Feest
Beste feestbeesten, beestfeesten en rest
Een gloednieuw semester is ondertussen begonnen met
nog vele wilde feestjes gepland. Maar ik ben nu verplicht
het even over de voorgaande feestjes te hebben. Let’s Go!.

11Inclusief beerpong
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Cocktailavond

Wohohow over een top
feest gesproken. De cock-
tailavond was zeker een
prachtig begin van een
episch semester. De cock-
tails waren goed, de sfeer
zat goed en iedereen was
goed (zat). Bedankt ook
aan onze prachtige bar-
mannen 12voor de bedie-
ning in kostuum, jullie hebben zeker ook geholpen om al-
les op gang te brengen.

Wat brengt de toekomst?

In dit eerste punt gaan we terug naar het verleden met een
heuse Ketnetkroket clubavond op dinsdag 12 maart 13, wij
zullen zorgen voor de nodige snack en de gepaste muziek
om ons te doen wegdromen naar die goede oude tijd.

Verder willen we jullie zeker uitnodigen voor het galabal!!
Dit vindt plaats op 5 april in stadsbrouwerij Gruut, dichter
bij de bron kunnen we ons niet begeven.
Doe je mooiste kleertjes aan, toon ons de beste dance mo-
ves en geniet van het balligste bal14

Hopelijk zien we jullie nog vaak terug dit semester!! Tot
dan!!

Jullie Feestjes
Julie en Jarne

12Of vrouwen I guess.
13Uiteraard gaat deze ook door in de CB.
14Wat dat ook moge betekenen.
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Kalender
Net zoals ieder jaar/semester heeft WiNA weer een groot
aanbod aan activiteiten voor zijn leden klaarstaan. Hier-
onder vind je activiteiten die binnenkort plaatsvinden, dus
zorg dat je ze zeker niet mist!

Datum Activiteit Locatie
ma 4 maart IFK Badminton geklas-

seerd
GUSB

woe 6 maart Schachtenetentje ?
di 12 maart Liefde & Loemia’s CB
za 16 maart Verbroederingscantus

der WiNA’s
CB

ma 18 maart IFK Badminton dubbel GUSB
woe 20 maart Manillenavond Campus Sterre
do 21 maart Verbroederingscantus

met Hermes
CB

ma 25 maart IFK Hockey GUSB
di 26 maart Foute top 83 CB

woe 27 maart Spelletjesavond S9 A3
woe 3 april Sportdag der weten-

schappen
S9

do 4 april Bierbowling Overpoort Bowl
vr 5 april Galabal Stadsbrouwerij Gruut
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Skireis Review
Met 28 man trok wetenschappen dit jaar naar het pitto-
reske Alpe D’Huez om daar wat alles onveilig te maken.
Dat is ferm goed gelukt nog, al zeggen we het zelf.

We begonnen de week natuurlijk met het vertrek richting
de Alpen. Hier kwamen we aan na slechts 12 uurtjes rij-
den. Wat snel is in vergelijking met enkele andere vereni-
gingen. 15

De eerste dag vulden velen van ons met het bekomen van
de korte reis met een frisse pint in de hand. Na wat re-
laxen konden we onze logementen gaan inpalmen, alsook
ons skimateriaal gaan ophalen. De volgende dag begonnen
we dus vliegensvlug aan onze vele kilometers doorheen het
skigebied.

De eerste dag verliep nogal moeizaam. Door een dichte
mist die in de namiddag alleen maar erger werd, zag je
geen hand voor ogen. Zo gebeurde het wel eens dat je te
laat een piste-paaltje zag en dus even buiten piste in de
verse poedersneeuw een tuimeling maakte16.
Gelukkig was hier voor de rest van de week weinig meer
van te merken. 5 dagen aan glorieuze zonneschijn en wei-
nig tot geen bewolking.

15Als je snel wilt skiën moet je dus bij de wetenschappen zijn, eh
16Vervloek het verlaten van poedersneeuw na een val
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De ervaren rotten gingen al snel de hogere pistes verken-
nen en waren op jacht naar een persoonlijk snelheidsre-
cord. 17. De minder ervarenen bleven dan maar op iets
plattere en haalbare pistes. Het einddoel was weliswaar
dat ieder van ons toch 1 maal de top van 3330m zou doen.

Een skireis is natuurlijk niet enkel skiën! Hoe leuk dit
ook is, je kan moeilijk ‘s nachts de pistes op en om deze
pijnlijke waarheid te vergeten, schoten we natuurlijk in de
drank vanaf 17u op de après-ski. Daar kregen we elke dag
iets van gratis drank en elke dag zat de sfeer ook zeker
goed.
Daarna konden we ons op het gemak een heuveltje laten
afglijden om terug toe te komen aan onze residentie om
dan samen gezellig te eten! De rest van de avond vulden
we meestal met gezellig eentje te drinken en onder andere
een kaartje te leggen18.
Hierna vertrokken we dan meestal naar de Yeti om daar
nog een feestje te bouwen. Op donderdag hadden we ook
nog de skireis-cantus! Deze werd geleid door Thibault, de
prosenior van Geologica, met als cantor Dries, vice van Ge-
ografica. Dit was echt een top-cantus.
Comfortabel cantussen op leren zeteltjes in een discotheek.
Jammer genoeg hadden we wel maar 3 uur, maar de dag
erna hebben we dan gewoon nog wat verder gezongen op
de skipistes!

Op de laatste dag zijn we met alle Winezen19 dan maar
eens helemaal naar de top gegaan om de langste zwarte
piste van Europa af te gaan.
Dit was voor iedereen zeker wel een hoogtepunt op deze
skireis! De eerste helft van de piste was voor de minder er-
varen skiers zeker een grote uitdaging, en de verschillende
valpartijen maakten dit wel duidelijk. Maar al snel ging het
beter en konden we allemaal genieten van het adembene-
mende uitzicht.

17104.6 km/u is het record voor deze skireis - Zot zijn doet geen zeer,
neem ik aan

18Mao?
19buiten een katerende schacht
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De terugkeerdag was dan aangebroken, deze begon al vrij
vroeg om dan een hele dag door te brengen in de Yeti waar
we gedurende de hele namiddag konden genieten van How
I Met Your Mother. Er zijn dus zeker ergere dingen.
Tegen 17u30 konden we dan de bus naar huis op en niet
veel later vertrokken we dan ook.

De volgende ochtend kwamen we al in de vroege uurtjes
terug aan bij de Sterre, om 6u zelfs al, en konden we te-
rugkijken op een geslaagde skireis.
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Eten moet blijkbaar ook
Er gaan tegenwoordig van die vreemde ideeën rond dat
we naast onze voedingstoffen in vloeibare vorm20 ook voe-
dingsstoffen in vaste vorm worden aangeraden. In licht
van dit vreemd concept zijn hier een aantal mogelijkheden
om de dag te overleven.

Ontbijt
Na een lange nacht ”werken´´ voor de goede puntjes is
het natuurlijk niet altijd even makkelijk ’s ochtends op te
staan. Je benen kunnen wat zwaar zijn, je hoofd doet wat
zeer, je maag is niet helemaal in orde...21 Voor we begin-
nen aan het ontbijt, raad ik natuurlijk eerst een lekkere
douche aan.
Zoals we allemaal weten, hebben onze ouders ons niet
opgevoed om op te geven vanaf het een beetje moeilijk
wordt. Daarom slaan we de stap van een asperine na-
tuurlijk over22.

Om het moraal wat op te krikken, zullen we onszelf een
lekker ontbijt maken. Je kan natuurlijk niets verkeerd
doen met het klassieke eitje. Om ons een beetje te hy-
drateren tijdens het eten, zullen we aan ons eitje wat melk
en boter toevoegen om het lekker smeuïg te maken. De be-
reiding van dit gerecht is heel makkelijk. Meng een aantal
eieren met wat olie en melk in en pot en zet deze mengeling
op een zacht vuurtje.

Je kan natuurlijk geen roerei
maken zonder ook het ei roeren.
Gebruik hiervoor een spatel om
tijdens het opwarmen non stop
te roeren. Om een optimale con-
sistentie van het roerei te verze-
keren is het een goed idee om
elke 30 seconden de pot van het

20Ik dacht dat de koolhydraten in een pintje genoeg waren
21Misschien niet altijd door het studeren
22Laatste nieuwe studies hebben natuurlijk aangetoond dat alcohol een

betere pijnstiller is dan een asperine. Dat is natuurlijk altijd een optie om
de pijn wat te stillen.
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vuur te halen. Eens een deel van
je ei begint te klonteren, voeg je een klompje boter toe. Blijf
nu doorroeren tot je de gewenste consistentie hebt.

De mensen die veel te fancy willen zijn, kunnen nog wat
spek of een champignontje erbij maken.

Middagmaal
Hier hebben we natuurlijk een aantal opties. De makke-
lijkste optie is natuurlijk in een studentenresto iets te gaan
eten. Dit is snel, makkelijk en goedkoop. Het enige nadeel
is dat het op vlak van smaak toch een pak beter kan.

De vraag is nu natuurlijk wat je in de plaats kan eten23. ’s
Middags hebben we meestal niet zo veel tijd om iets te ko-
ken. Daarom zullen we een snel maar heel lekker gerechtje
maken.

Het gerechtje dat we
maken is een wrap
met ham en kaas.
Snij zowel een to-
maat, augurkjes en
wat sla in kleine
stukjes die je dan sa-
men met wat may-
onaise mooi verdeelt
over de wrap.
Vervolgens leggen we
een sneetje ham en

kaas bovenop de uitgesmeerde groenten en we rollen de
wrap op.24

23Ja we weten ondertussen wel al dat die vloeibare koolhydraten niet
tellen

24En dan durven mensen koken moeilijk te noemen.
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Avondmaal
Voor we weer gaan ”wer-
ken´´ moeten we natuur-
lijk ook nog iets eten.
Ons ”werken´´ kan soms
wel eens zwaar op onze
maag liggen, dus we kun-
nen maar best een goede
laag leggen. Hoe vet-
tiger hoe prettiger dus.
Er is dus niets beter
dan een Julientje of een
Rombautje in de Over-
poort.

Dit was dan koken met Segers. Ik hoop dat jullie de ko-
mende weken toch iets minder zullen verhongeren met al
deze ideeën om voedingstoffen op een vaste manier in te
nemen.
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IAESTE

Gegroet Strakskelezers! Het nieuwe semester is aangebro-
ken, de heerlijke lente staat voor de deur en we hebben
reeds van het eerste terrasjesweer kunnen genieten, wat is
het studentenleven toch fijn!
Desalniettemin kan je met IAESTE je studentenleven nog
een enorme upgrade geven, hierover verder in dit artikel
meer!

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 le-
venservaring.

Jouw IAESTE-stage?
Na meerdere stagever-
halen gedeeld te hebben
in de vorige edities van
’t Strakske (terug te vin-
den op de website van
WiNA voor wie ze ge-
mist heeft), heb je mis-
schien zelf ook wel de
smaak te pakken gekre-
gen? Wil jij je komende
zomer ook in een onver-
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getelijk avontuur storten? Dit is je kans!
De eerste applicatieronde is ondertussen al achter de rug.
Maar niet getreurd, naar goeie gewoonte zijn er meerdere
applicatierondes, alle informatie over hoe je alsnog aan
een stage in het buitenland kan geraken, kan je gemak-
kelijk terugvinden op https://iaeste.be/students/annual-
procedure/.

Lees zeker ook de ‘year-round-procedure’ eens door, aan-
gezien hier ook mogelijkheden te vinden zijn! Alle vragen
kan je richten aan iaeste.outgoing@vtk.ugent.be.

IAESTE wants you!
IAESTE is op zoek naar
nieuwe, gemotiveerde le-
den! Jullie kennen IAESTE
ondertussen als ‘de vereni-
ging die internationale sta-
ges regelt’.

Maar we zijn veel, echt
veel meer dan louter dat.
Lijkt het jou wel wat om
je soft-skills te verbete-
ren, deel uit te maken van
een hechte groep toege-
wijde vrienden, op buiten-

landse conferenties te gaan, je sociaal netwerk over heel
de wereld uit te breiden of om gewoon naast je studies een
toewijding te hebben waar je enorm veel voldoening en ple-
zier voor terug krijgt?

Kom dan zeker naar ons evenement op 4 maart in de Pla-
teau. Schrijf je op tijd in, zo kan je genieten van je eigen
GRATIS PIZZA! Inschrijven kan via de QR-code, plaats je-
zelf ook op aanwezig op Facebook! Met IAESTE wordt de
wereld jouw speeltuin!
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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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Nutteloze weetjes
Vandaag de dag weten we veel te veel nuttige weetjes, en
veel te weinig nutteloze. Het is daardoor zeer moeilijk ge-
worden om lastige conversaties op gang te houden. Maar
geen zorgen, de scriptor25 heeft voor jullie redding gezorgd!

• Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben?

• Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als
een mens?

• Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet

• Wist je dat verdrinking het grootste gevaar is in de
woestijn?

• De melk van de nijlpaard is licht roze

• Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet

• Het enige 15 letterwoord dat gespeld kan worden zon-
der dat je letters herhaalt is ‘uncopyrightable’

• Er is ooit een pinguïn geridderd door het Noorse re-
giment. De pinguïn is inmiddels meerdere malen ge-
promoveerd van sergeant-majoor, tot kolonel en in-
middels is hij niets minder dan een brigadegeneraal

• Een TI-83 calculator heeft 6 keer meer rekenkracht
dan de computer van de Apollo 11 die op de Maan is
geland

25Met veel hulp van Quentin
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• Frankrijk is het land met de meeste tijdzones (12 in
totaal)

• Het vriendinnetje van de man die de datingsite match.com
oprichtte, is vreemd gegaan met een man die ze op
match.com ontmoette

• Het menselijke brein heeft zijn eigen naam bedacht

• Vrouwelijke kangoeroes hebben drie vagina’s

• Het oppervlak van Rusland is groter dan dat van Pluto

• Er bestaan meer nep-flamingo’s op de wereld dan dat
er echte bestaan

• De kans dat je wordt vermoord door een snoepauto-
maat is twee keer zo groot als de kans dat je wordt
gebeten door een haai

• Koeien hebben beste vrienden waarmee ze het groot-
ste deel van hun leven spenderen

• 111,111,111 × 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321

• Wist je dat een school vissen een school wordt ge-
noemd?
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Mythes, Sagen en Legendes
Volgende vertelsels zijn gebaseerd op waargebeurde verha-
len. Elke vorm van gelijkenis met bepaalde personen is
volledig intentioneel. Namen zijn aangepast26 naar namen
van praesidiumleden.

Hoogmoed voor de val
Er was eens een senior, genaamd Matthias, die gezworen
had nooit met een schacht naar bed te gaan. Maanden
gingen voorbij en alles bleef rustig, tot plots op een koude,
kille nacht in februari het noodlot toesloeg. De senior werd
verleid door een prachtige bosnimf 27 die luisterde naar de
naam Manon.

De hele nacht werd de liefde bedreven en uiteindelijk viel
Manon in de armen van Matthias in slaap aan de oevers
van het Waalbos. Wat de senior niet wist, was dat de bos-
nimf eerder door hem zelf was gedoopt, maar nooit haar
ontgroeningscertificaat had ontvangen.
Manon was dus technisch gezien nog een schacht. Mat-
thias had gezworen nooit met een schacht naar bed te
gaan, maar had dit nu toch gedaan.
De boze heks liet al zijn haren uitvallen en de senior ging
verder door het leven met een kale kop.

Het monster onder Quentin’s bed
Onze tweede mythe brengt ons in de slaapkamer van één
van onze sportjes, Quentin. Daar onder het bed, leefde
een beest dat zo wreed was dat elk ander levend wezen er
schrik van had. Het beest was een geëvolueerde vorm van
de Noasaurus en voedde zich met de nek van haar prooi.
Elke ochtend werd Quentin wakker met een grote vlek in
zijn nek, de plek waar het beest zich had gevoed. Uitein-
delijk kreeg het beest er genoeg van en vermoordde het
Quentin.

26om de anonimiteit toch een beetje te bewaren
27bospoeper
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Het monster ging op zoek naar
een nieuwe jonge knaap om
zich mee te voeden en kwam
uiteindelijk terecht bij een ge-
spierde jongeman, genaamd Ro-
bin.
Robin was echter veel groter dan
Quentin, en dus ook groter dan
het monster.
Deze dappere held wurgde het
beest in zijn slaap en hij leefde
nog lang, gelukkig en breed28.

De verwarde skiër
Tot slot gaan we naar het
verre Alpe d’Huez waar de
jaarlijkse skireis van de
WiNA doorging. Mathieu,
een beginnende skiër, was
aan zijn laaste piste ge-
komen maar besloot eerst
nog een warme chocomelk
te drinken op de berg. Daar
zat natuurlijk ook wat alco-

hol in, maar Mathieu was zich van geen kwaad bewust.
Volledig bezopen zette Mathieu zijn tocht verder en uitein-
delijk kwam hij aan in het hotel. Daar kreeg hij een fan-
tastisch idee. Hij besloot één van zijn beste vriendinnen,
Alexandra, te proberen binnen doen.
Hij ging naar Jarne en besprak hoe hij dit het best kon
aanpakken. Enkele minuten later ging hij dan de confron-
tatie aan met Alexandra en ging hij haar muilen. Alexan-
dra had hier echter totaal geen zin in en wees Mathieu dan
ook meteen af.
Mathieu werd de volgende dag wakker met een kater en
had spijt van zijn daden. Hij besloot dan enkel en alleen
nog eerstejaars te muilen.

28Fitnessbeest
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woordje van de Temmer
Gegroet schachtjes, schachtinnetjes en andere fanboyz en
-gurlz bij wie ik voorkom in hun stoutste dromen.

Jullie temmer is hier weer
met haar woordje waar jul-
lie zo lang op hebben moe-
ten wachten!29 Sinds mijn
laatste zegje zijn er en-
kele leuke activiteiten al
geweest die bij menig Wi-
nees de oorzaak waren van
mooie black-outs en vage
avonden. Maar niet ge-

treurd, Meester to the rescue!

Zo ver dat mijn herinneringen mij kunnen bijstaan, her-
inner ik me iets van een groot festijn in de Flanders Expo
met een veel te brakke openingsceremonie, veel te veel Ro-
denbach en veel te veel speekseluitwisseling. Volgend jaar
opnieuw, guys?

De kerstmarktrolling met alle schachtjes was ook minstens
even memorabel. Ik kon me jammer genoeg pas later ver-
voegen vanwege een etentje. Eenmaal op de kerstmarkt
toegekomen met mijn cutiepies, was het super gezellig. Na
genoeg glühwein en sterke biertjes te hebben geproefd, zijn
met zijn allen naar het druppelkot geweest om een echte
Genever.

Ondertussen zijn we al week 2 en het DC en de schachten
hebben niet stilgezeten.
Zo was er in week 1 de comrades- en familiecantus en ben
ik tot de conclusie gekomen dat ik niet al te moeilijke pagi-
nanummeringen van men schachtjes moet vragen. Wel wil
ik met dit schrijven even de eervolle vermelding doen van
mijn 6 schachtjes die vrijdag bijna heel de cantus hebben
uitgezeten en meer moesten bierschacht zijn dan dat ze
konden cantussen. Een welverdiend kneukeltje dus voor
jullie mannen!

29Samen met onze geduldige scriptor, waarvoor dank.
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Verder was Sam met zijn “Fanfare van Honger en Dorst”
echt mijn persoonlijk hoogtepunt van deze cantus.30 Af-
sluiten in ‘t Genoegen met appelcider bleek achteraf gezien
één van mijn minder slimme ideeën van die week te zijn.

Dan was er deze week de schachtenkotrolling. Dit was
de eerste keer dat WiNA zoiets deed en persoonlijk ben ik
er zeer tevreden van. Ik heb me kapot geamuseerd en ik
denk dat ik namens iedereen van het DC die mee was kan
zeggen dat volgende jaren ook zoiets georganiseerd moet
worden. Er was echt vanalles voorzien van sterke drank
en sterke bieren, en genoeg drankspelletjes zijn die avond
de revue gepasseerd.
In de Delta hebben we dan achteraf een mooie afterparty
gehouden, en toen zelfs deze gesloten werd zijn we met de
echte die-hards nog naar de Père afgezakt31.

Zo, dit woordje heeft me bloed, zweet en tranen gekost,
aangezien ik net beter ben van de griep. De volgende ac-
tiviteiten die op de agenda staan zijn de 12urencantus op
28 februari en het schachtenetentje op 6 maart. Ik hoop
al mijn schachtjes er zo talrijk aanwezig mogelijk te zien,
en dat iedereen zijn steentje bijdraagt om er een geslaagde
editie van te maken!

xxx
Jullie grote kapoen, Meester

PS.: Helaas krijgen jullie geen vat voor jullie resultaten,
liefste schachtjes, het gemiddeld aantal buizen lag daar-
voor net ietsje te hoog. Volgende keer beter ;)

30Them feelz bro #goosebumps
31Hoe kan het ook anders
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Glijbaantjes
“Ik heb eens recht op een goed
examen, ik heb eens geleerd” -
Robin

“banden zijn voor homo’s” -
Niels

”kijk ik heb hier een foto van een
maat zijn balzak´´ - Jarne

”Een beetje gedrogeerd is ok´´ -
David

”IK WIL WORST´´ -Quentin

”Ik dacht dat Alexandra een
vraag had, maar ze is gewoon
aan het naaien. Typisch´´ -
Nathan tijdens de vergadering
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TV: ”Staking met BBQ´´ Quen-
tin: ”Naar die Staking wil ik wel
gaan´´ Robin: ”Dat is WiNAdag
2´´

Clara: ”Onze hond kan tot 60 of
70 cm groot worden´´
Fien: ”Even groot zoals u dus´´

”Ge moet da echt goed diep ste-
ken en dan spuiten´´´-Manon
over neusspray

”Ge vroeg waar mijn ontmaag-
ding is? Het terminal-archief’ -
Robin, net voor hij met David
naar het archief ging

”Dino’s zijn een wetenschapa´´ -
Niels

aGeologie uiteraard niet

”Ik ben gelijk flink mijn boter-
ham aan het opeten, hoe kan ik
nu aggressief zijn?´´ - Quentin
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Kleurplaat
Draw & Discover

Kan jij raden welke pro-senior achter de puntjes schuilt?
Verbindt alle puntjes door te starten met het punt 1-532 die
je in de linkeronderhoek kan terugvinden. Om praktische
redenen verbindt je volgende punten niet: 143-144, 152-
153, 158-159

32Ja ik weet het das brak maar ik wou niet helemaal opnieuw beginnen
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Puzzels
How dirty is your mind-challenge

Altijd al eens willen weten hoe fout je durft denken? Hier-
onder bevinden zich 11 raadsels die je hersens al dan niet
zullen op hol doen slaan! Kan jij de temptation weerstaan
en het raadsel oplossen?

1. Je vinger past er precies in en je speelt er mee wan-
neer je je verveelt. Als je getrouwd bent, zit je er voor
altijd aan vast. Wat is het?

2. Wat is minimaal 10 cm lang, gaat in je mond en is
leuker als het trilt?

3. Het komt er hard en droog in, maar komt er nat uit?

4. Wat gaat omhoog, laat een lading eruit, en gaat dan
weer naar beneden?

5. Wat is er gemaakt van rubber en wordt soms op scho-
len uit gedeeld om foutjes te voorkomen?

6. Sommige mensen denken dat ze beter zijn als ze lang
zijn, maar kortere kunnen ook erg sterk zijn en té
lang bestaat ook. Wat denk je dat het is?

7. Wat begint met ’p’ en eindigt op orn en is het leukste
gedeelte van de filmindustrie?

8. Het is leuk om te doen, maar je wil er liever niets van
weten dat je ouders het doen.

9. Wat wordt langer als je eraan trekt, past tussen de
borsten, stop je netjes in een gat, en werkt het beste
bij een ruk?

10. Wat is wit en kleverig en kun je beter uitspugen dan
doorslikken?

11. Er is altijd een bed bij aanwezig en de een ligt liever
boven, de ander liever beneden. Wat is het?
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Resto Woordzoeker
Kan jij de maaltijden van week 3 uit de resto S5 vinden?
Ze kunnen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal ge-
vonden worden. Mogelijks kan een letter meerdere ma-
len gebruikt worden en kunnen de woorden achterstevoren
staan.
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Oplossingen
Hieronder de oplossingen

Raadsels

1. Je vrouw zal blij zijn te horen dat je aan je ring denkt!

2. De tandarts zal gelukkig zijn als je een tandenborstel
hebt!

3. Niets beter dan een kauwgom!

4. Een lift of toch liever de trappen?

5. Een gom, iedereen maakt wel eens een schrijffout

6. Tweets. In 280 tekens kunnen wij niet uitleggen hoe
fout jij denkt!

7. Heb jij liever een zoete of gezouten Popcorn?

8. Het is een echte nachtmerrie! Je ouders die op Fa-
cebook random dingen posten

9. Safety First natuurlijk! Vergeet die gordel niet aan te
doen!

10. Elke ochtend of avond die tandpasta eruit

11. De goeie ouwe tijd van een stapelbed met je broer of
zus!
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Woordzoeker
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Dankwoord
Uiteraard heb ik dit Strakske niet alleen gemaakt. Dus nu
wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om al deze
mensen te bedanken.

• Dank aan Niels en Mathieu voor de review van de ski-
reis.

• Dank aan Segers voor het kookartikel

• Dank aan Quentin voor de woordzoeker en zijn chal-
lenge

• Dank aan Robin voor zijn artikel over Mythen en Sa-
gen

• Dank aan Leon voor de voorpagina.

• Dank aan IAESTE voor het artikel.

• Dank aan Robin voor het verduidelijken van rond-
gaande verhalen en roddels.

• Dank aan Quentin voor de kleurplaat.

• Dank aan het praesidium hun woordjes en verslagen
te maken.

• Dank aan de verhuisfirma om mijn bureau kapot te
gooien vanaf de 1e verdieping.

• Dank aan Quentin voor de Nutteloze weetjes.
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