




Editoriaal

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

Het einde is nabij, de laatste
feestjes zijn geweest, de rui-
ters van de Apocalyps zijn
gearriveerd!
Hoewel dit een perfecte in-
leiding zou zijn om te be-
ginnen over examens en de
blok, ga ik hierover zwijgen.
’t Strakske heeft als bedoe-
ling om zijn lezers af te lei-
den, geen depressie te be-
zorgen. Daarbij is het ook
gewoon een ambetant on-
derwerp om over te praten.

Daarom verkies ik om heel
snel mijn mening over het
verkozen praesidium van
volgend jaar te praten. Per-
soonlijk ben ik1 zeer tevre-
den met de kandidaten en
de uitslagen. Alleen is het
jammer dat een keuze ge-
maakt moest worden tus-

sen Kobe en Maxime, twee
fantastische kerels die het
allebei super zouden doen2.
Daarom had ik liever an-
dere, meer redelijke oplos-
singen zien toegepast wor-
den.

Als we gewoonweg beiden in
twee hadden gehakt en de
helften aan elkaar hadden
genaaid, moest men hele-
maal geen keuze tussen de
twee maken. De overgeble-
ven delen zouden zelfs op
de barbecue van WiNA-dag
1 kunnen geserveerd wor-
den3.

Helaas, het volk heeft al ge-
1zoals veel mensen hopelijk
2en een middelbaar diploma hebben
3Disclaimer: in tegenstelling tot Davit ben ik geen kannibaal
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kozen. Voor de zoveelste
keer wint democratie van
middeleeuwse folter tech-
nieken.

Ten slotte wil ik iedere le-
zer laten kennismaken met
mijn opvolger. Voor het ge-
mak zal die voorlopig aange-
sproken worden met ’Scrip-
tor Two, Electric Boogaloo’.
Nu, het is geen geheim dat
nog niemand is opgekomen
voor deze schitterende func-
tie en daarom is het nogal
lastig geweest om Scriptor
II al veel succes te wen-
sen. Het is zelfs lastig om
te raden wie Scriptor II zal
zijn, aangezien veel verschil-
lende, mogelijke kandidaten
deze functie begeren.

Wie ook in deze ’Battle for
Scriptor II4’ moge zegevie-
ren, proficiat en veel suc-

ces. Hopelijk hou jij van
deze functie net zoveel als
ik.

Met deze woorden rond ik
het laatste editoriaal van het
jaar af. Nu laat ik jullie los
om van ’t Strakske te genie-
ten, voor weer alle studen-
ten weer een lange examen-
periode tegenmoet gaan5.

Maarten Van Hoecke

Scriptor 2018-2019, the
First of His Name, King of
the Andals, the Rhoynar
and the First Men, Lord of
the Seven Kingdoms and
Protector of the Realm, Lord
of Dragonstone, King of
Meereen, Khal of the Great
Grass Sea, the Unburnt,
Breaker of Chains and Fa-
ther of Dragons.

4Hopelijk is die beter dan ’The battle for Winterfell’
5Ik loog en ben toch terug over de examens begonnen
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Woordje van de uittredende Praeses
Beste Winezen en mede-brakkers.

Het zit er op. Het hele
academiejaar lang heb-
ben mijn praesidium en
ik ons ingezet om er
voor te zorgen dat de
wiskunde-, informatica-
of natuurkundestudent
zich niet verveelde. Ik
heb me in ieder geval
niet verveeld.
Van een geslaagde ont-
groening6 tot een geslaagde cantus der wetenschappen7,
de dagen waren rijkelijk gevuld met activiteiten.

Ik schrijf8 dit artikel vóór de verkiezingen, wat betekent dat
ik jullie nog niet kan zeggen wie wint en wie verliest.
Toch ben ik zeker dat alles falikant gaat lopen en we ons
mogen voorbereiden op faillissement. Ik kan u verzekeren
dat alles in mijn tijd beter was en dat ’t allemaal op niets
gaat trekken vanaf nu9.

Deze laatste weken hadden nog een aantal mooie hoog-
tepunten. Mijn rondje van 00:00 op de Twaalfurenloop
hoorde bij een van de snelsten1011 en de Titanic van Jef-
frey en mij won de Route du monde-ronde.
Hierdoor is de go-cart van Arthur een van de meest suc-
cesvolle deelnemers of all time geworden12.

6Dank u voor de hazelnootjenever. Groetjes trouwens aan de kale man
van de Andromeda.

7Koppijngenerator 2019. Stop met slaan op die ijzeren paal dank u.
8Ondertussen waarschijnlijk “schreef” wegens de richting waarin tijd

gaat.
9Ik moet al wat oefenen voor later.

10Jammer genoeg is kwantumtunnellen niet toegestaan op ’t Sint-
Pietersplein en heb ik een boete van 12 intergalactische złoty gekregen.

11Ik heb geen idee wat kwantumtunnellen eigenlijk is.
12I suppose. Geen idee eigenlijk.
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Ook WiNA-dag II was een succes. Jammer van de akkefiet-
jes met de tap, dat wel, maar de barbecue was wederom
helemaal in orde.
Ik kan waarschijnlijk twintig regels meer schrijven over
hoe goed de barbecue was, maar ik ga het houden op: “ge
moest er maar bij zijn”.

Dat was het dan. Jullie zijn van me af13. En ik van jullie.
Ik heb nog een paar laatste wijze woorden om mee af te
sluiten:

Een echte man van cultuur
drinkt zijn Cara op kamertemperatuur

Tot ooit!
Nathan Steyaert
Praeses WiNA 2018-2019

13Als praeses.
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woordje van de intredende praeses
Beste Strakskeslezers

Het was weer
een geweldig jaar
bij WiNA en met
veel enthousi-
asme ben ik
blij verkozen te
zijn als prae-
ses voor het ko-
mende acade-
miejaar. Het
verkozen prae-
sidium zal ze-
ker ook niet on-
der doen en we
zullen voor jullie de beste feestjes, sportactiviteiten, can-
tussen en schachten voorzien. Over de Strakskes kan ik
helaas nog geen oordeel schetsen.

Ik heb me dit jaar alleszins enorm geamuseerd, van WiNA-
dag I tot de kroegentocht aan. Die 2 maanden sterven in
december en januari zijn bijna zo goed als verwaarloos-
baar. Zo’n doel heb ik ook voor volgend jaar, wat zeker
moet lukken als ik het gekozen praesidium bekijk.
Betreffende het hoogpraesidium vertrouw ik op Niels zijn
striktheid met geld en Robin zijn uitgave-ideeën om elkaar
wat uit te middelen.
Geen idee waar ik ergens lig op dat spectrum, maar ik weet
wel dat de WiNA-bankkaart beter niet met mij meekomt
naar de Overpoort als dit niet nodig is14. Voor de rest zien
we volgend jaar wel hoe alles verloopt.

Ik ben ook heel benieuwd naar hoe het volgend jaar zal
verlopen. Veel beloftes kan ik nu nog niet maken aangezien
dit zou ingaan tegen mijn motivatiebrief. Ik hoop jullie
alleszins terug te zien in talrijke hoeveelheden.

14Niels fixt dit wel
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Bij deze wil ik graag nog eens het praesidium van dit jaar
bedanken. We hebben het jaar mooi afgesloten en ik hoop
dat dit zich nog enkele jaren kan herhalen.

Tot zover mijn eerste woordje en dat er nog velen16 mogen
volgen. Nathan zijn niveau is echter net iets te hoog gegre-
pen, komend jaar zullen jullie het zonder scriptor-ervaring
moeten stellen.

Ik zie jullie dan allemaal volgend jaar17

Manon Everaert
Praeses WiNA 2019-2020

15we wouden deze foto eigenlijk nemen van de deadride van S8, maar
Niels was te bang dus zijn we maar op S9 gaan staan

16en betere, mits wat oefening
17tenzij er in de zomer een staatsgreep gepleegd wordt
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Verslagen
Cultuur

Liefste Wineesjes,

Het jaar zit er alweer op en het is tijd voor mijn allerlaatste
verslag. Wat is het voorbij gevlogen!

Spelletjesavond

Amper een week na de
kaarting, haalden we weer
een hoop gezelschapsspelle-
tjes uit de kast. Van Magic
tot Weerwolven, van Mono-
poly tot Munchkin: het was
een fijn avondje vol plezier!
Als kers op de taart waren er
lekkere biertjes en bordjes
gemengd te verkrijgen. Na-

tuurlijk werd de avond afgesloten met nog wat bierpong.
Da’s ook een spelletje, niewaar?

Kroegentocht

We hebben het culturele jaar mooi afgesloten met de kroe-
gentocht. We startten goed in de Trollekelder, waar vooral
het Trollebier en de Iron Throne18 de meest geliefde bieren
waren.
De volgende stop was de Dulle Griet, waar we vanzelf-
sprekend vooral van het plaatselijke bier konden genieten.
Twee mensen hebben hun schoen afgestaan om een Max
van ’t Huis te kunnen binnenkappen19.
In ’t Dreupelkot hebben we met z’n allen twee flessen ha-
zelnoot en cactus leeggewerkt. Sommigen wouden hun ke-
len wat extra schroeien en opteerden dan maar voor een
pepertje20. Blijkbaar is er ook zoiets als witloofjenever?!
Toen we aankwamen in ’t Einde der Beschaving, was de
groep al flink aangedikt. Uiteindelijk strandden we in Het
Spijker, waar we met toch meer dan 20 man op ons gemak
in de zetel ploften.

18Hoe zou dat komen?
19Voor mij is alles groot, maar dat waren écht grote pinten...
20Waarom doe je dit vrijwillig?
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Dit gezellig avondje op café was bij deze de perfecte afslui-
ter van dit drukke semester.

That’s all, folks!

Wat. Een. Jaar.
Wat we dit jaar samen verwezenlijkt hebben, heb ik aan
jullie te danken. De cultuuractiviteiten kregen stuk voor
stuk meer opkomst dan verwacht21, en dat kan ik alleen
maar toejuichen. Ik zou kunnen blijven doorgaan over hoe
aangenaam verrast ik wel niet was om telkens weer zo-
veel Wineesjes te mogen verwelkomen en entertainen met
al die toffe activiteiten, van gezellige gezelschapsspelletjes
tot avondjes vol adrenaline.
Het hoogtepunt van dit jaar was voor mij ongetwijfeld de
quiz. Het harde werk werd beloond met een prachtige op-
komst van 160 man. Nog een dikke shoutout naar mijn
quizcomité, want zonder hen was dit niet gelukt!
Ik heb er alleszins met volle teugen van genoten (hopelijk
jullie ook), dus zeg ik het nogmaals: bedankt!

Dan is het nu tijd
voor mij om terug
te keren naar mijn
Smurfendorp22 en mijn
fakkeltje door te ge-
ven aan Sander.
Dag en bedankt é!

Cultuursmurf

Sport
Sporttoernooi der Wetenschappen

De weergoden hadden ons gelukkig gespaard van regen,
maar de koude wind hielp ons echter niet om een zomerse
sfeer over te brengen. Desondanks konden de supporters
zich verwarmen aan enkele mooie doelpunten van het mi-
nivoetbalteam, die de geologen opnieuw in het zand lieten

21Er zijn zelfs redelijk wat informatici van achter hun laptops gekomen
om zich onder de mensen te begeven. Stel je voor.

22M.a.w. achter mijn computer, met een liter koffie.
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bijten 23. Helaas konden ze deze trend niet voortzetten
tegen de voetbaltechnisch betere tegenstanders in de ver-
volgmatchen. Een voorlaatste plaats was niet onterecht.
Ook tussen de 4 vuren werd het warm 24, want daar won-
nen onze winezen enkele wedstrijden na elkaar. Helaas
konden ze met twee verloren wedstrijden geen zilver of
goud halen, maar brons is ook wel oké.
Alle ogen gericht op het juttezakspringen dan, die ons een
derde plaats opleverde. Het krachtbalwerpen hadden we
eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, waardoor een
laatste plaats zeker niet onterecht was. We weten trou-
wens allemaal al wie de sterkste kring is en dit hebben we
andermaal bewezen in het touwtrekken. Ons brute force
team behaalde overwinning na overwinning. De laatste
wedstrijd maakten ze een heuse comeback tegen de geo-
logen, die opnieuw op hun plaats gezet werden. Sterke
prestatie jongens (en meisje)!
Na zo’n uitputtingsslag kregen we te horen dat we op de
laatste plaats eindigden, wat ons enorm verbaasde. Maar
met die glorieuze overwinning in het trouwtrekken, maakte
het allemaal niet meer uit. Wij zijn officieel de sterkste on-
der de wetenschappen!

12 Urenloop

Dit jaar gaven de wetenschapskringen samen met VLAK en
Dentalia op het Sin-Pietersplein de stok door, om de gro-
tere kringen het vuur aan de schenen te leggen. Op het
grootste studentikoze sportevenement van het jaar, namen
we een vlotte start. We klampten ons al snel aan bij grote
kringen zoals ML&VEK en VGK. Ondanks een eerder be-
perkte groep lopers, hielden we toch stand! We namen zelfs
een aantal rondjes voorsprong op ML&VEK, maar VGK
leek al snel te sterk te zijn om bij te houden. Doorheen de
dag kwam er meer volk een steentje bijdragen, waardoor
de sfeer en competitiviteit in de tent toenam. We konden
onze voorsprong vergroten tot wel 20 rondjes, én konden
zelf het tempo van VGK en VLK bijbenen 25. Toen de les-
sen op een einde kwamen, liep de wachttijd soms wel op
tot een uur. De tent liep goed vol en zo ook de kelen met
bier! Aan het einde van de 12 uren konden we ons bekro-

23de scheenbeschermers hebben deze keer wel hun werk gedaan
24lol
25respectievelijk vierde en derde op dat moment
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nen met een 5de plaats. Maar liefst 690 rondjes werden er
gelopen! Dat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar,
want toen haalden we een 7de plaats met 31 rondjes min-
der. We willen dan ook alle lopers en supporters bedanken
voor de talrijke opkomst! Op naar volgend jaar!

Eindresultaat

Het academiejaar loopt op
z’n einde en zo is ook het
eindresultaat van het In-
terfacultair Kampioenschap
gekend. Na een heel jaar al-
les te geven en uit te zwe-
ten op IFK’s, IFT, Zwemma-
rathon en 12 urenloop, be-
landt WiNA op een gewel-
dige 8ste plaats! Zo doen
we drie plaatsjes beter ver-
geleken met vorig jaar en dat
hebben we vooral aan jullie
sporters te danken! We zijn
enorm trots op deze prestatie, die niet alleen bewijst dat er
binnen de WiNA enthousiasme is voor sport, maar ook dat
we er goed in zijn.
Het einde van het sport academiejaar betekent ook nieuwe
sportjes, waarbij we afscheid 26moeten nemen van onze al-
tijd (over)enthousiaste 27 Jonathan. Hij kon als geen ander
mensen motiveren om alles te geven en stelde met pas-
sie verbazend sterke teams samen! Ook al heeft Jonathan
soms problemen met tijdsbesef28, het was meer dan een
eer om samen met hem "de sportjes"te vormen en sport op
een hoger niveau te tillen. Van mij zijn jullie nog niet ver-
lost en hoor je volgend jaar nog als sportje! Voor de laatste
keer dit academiejaar:

Sport OUT

26niet voorgoed hoor, beloofd
27cf. lengte artikels
28Valt niet te ontkennen Jojo ;)
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Feest
Beste lezer29

Het jaar zit er bijna op, de feestjes zijn gedaan en de tijd
van het harde werk komt eraan. Dit betekent dat ons werk
er op zit en het volgende feestje nog even op zich zal la-
ten wachten. Tijd om even terug te kijken naar de laatste
weken.

Galabal

Dit was weer de avond van het
jaar. Een van onze grootste
verantwoordelijkheden maar
ik denk met vrij veel zekerheid
te kunnen zeggen dat deze ze-
ker geslaagd was. Gezellig dj-
ensen strak in pak, wat meer
heeft een mens nodig? Deze
magische avond had drank,
hapjes, een obligatoire verkie-

zing en ballonnen die "WiNA"spelden, waanzin. Bedankt
aan de DJ’s30 om iedereen swingend te houden en er een
super feest van te maken.

Throwback Night

Iets recenter vond het laatste feestje van dit jaar plaats
waar we ons weer allemaal jong konden voelen door mee te
zingen met onze favorieten uit onzen tijd, toen alles beter
was.
Ook waren er Ketnetkroketten te verkrijgen met verschil-
lende smaken. En zoals vroeger maakte je bij de kroketten
kans om iets te winnen! Namelijk nog meer kroketten.
Hopelijk hebben jullie even veel plezier gehad als ons en
hebben jullie je net iets minder verbrand dan ons. Het was
een geweldige avond en een fantastische manier om een
fenomenaal jaar af te sluiten.
Jullie Feestjes
Julie en Jarne
xxx

29Of luisteraar als iemand u deze zever wilt voorlezen.
30Waaronder onze eigenste Sportjes, Jonathan en Quentin
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Vice
Dit jaar ging de ereledenactiviteit door op 30 april. De ere-
leden werden hartelijk verwelkomd met meteen al heel wat
pintjes om al wat in de mood te komen. Vervolgens waren
er 6 rondes met verschillende speciale biertjes, waarvan
hier enkele reviews:

1. Brugs tarwebier (Belgisch wit bier)

• “Goed voor een wit biertje, maar het blijft een wit
biertje”

2. Jan van Oudenaarde (blonde ale)

• “Bittere nasmaak”

• “Past niet bij de kaas... Maar toch wel als je er
mosterd bij doet”

3. La Corne du Bois des Pendus (blond en tripel)

• Blond: “Ruikt naar Mr. Peck zijn sperma”

• Tripel: “Lekker biertje”

4. Saint-Hubertus (Amber tripel)

• “Het smaakt beter dan het ruikt”

• “Fatsoenlijk”

5. Geuze Boon (fruitig)

• “Ruikt naar het Genoegen om 6u ’s ochtends”

6. Gouden Carolus Whiskey infused

• “Magnifique”

• “ ”

De ereleden hebben zich goed geamuseerd en vervolgens
de kelder getrashed31. De frituurhapjes, waar 6 uur aan
een stuk voor gezaagd werd32, zijn uiteindelijk ook in orde
gekomen. Het eindresultaat is een geweldig, volgeschreven
bord.

31Thanks voor de opkuis
32door Konijn
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Sprookje
Wie houdt er nu niet van sprookjes? Ik wel alleszins.
Hebben jullie ooit al gehoord van het sprookje van Zee-
egelon Musk? Nee? Niet voor lang meer!

Lang, lang geleden, in het midden van de Atlantische
oceaan, leefde er een zee-egel. Deze heette Zee-egelon Musk.
Elke avond ging hij naar het wateroppervlak om te kijken
naar de sterren en planeten. Musk droomde dan dat hij
ertussen zwom, naar Mars reisde en Marszee-egels of zelfs
een knappe Marszee-egelin ontmoette!
Of misschien vertrok hij wel naar Jupiter en Saturnus, de
reuzen der planeten. Wat zou hij niet geven om tussen de
ringen van Saturnus te zwemmen. Uren lag Musk daar te
drijven, dromend van wat kon zijn moest hij nu eenmaal
in de ruimte geraken. Jammer genoeg was hij een zee-egel,
dus dit was niet mogelijk.

Maar Zee-egelon liet zich
niet tegenhouden on-
danks hij slechts een
zee-egel was. Nee, hij
moest naar de ruimte,
al kostte het hem zijn
leven. Jarenlang zocht
hij naar een manier om
zijn grote droom te ver-
vullen maar geen enkel
idee was goed genoeg.
Zo had hij geprobeerd
met een raket van zee-
wier. Ook was er die
keer dat hij zich aan
een dolfijn had vastge-
klampt terwijl die sprong, om met deze sprong misschien
tot in de ruimte te geraken. Maar al deze pogingen waren
tevergeefs.
Tot plots. . . gedurende een rustige nacht zag hij iets naar
zich toe drijven. Het was een pakje met een kleurrijke in-
houd. Zee-egelon Musk kon nog net het woord ‘ballon’ on-
derscheiden. Hij kon het niet geloven. Een pak ballonnen!
Hiermee zou hij rechtstreeks naar Saturnus of zelfs nog
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verder kunnen vliegen! Hij werd helemaal gek van opwin-
ding en begon onmiddellijk te werken aan een ruimteschip
en tegen de ochtend was hij al klaar! Zijn geweldige ruim-
teschip bestond uit een soort vlot waaraan een heleboel
ballonnen hingen. Duidelijk het beste ruimteschip ooit.

Wachten deed Zee-egelon
Musk niet graag en dus
steeg hij ‘s ochtends
onmiddellijk op. Met
1 ding had hij wel
geen rekening gehou-
den: meeuwen. Meeu-
wen eten namelijk graag
eens zee-egel en een
vliegende zee-egel is voor
hen een vliegende maal-

tijd. Het was dus niet verrassend dat na slechts enkele
minuten onze held al belaagd werd door een groep meeu-
wen. Ze kwamen van alle kanten en probeerde hem uit zijn
primitief ruimteschip te gooien. Hij werd gepikt, gekrabd
en door elkaar geschud. Zee-egelon Musk schoot in paniek
en dacht dat zijn laatste uur geslagen was. Zeker toen hij
een luide knal hoorde. Een van zijn ballonnen was ont-
ploft! Er volgde snel nog een knal. En nog één. Al snel was
hij de helft van zijn ballonnen kwijt en stortte zijn ruimte-
schip richting de grond. In al dat tumult was hij namelijk
weg van de oceaan gevlogen en hing hij nu boven land. De
meeuwen namen een duikvlucht om hem toch nog te pak-
ken te krijgen voor hij te pletter sloeg. Toen werd alles voor
onze dappere zee-egel donker.

Toen hij zijn ogen weer opende was hij verbaasd. De meeu-
wen waren weg. Hij leefde nog. Hoe was dit toch mogelijk?
Zee-egelon Musk keek rond zich en zag zijn thuis, de grote
oceaan, steeds kleiner worden. De wind raasde langs zijn
oren. Plots besefte hij dat hij niet meer in zijn ruimteschip
zat. Nee, hij werd meegesleurd door een reusachtige raket.
Recht naar de sterren.

Slechts enkele minuten later begon hij plots moeite te krij-
gen met zijn ademhaling. Hij besefte plots dat ademen in
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de ruimte compleet onmogelijk was. Ook begon hij stilaan
te zwellen door het gebrek aan luchtdruk in de ruimte. Ge-
lukkig had hij zich hierop voorbereid en haalde Zee-egelon
snel zijn laatste ballon uit zijn zak. Hij sloot zich erin op
en hing deze vast aan de raket. Nu kon zijn reis pas echt
beginnen.

Omdat het zo een lange reis was naar de verre sterren be-
sloot hij even een dutje te doen. Jammer genoeg kreeg
hij een nachtmerrie, wat hem deed woelen in zijn slaap.
Het is dan ook niet verrassend dat Zee-egelon met een van
zijn stekels de ballon deed ontploffen. Door deze ontplof-
fing werd hij weggeslingerd van de raket met een zeer hoge
snelheid. Hij wist dat het voorbij was. Maar hij was in
de ruimte geraakt. Zijn grote droom was vervuld ook al
kostte het zijn leven. Het laatste wat hij zag voor hij zijn
ogen finaal sloot waren de ringen van Saturnus. Hij vloog
ertussen. Nu kon hij voldaan sterven. Toen ontplofte zijn
lichaam door de grote druk vanbinnen.
Einde.
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Uitslagen van de verkiezingen
De verkiezingen zijn, zoals ieder jaar, weer gepasseerd. Ge-
lukkig maken we de resultaten onmiddellijk bekend aan
het publiek33.

Resultaten

Functie Naam Voor Tegen Blanco

Praeses Manon Everaert 55 13 10
Vice-Praeses Robin Vande Vyver 53 14 11
Quaestor Niels Van den Bossche 66 4 8
Temmer Tippi Verhelle 55 10 13
IT Mathieu Coussens 67 4 7
Pr-extern Maxime Deforche 32 0 5

Kobe Bleuzé 41 0 5
PR-intern Kelly Halbach 59 8 11
Cursus Friedrich Vandenberghe 65 3 10

Sibe Bleuzé 66 2 10
Cultuur Sander Verdonck 68 3 7
Sport Quentin Bouchez 66 4 8

Maxime Segers 69 2 7
Feest Wout Dewettinck 58 5 15

Basile Van Weyenberg 62 5 11

Coöptaties
Dit jaar is niemand opgekomen voor de functies scriptor
en de derde cursus. Als je interesse hebt om een van deze
functies te doen en je kon/wou nog niet opkomen in de
eerste ronde, is het mogelijk om je hiervoor nog kandidaat
te stellen.
Meer informatie hierover is terug te vinden op de facebook-
pagina en onze site wina-gent.be.

33in tegenstelling tot Congo
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De ideale vakantiebestemming
Het semester zit er jammer genoeg bijna op. Die ellendige
blokperiode zit er weer aan te komen en een voor een ge-
raken we allemaal in een depressie. Maar niet getreurd,
na regen komt zonneschijn! Geniet met volle teugen van je
zomervakantie door een uitstap te plannen naar een van
de volgende topbestemmingen.

Graspop Metal Meeting
Deze is eentje voor
de gelukzakken die al
vroeger gedaan heb-
ben met hun exa-
mens34.
Je hebt dringend wat
afleiding nodig en niks
helpt beter dan eens
goed te moshen tij-
dens een zalig con-
certje.
Al je zorgen zijn ver-

dwenen en voor het eerst in dagen stress je niet meer over
je mogelijke herexamens. Opeens brengt een rake slag van
een brede metalhead met een T-shirt van Sabaton je terug
naar de realiteit.
Je gaat op zoek naar andere manieren om je zorgen te ver-
geten. Bier en pizza blijken je trouwste vrienden te zijn en
na genoeg pintjes besef je zelfs niet meer hoe duur ze ei-
genlijk waren.
Gelukkig ben je ook slim genoeg om je saldo pas na het
weekend te checken, waardoor je zorgeloos blijft genieten
tot de laatste dag.
Aanbevolen reispartner: Alexandra

34of ze gewoon skippen
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Oostende
Het is zomer, de zon
schijnt en het is veel
te warm. Je be-
seft het misschien
nog niet, maar je
hartje verlangt naar
een uitstap aan zee.
Je alcoholmisbruik
heeft jouw reisbud-
get om zeep geholpen
dus er zit niet anders
op dan naar de Belgische kust te gaan. Bredene en Blan-
kenberge zijn uiteraard geen optie35, dus vertrek je naar
Oostende. Een niet nader vernoemde West-Vlaming spoort
je aan om wat verse garnalen36 te kopen op de zeedijk.
Deze gaan gemakkelijk binnen en je krijgt dorst. Hoog tijd
dus om in de drank te vliegen. De volgende dag word je
wakker op het strand met een lege fles vodka en enkele
vage herinneringen van zout en citroen. Na een frisse duik
in de zee kan je er weer tegen aan en begint het hele ver-
haal opnieuw. Een geslaagde uitstap gegarandeerd!
Aanbevolen reispartner: Timon

De kelder
Het is een prach-
tige zomerse dag en
al je vrienden genie-
ten van hun welver-
diende vakantie. Be-
halve jij. Je hebt het
hele jaar zitten brak-
ken en kan je herexa-
mens niet meer op 1
hand tellen. Het stu-
deren verloopt moei-
zaam en je bent op
zoek naar een bloklo-

catie waar je je goed kan concentreren. Gelukkig ben je

35niet dat deze steden marginaal zijn ofzo, maar misschien toch een
beetje

36geirnoars voor de cultuurliefhebbers
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niet de enige brakker die zijn vakantie tussen de boeken
spendeert.
Je besluit samen met hen te gaan studeren in de kelder.
Alles gaat goed tot je op het geniale idee komt om een pin-
tje te drinken in je pauze. Je motivatie verdwijnt spontaan
zoals een hamer op een cantus en je innerlijke kelderbrak-
ker komt weer naar boven.
Zo geniet je toch nog van de vakantie en mag je nog een
jaartje extra genieten van het Gentse studentenleven.
Aanbevolen brakpartner: Basile

Virgin Islands
Heb je te veel geld en
is je seqsleven onbe-
staande? Dan zijn de
Virgin Islands echt
wel iets voor jou. Na
een trip naar deze ei-
landen zal je seqsle-
ven er gegarandeerd
op vooruitgaan. Je
verblijft in een prach-
tig resort waardoor
je je een beetje op
Temptation Island waant. Je start de dag op het strand
met een lekkere virgin mojito in de hand en geniet van het
mooie weer. Wanneer je op het punt staat te vertrekken
komt er een meisje genaamd Chelly37 naar je toe. Je ge-
raakt aan de praat en voor je het weet ben je een fles wijn
aan het delen bij haar thuis. Je reispartner komt ook af
en hoe later hoe gezelliger het wordt. Jammer genoeg kan
je reispartner niet tegen drank en gaan jullie terug naar
het resort. Je beseft dat je volgende keer beter in je eentje
gaat.
Aanbevolen reispartner: Robin

37dit is uiteraard een fictief personage
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Woordje van de temmer
Dag allerliefste Ploppertjes allemaal (en ander klein ge-
spuis)

Vandaag schrijf ik hier
mijn laatste woorden
neer als trotse Tem-
mer. Want “The Age of
Schachtjes is over. The
Time of the real Commi-
litones has come.”
Ik zou hier een ganse
uiteenzetting kunnen ge-
ven over hoe picco bello
de ontgroening wel niet
geregeld was, maar laat ik hiervan afwijken om even ieder-
een te bedanken die stuk voor stuk er voor gezorgd heeft
dat mijn jaar als Schachtentemmer zo fantastisch mooi is
geworden.

Dankjewel Aiko, om toch er voor gekozen te hebben jou
te laten dopen en ontgroenen bij ons. Niet alleen ben je
open, vriendelijk en super gemakkelijk in omgang, maar
jouw (glim)lach op een clubavond tegenkomen maakt mijn
dag altijd goed.

Dankjewel Alexandre, dat je je hebt blijven engageren tot
het moment dat je jouw lintje van schouder hebt mogen
wisselen. Ik ben oprecht blij dat je je zodanig goed voelt bij
WiNA dat je al die momenten van kameraadschap maar al
te graag wil delen met jouw vriendin.

Dankjewel Arnout, om iedere keer die extra meerwaarde te
zijn geweest. Mijn uitgaansleven is zoveel leuker geworden
dankzij jou, door alle keren wanneer we achter schotjes
zijn gegaan of een préparty hebben gehouden.

Dankjewel Aymeric, om op het einde toch je te hebben ge-
smeten op de jaaropdrachten en jezelf te herbewijzen als
waardige commilito. Ik verwacht alleszins jou volgend jaar
een pak meer te zien bij de WiNA in plaats van bij de Zeus,
amigo, want je hebt wat shotjes in te halen.
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Dankjewel Basile, om ten allen tijde jouw mongolische zelve
te blijven. Ik denk dat ik voor iedereen kan spreken dat
je de meest epische schacht bent geweest die iemand zou
kunnen bedenken en zich zou wensen.

Dankjewel Eline, door jou kan ik tenminste zeggen dat
de schachtjes dit jaar qua examenresultaten maar rela-
tief brak waren. Ik ben nu al geheel zeker dat je het ver
gaat schoppen in jouw leven en hoop van harte dat je dit
in combinatie met WiNA zal blijven doen.

Dankjewel Friedrich, dat je erin slaagde om jouw respect
voor het schachtendom en onze kleuren keer op keer te
blijven tonen en jezelf te hebben blijven inzetten, zelfs als
had je het soms zo druk. Het zal wel in de familie zitten
zeker?

Dankjewel Ian, om die pain in the ass te zijn die ervoor
gezorgd heeft dat ik na (bijna) elke clubavond in de Père
ben beland waardoor ik veel te vaak dit jaar pas thuis ben
geraakt op klaarlichte dag.

Dankjewel Isabelle, om altijd jezelf te zijn geweest. Ik
heb je helemaal zien openbloeien van een meer verlegen
schacht naar een top commilito die zich helemaal heeft
ontplooid. Je hebt jouw plekje in deze familie maar al te
goed verdiend.

Dankjewel Jasper, om een jaar lang mijn persoonlijke bull-
shit te hebben willen aanhoren als ik ergens mee zat. Maar
ook merci om zoveel moeite te hebben willen doen zodat je
jouw ouders kon overtuigen om een avond in Gent te mo-
gen spenderen bij ons.

Dankjewel Kelly, om jouw bijdrage aan de WiNA te heb-
ben geleverd als Koningin der Speekseluitwisseling. Maar
vooral bedankt om die gekke, fanatieke, overenthousiaste
schachtin te zijn geweest die zoveel houdt van de Gentse
studentikoziteit.

Dankjewel Louie, voor het lef te hebben gehad om jouw

25



plekje bij de WiNA te claimen, en die extra bevestiging te
zijn dat de beste schachten/commilitones van WiNA niet
worden gedefinieerd door zijn/haar studierichting.

Dankjewel Maxime, om continu te los gehn samen met het
doopcomité. Breed lint of geen breed lint, iedereen weet
wat voor een zalige mens je wel niet bent en dat je één van
de toppers was van heel de schachtengroep.

Dankjewel Junior, voor een schacht zoals jij bestaan er
geen woorden voor. Ik heb door jou op genoeg avonden me
kapot geamuseerd en gelachen. Bovendien heb ik door jou
weer een herwaardering gekregen van Circle of Death.

Dankjewel Präben, om dat puzzelstukje te zijn geweest
dat mijn puzzel der schachtenbak helemaal af heeft ge-
maakt. Met jouw goedlachsheid zag ik jou enorm graag
komen naar alle cantussen en activiteiten want je was een
schachtje naar mijn hart.

Dankjewel Ruben, om altijd zo gehoorzaam te zijn geweest
en de toewijding te hebben opgebracht om na je repetities
op dinsdag altijd nog eens je kop te komen tonen op de
clubavond en deze een beetje meer compleet te maken met
jouw vrolijke persoonlijkheid.

Dankjewel Thomas, want zo stil als je soms bent geweest,
zo actief ben jij bij de WiNA geworden. Je bent gewoon niet
meer weg te denken op elke clubavond en je bent een vaste
standaard geworden op elke activiteit. Geen temmer kan
trotser zijn op zoveel motivatie.

Dankjewel Timon, second Overlord of Home Brak, om me
zo vaak te laten crashen bij jou, om mij te veel tequila te
laten doen drinken, om eetfestijnen en concerten met mij
af te schuimen. Jij bent het soort schacht die zijn hand in
het vuur zou steken voor zijn Meester of kring.

Dankjewel Yentl, om mede-verantwoordelijk te zijn geweest
voor al die zatte avonden ten koste van mijn portemonee-
inhoud. Ik heb met jou als schacht de meest onvergetelijke
momenten beleefd en de leukste dingen gedaan die ik als

26



temmer wou doen, be sure of that.

Maar mijn temmerjaar zou mijn temmerjaar niet geweest
zijn zonder die sloeries van mijn doopcomité. Daarom dank-
julliewel Nathan, Blokkie, Segers, Sander, Jarne, Manon
en Jonathan om een jaar lang jullie gesmeten te hebben,

om mij gesteund en
geadviseerd te heb-
ben waar nodig, om
me te hebben ge-
holpen mijn temmer-
idealen na te stre-
ven, om zo vaak bij-
gedragen te hebben
tot de beste avonden
van mijn WiNA-jaren,
om mijn stoutste ver-
wachtingen over dit
jaar te hebben gerea-

liseerd and go so on. Ik ben vrij zeker dat we samen de toon
in majeur hebben gezet en samen één van de beste, actief-
ste en enthousiaste schachten uit de geschiedenis van de
WiNA opgekweekt hebben.

Met veel pijn in het hart neem ik hier nu afscheid, want
het Sloeriedom loopt jammer genoeg op zijn einde. Ooit
moeten de kuikentjes het nest van Mama Sloerie verlaten.
Vooraleer je het niet eens zelf hebt ervaren, kan niemand
zich voorstellen hoe prachtig deze functie wel niet is.
Ik heb althans mij gesmeten voor het temmerschap, met
hart en ziel en heel mijn lijf. En ik ben verdomd fier op het
resultaat. Net zoals dat ik drie jaar geleden verliefd ben
geworden op dat zwart en dat geel en dat homoseksueel,
hoop ik dat ik mijn schachtjes diezelfde liefde heb kunnen
meegeven. Ook hoop ik dat iedereen begrepen heeft waar
volgens mij schacht zijn in feite om draait en welke waar-
den ik jullie mee heb willen geven voor de rest van jullie
leven: kameraadschap, respect, samenhorigheid,..
Bij deze ga ik ga mij nu vervoegen tussen de oude zakken38

van de WiNA en geef ik mijn stok door aan mijn opvolger

38Lees: zagen.

27



Tippi. Ik ben zeker dat ze het fantastisch zal doen!39 En
ik reken erop dat iedereen die niet aanwezig kon zijn op de
ontgroening zich alsnog laat ontgroenen onder haar.

Alvast veel succes gewenst met jullie examens en jullie
verdere studies and make me proud! Ik kijk er al naar
uit om jullie nog massaal vaak terug te zien op de WiNA-
activiteiten en daarbuiten40. Dat er nog veel reünies mogen
komen! Voor altijd mijn schachtjes <3

Kusjes, lebbertjes en likjes

Meester Alexandra of the house De Craecker, first of her
name, Master of Sloeries and domme schachten, Lady of
the Père, protector of the gummybeertjes and Supreme
Leader of the holy DC

Meester ex, zagende pro-temmer in! *drops the mic*

39Onder mijn goedkeurend oog, uiteraard.
40Ik noem maar wat, een Mega activiteit bijvoorbeeld.
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Glijbaantjes

“Is dat queen Elizabeth op die
euro?” -Maarten

“Bon, het is nog eens tijd voor
genocide te plegen” - Nathan

“Ik ga ze niet opwarmen, dan
worden ze koud” -Niels

“David is een grotere achieve-
ment dan Manon” - Seppe

“Kom we gaan op date naar de
voedselbank” -Ellen haar poging
tot goedkoop daten

“Mijn piemel is aan het blozen.”
-Tippi
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“Ik ging de schuld op mij ne-
men, tot hij me beschuldigde.”
-Robin

“Ge steekt da erin, en dan doet
ge niks meer.” -Maarten over
seks en HDMI kabels

“Ik zou graag deze week nog de
cursus open doen van... een
vak.” -Robin

“Kunt ge uw helderheid wat
minder luid zetten?” -Lotte

“Dat is gelijk mijn ochtenderec-
tie: ik krijg die ook nooit naar
beneden.” -Jonathan

*Manon trekt foto* “Mijn haar
staat er niet goed op” -Robin
“Ja uw hoofd ook niet” -Manon
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“Die van het belgisch turnteam
zit in mijn wc.” -Niels

“Vlaams-Brabant, waar ligt da?”
-Isabelle

“Waarom spukken mannen
meer op de grond dan vrouwen
eigenlijk?” -Clara
“Omdat mannen minder graag
slikken.” -Niels

“Aan de fucker die daarnet
Soldiers of Love aan het zin-
gen was, nu zit het ook in mijn
hoofd.” -assistent signalen en
systemen

“Die kerel is teleurgesteld over
heel mijn leven. What’s the dif-
ference now?” -Mathieu

“Als je de kraan harder aanzet
wordt het water warmer, en als
je hem zachter zet wordt het wa-
ter warmer.” -Maarten
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De grote glijbaantjes wedstrijd
Er zijn dit jaar, gelukkig genoeg, al heel wat glijbaantjes ge-
weest. Daarmee is het altijd wel leuk om eens terug te kij-
ken en ontdekken wie het meeste onzin heeft uitgekraamd
dit jaar.

Plaats Naam Aantal glijbaantjes
Goud Robin 13
Zilver Niels 6
Brons Matthias 5
Brons Jarne 5

Manon 4
Maarten 4
Sander 3
Nathan 3
Mathieu 2
Quentin 2
Lotte 2
David 2
Tippi 2
Segers 1
Junior 1
Arthur 1
Clara 1
Thomas 1
Thijs 1
Jules 1
Blokkie 1
Fien 1
Seppe 1
Vincent 1
Apo 1
Kelly 1
Bjorn 1
Kobe 1
Seppe geo 1
Ellen 1
Jonathan 1
Isabelle 1
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Kleurplaat
Het is traditie om een kleurplaat in ’t Strakske te zetten.
Vandaar heb ik41 een kleurplaat van een kleurplaat erin

gezet.

41Op verzoek van Femke
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Puzzels
Groter-dan-sudoku

Voor zij die nog nooit deze soort sudoku hebben gemaakt:
het functioneert als een gewone sudoku, maar met groter
dan symbolen tussenin enkele vakken. De cijfers die aan
dit symbool grenzen moeten aan groter/kleiner zijn dan

het cijfer aan de andere kant van het symbool.
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Duodoku
In een Duodoku is een sudoku gedeeltelijk over een

andere sudoku heen geschoven. Bij het oplossen van een
duodoku komt meer kijken dan alleen het oplossen van

twee losse sudoku’s!
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Oplossingen
Als je hier kwam voor de oplossing van de groter dan

sudoku, dan heb ik slecht nieuws.
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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 de praesidiumleden die voor de laatste keer42

hun mooie woordjes geschreven hebben

• Dank aan Niels en Manon43 voor het sprookje

• Dank aan Timon voor het voorstellen van fantastische
vakantiebestemmingen en -partners

• Dank aan Leon voor het tekenen van de voorpagina

• Dank aan het nieuw praesidium, omdat ik weet dat
ze het super zullen doen

• Dank aan iedereen die voor scriptor is opgekomen

• Dank aan Lotte voor de puzzels

• Dank aan Femke voor de kleurplaat

• Dank aan Robin om eindelijk eens te studeren

• Dank aan ’ik zag twee beren’ voor een verbazend tof
cantusliedje te zijn

• Dank aan iedereen die vaak domme dingen zegt en
mij gemakkelijk glijbaantjes bezorgt

• Dank aan het praesidium voor het nalezen

• Dank aan het oud praesidium om zo een toffe bende
te zijn

42voor sommigen toch
43blijkbaar heeft ze 4 woorden geschreven
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