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Editoriaal
Aan iedereen die mijn gezever leest, proficiat! Aan iedereen die mijn gezever niet
leest, ook proficiat!1
De eerste schoolweken zitten erop en het is eindelijk tijd voor het eerste
Strakske. Jullie denken nu
waarschijnlijk: ”Amai, dat
noemt zichzelf dan scriptor... Hij kan nog niet eens
tellen hoeveel Strakskes hij
al geschreven heeft!”. Het
zit namelijk zo: Als doorwinterd informaticus2 begin
ik natuurlijk altijd te tellen
vanaf nul. Daarnaast is het
Infostrakske enkel bedoeld
voor de eerstejaars en telt
het dus niet echt mee. Nog
belangrijker is dat het Infostrakske geen Glijbaantjes3 had. Kunnen we dat
dan wel een echt Strakske
noemen? Nee, ik dacht het
niet4 .

Winezen spreek als ik zeg
dat de voorbij 55 weken al
episch zijn geweest. Deze
5 weken zijn zo snel voorbij gevlogen dat het lijkt of
WiNA-dag I en de pastaavond nog maar een week
geleden zijn6 . Maar nee! Zo
zijn er al een tal van sport,
cultuur en feest activiteiten
geweest. De verslagen van
al deze activiteiten kan je
verder in dit Strakske lezen7 .
Ook de komende weken
staan er nog een groot aantal activiteiten gepland, met
als hoogtepunt de doop!
Kijk straks eens in de kalender en voeg al deze activiteiten zeker toe aan jullie
agenda’s zodat je er zeker
geen mist! Maar, vergeet
ook niet af en toe eens te
studeren.

Denkt u na het grondig
Ik denk dat ik voor alle doorlezen van deze heilige
1 Maar dat zullen jullie niet weten want deze zin was ook deel van mijn
gezever
2 Eigenlijk ben ik overgelopen naar de Burgerlijk Ingenieurs... Maar dat
laten we even achterwege ;)
3 De enige rubriek waar iedereen echt naar uitkijkt. Geef maar toe dat
dat de reden is dat je dit Strakske leest!
4 Point made
5 De scriptor schrok enorm toen hij besefte dat er al 5 weken waren
voorbij gevlogen
6 Het ligt misschien ook wel aan het grote aantal zwarte gaten die ik
gehad heb...
7 In het geval je een van deze activiteiten gemist hebt of als je net zoals
mij wel eens een zwart gat hebt
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geschriften nog aan interessante of leuke rubrieken? Of vindt u dat het
nog iets mist? Ik sta altijd
open voor nieuwe ideeën om
de Strakses te verbeteren!
Je kan mij altijd mailen op
scriptor@wina-gent.be, een
berichtje sturen of gewoon
eens aanspreken.

editoriaal8 en wens ik jullie
nog veel leesplezier toe met
de rest van dit Strakske.
Geniet ook nog van deze
mooie9 foto van mij en mijn
voorganger10 . En laat ons
hopen dat hij wat trots is
op mij en mijn Strakskes tot
nu toe.

Dan bevinden we ons al- Uw nederige scriptor
weer ten einde van mijn Maxime Deforche

8 :(

9 En

zeker niet geforceerde
Maarten

10 Proscriptor
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Woordje van de praeses
WiNA heeft al enkele drukke maar zeker en vast geslaagde
weken achter de rug. Dat het al druk was kan onze geliefde
praeses zeker bevestigen! We laten haar even terugblikken
op de fantastische eerste vijf weken.
Hier is weer een woordje, geschreven toen ik bomvol inspiratie zat11 . We zijn ondertussen al
week 512 van het eerste semester, maar nog lang geen tijd om
die boeken te openen! Wij hebben namelijk nog heel wat activiteiten voor jullie in petto. Iedereen heeft hopelijk zijn draai
al wat gevonden en weet dus
dat WiNA de weg naar de top
is, vertrouw me maar. Wij weten perfect hoe alles in elkaar
zit en hebben alles onder controle, geen paniek. Voor mijn mening13 over afgelopen activiteiten
kunnen jullie volgende pagina’s
raadplegen. Wat ik nu al kan meegeven is dat het een
episch jaar zal worden! Hopelijk zie ik jullie talrijk op enkele onderstaande topactiviteiten:
• Doop en/of doopcantus (31/10): schachtjes kopen!!
Wie wilt nu niet veel te veel geld smijten naar onwaardige, nutteloze feuten? Daar bovenop is er de
dag erna een vakantiedag, geen reden dus om niet af
te komen.
• Bierkoningverkiezing (19/11): behaal je titel als bierkoning, bierkoningin of schachtenkoning! Avond vol
ambiance, gratis bier en een kapotte temmer. Zeker
niet te missen!
• Quiz (21/11): hiervoor hoef je zeker niet uit te blinken in elke WiNA-richting, deze quiz is gemaakt voor
11 Not

12 Toch

op moment van schrijven
die is super enthousiast

13 Spoiler:
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iedereen!
• Massacantus (11/12): degene die al heimwee hebben
naar de Beiaardcantus moeten zeker naar de legendarische massacantus komen! Nog groter, nog minder herinneringen en het is binnen. Spijtig genoeg
geen genot van de regen, maar toch de moeite waard.
Alleszins een mooie afsluiter van het semester.
Hopelijk is de scriptor wat content, al betwijfel ik het. Dit
is namelijk getypt in Google Keep, wat ik ook zo naar hem
zal doorsturen ;)14 .

Introductiedag
De introductiedag was
voor velen het eerste
contact met hun huidige
klasgenootjes en uiteraard ook met WiNA.
Na vele “boeiende” speeches op de Ledeganck
kwamen de eerstejaartjes stilletjes aan toegestroomd op de Sterre.
Na nog een speech van
een prof volgde het eerste hoogtepunt van de dag: de presentatie van WiNA. Daarna konden ze eindelijk iets eten
en drinken en grepen wij de kans om een aantal van hen
al wat te leren kennen. Hierbij werden veel eerstejaars
onverwachts op de foto gezet, waarvan toch wat pareltjes
te vinden zijn op onze facebook. Uiteindelijk werden de
bierpongtafels uitgehaald waarbij onervarenen eerstejaars
werden ingemaakt door het (pro)praesidium. Geslaagde
dag voor ons dus, en hopelijk ook voor de rest van jullie.

14 Scriptor:

Het gaat erop vooruit alleszins ;)
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WiNA-dag I
Na een wat slechte start
van de dag wegens de
grote regenval, is deze
avond toch geslaagd afgelopen.
De BBQmannen15 hebben iedereen voorzien van een
goede portie vlees en we
konden van ieders gezicht aflezen dat ze ervan genoten. De avond
werd verder gezet in de CB waar we op amper 5 minuten een vat hebben leeggedronken. De held van de avond
kwam ter redding met een vat uit eigen zak, niemand minder dan DAVIT! Er werden daarna nog goed wat clubkaarten doorgejaagd en menig winees kon met trots om 6u ’s
ochtends door de spits naar zijn16 kot gaan.

Pasta-avond
Dit was een heel hectische dag achter de
schermen, maar voor de
schermen heeft iedereen er terug hartelijk
van genoten. Met het
fantastische recept van
grootvader Konijn kunnen we immers nooit
misdoen. Iedereen kreeg
ook een studiepeter of
-meter toegewezen17 en
voor de rest van de avond werden er mooie banden gesmeden.
Manon Everaert
Praeses WiNA 2019-2020

15 Danku

Segers, Louie en Mathieu
dat van iemand anders ;)
17 Maarten, maak me trots
16 Of
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Verslagen
Onze sportjes, feestjes en cultuur hebben zeker ook niet
stil gezeten de voorbije weken. Ze hebben ervoor gezorgd
dat onze eerste goed gevulde weken waren onvergetelijk18
waren. Zelf laten we hen ook even terugblikken op hun
activiteiten.

Cultuur
We zijn een maand en twee cultuuractiviteiten verder. Gelukkig komen er de volgende maanden nog vele activiteiten
bij. Jullie kunnen zich nog verwachten aan op zijn minst
een comedy-show, een concert en de jaarlijkse WiNA-quiz!!
Pasta-avond
Na een week beseften
veel eerstejaars dat universitaire studies toch
wel heel verschillend zijn
van middelbare studies.
Het was dus het perfecte moment om wat
tips te krijgen van “ervaren” studenten. We
trokken daarom allemaal samen naar A3
voor onze jaarlijkse studiemeter en -peteravond. Hierbij kregen eerstejaars en ook een paar tweedejaars19 een
studiepeter of -meter toegewezen. Aangezien je toch wel
honger en dorst krijgt van studietips te geven en te krijgen, zorgden we ook dat alle aanwezigen konden smullen
van heerlijke pasta à volonté. Elk jaar opnieuw bewijst de
pasta-avond dat pasta eten en nieuwe vrienden maken een
perfect recept is voor succes!

;)

18 Op

eventueel enkele verloren herinneringen op de feestactiviteiten na

19 Want

sommigen hebben blijkbaar nog steeds moeite
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Karting
Een week geleden konden we genieten van
een avond vol sensatie en snelheid20 . We
gingen dan samen
met een paar snelheidsduivels21 naar
de eKarting in Dok
Noord.
We reden
met twee groepen elk
twee heats. De eerste groep was aan
elkaar gewaagd met
een verschil van maar liefst 0.8 seconden tussen de eerste en de vijfde plaats. De tweede groep deed ook zeker
hun best! Er zijn geen doden gevallen22 , dus we kunnen
wederom spreken van een waar succes. Voor de mensen
die er niet bij waren23 , probeer volgend jaar mee te gaan
want karten is zeker de moeite waard! De tijden van de
karting kan je terugvinden in de tabel onderaan.
Plaats
1
2
3
4
5
6
7

Piloot
Tobiah
Mathieu
Kobe
Victor
Niels
Seppe
Pieter

Snelste tijd
31.181
31.284
31.613
31.832
31.955
31.989
32.365

Plaats
8
9
10
11
12
13
14

Piloot
Sander
Gust
Calvin
Sibe
Robin
Louie
Friedrich

Snelste tijd
32.531
33.495
33.700
33.703
34.152
35.095
35.776

20 En

een paar blauwe plekken
Friedrich en Louie
22 Alhoewel het bij sommige crashes wel heel dicht was
23 Schaam u!
21 En
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Sport
IFK Tafeltennis
Zoals gewoonlijk start de IFK competitie met tafeltennis!
Dit jaar waren er opnieuw heel wat enthousiaste Winezen
te bekennen om de strijd aan te gaan. Al snel bleek wel
duidelijk dat het niveau dit jaar bij de niet-geklasseerde
heren een stuk hoger lag. Doorstoten bleek moeilijk maar
de Winezen wonnen toch wat wedstrijden in hun poulefase!
Calvin was de enige die wist door te stoten tot de volgende
ronde. Hij strandde jammer in de kwart finale na een mindere wedstrijd. Bij de niet geklasseerde dames moest Isabelle ook genoegen nemen met de kwartfinale na door te
stoten door de poulefase! Hierna traden onze twee pro’s
op bij de geklasseerden. Zij konden geen poulewinst uit de
brand slepen maar behaalden toch enkele mooie winsten
in hun poule! Zo kon WiNA het IFK Tafeltennis afsluiten
met een mooie 9de plaats!
IFT Voetbal
Ondanks een zeer moeilijke loting met zowel
VTK en VLK in onze
poule gaven onze voetballers alles van zichzelf
op het IFT voetbal. Vol
hoop en goede moed begonnen we aan de eerste wedstrijd tegen VTK.
Na een vroege goal tegen, bewezen onze verdedigers dat we ons niet
zomaar gewonnen gingen geven. Voor de rest van de match
hield ons team heel puik stand. Maar in de laatste 5 minuten gaven we jammer genoeg toch nog enkele doelpunten
cadeau door de vermoeidheid. In de tweede wedstrijd begonnen we terug sterk aan de partij. Heel lang hielden we
stand door enkele uitmuntende reddingen van onze keeper! Maar uiteindelijk bleek ook het VLK toch te sterk voor
ons.
Toch mogen we terugblikken op een sterke prestatie van
ons voetbalteam. We willen dan ook elke speler bedanken
voor al die inzet en motivatie!
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Feest
Dag Winezen en trouwe lezers! Wie af en toe langs onze kelder passeert hoort dat daar nog vrolijk ‘Feest!’ gescandeerd
wordt wanneer wij binnenkomen. We hebben dan ook al
drie spetterende activiteiten achter de rug. Aangezien wij
van WiNA pas gaan slapen als de rest weer opstaat24 , waren jullie natuurlijk allemaal tot het einde aanwezig. Toch,
naar traditie en als geheugensteuntje voor diegene die net
iets te hard gefeest hebben, volgt hier een kort verslag van
deze prachtige avonden.
Kasteelavond
Dit jaar ging de vijfde editie
door van onze tegenwoordig alom bekende Kasteelavond.
Met zwaarden25 ,
schilden en andere rekwisieten was iedereen weer
mooi uitgedost als ridders,
prinsessen en ander middeleeuwse figuren, al waren de kartonnen kroontjes26 wel in overvloed. Kelly en Sibe verdienen echter
een eervolle vermelding respectievelijk voor in traditionele
klederdracht de avond van sfeervolle foto’s te voorzien en
als cursusslot ook een slotgracht bier naar binnen te werken. Al bij al zijn er zeven bakken kasteelbier doorgevlogen. Naast de immer populaire rougekes had ook de tripel
veel succes. Deze was zelfs helemaal uitverkocht!
Openingsfuif
Voor het tweede jaar op rij ging onze openingsfuif in de
Delta door. Naast de oudere zakken die elke activiteit weer
van de partij zijn, waren er ook al enkele enthousiaste eerstejaars vroeg aanwezig. Onze vice trok dit feestje op gang
door bij aanvang al een eerste vat te zetten.
24 De nieuwe lichting kan deze wijsheid (en meer) terugvinden in ons
oud clublied
25 Onze teerbeminde Cultuur kreeg zijn al iets ouder zwaardje niet meer
recht
26 Naar verluid hadden enkele praesidiumleden zich kort voor de aanvang in het cursuskot opgehokt om aan de lopende band met sleutels
kroontjes uit lege dozen te snijden. Voor feestelijke reden ontken ik, dat
ik even inspiratieloos was
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Snel volgde o.a.27 ook het
cursusteam en de sportjes met enkele plateau’s
om onze leden te bedienen. De sfeer zat erin, de
muziek was goed en drank
was overvloedig aanwezig.
Het werd een onvergetelijke avond of euh ochtend,
want er werd nog gedanst tot in de vroege uurtjes.
Pizza-avond
Pizza en bier, wat wil een
mens nog meer? Voor de
spotprijs van C7 konden
onze leden weer à volonté
van artisanale pizza’s genieten. Duidelijk tot grote
vreugde van alle aanwezigen28 , want jullie trouwe
feestjes hebben die avond
een 120-tal pizza’s naar de
CB mogen dragen. Onze feutjes begonnen dit jaar ambitieus de dozen in twee torens29 te stapelen in plaats van één.
Half succesvol, want op het einde reikte toch één stapel
weer tot het plafond van de CB. Proficiat, want we kunnen
in alle eerlijkheid zeggen dat deze toren van Pizza30 rechter
stond dan die in Italië.
Tot op het volgende feestje!
xoxo
Jullie feestjes
Wout en Basile

27 Mijn oprechte excuses aan de gulle gevers van gerstenat die hier niet
opgesomd worden. Het zit wat ver
28 Mogelijk tot iets minder vreugde van onze Quaestor die op het einde
de rekening voorgeschoteld kreeg
29 De lichting van 2001 heeft duidelijk een Twin Towers-complex
30 Klachten over slechte woordgrappen zijn welkom op scriptor@winagent.be
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Kalender
Ook de komende weken heeft WiNA veel voor jullie in petto.
Al de komende activiteiten worden hieronder even opgelijst. Voor meer informatie verwijs ik jullie naar onze website en FB-evenementen.

WiNA
Do
Ma
Do
Di
Woe

31
4
7
12
13

okt
nov
nov
nov
nov

Do 14 nov
Ma 18 nov
Di 19 nov
Do 21 nov
Zo 24 nov
Ma
Do
Woe
Do
Ma

25
28
4
5

nov
nov
dec
dec

9 dec

Di 10 dec
Woe 11 dec

Doop & doopcantus
IFT
Filmavond
Kickertoernooi
IFK voetbal
VLAK Verbroederingscantus
IFK Minivoetbal
IFK Judo
Bierkoningverkiezing
en Ballenavond
Quiz
WiNA gaat naar Lieven
Scheire
IFK Minivoetbal
Thema-/nadoopcantus
Zwemmarathon
WiNA meets HUGO
Kerstmarkt Der Wetenschappen
IFK badminton
Kerstmarkt Der Wetenschappen
Massacantus

CB
GUSB
Kinepolis
CB
Campus Schoonmeersen
CB
GUSB
GUSB
CB
S9 - A3
NTGent
GUSB
CB
GUSB
Eskimofabriek
Sterre - S4
GUSB
Sterre - S4
Flanders Expo
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Skireis
Ook dit jaar gaat WiNA met de Wetenschappen op skireis.
Dit jaar trekken we samen naar het famueze skigebied van
Les Orres. Hier zal ieder van ons naar hartelust kunnen
skiën en snowboarden.
Met de 100km aan piste en een top op 2.700m, zal je meer
dan genoeg piste hebben om te ontdekken! Ook naast de
piste is er amusement voorzien. Niet minder dan een festival wordt er georganiseerd. Je moet toch op de één of
andere manier de avonden vullen :).
Ben je geïnteresseerd of heb je meer vragen? Via het FB
evenement kan je meer informatie verkrijgen!
Snel inschrijven is de boodschap!
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IAESTE

Gegroet Strakskelezers, het nieuwe academiejaar is ondertussen al weer aan lichtsnelheid voorbij aan het vliegen, de
herfst komt al onaangenaam dichtbij en is ondertussen al
voelbaar. Hoog tijd om nog eens iets van ons te laten horen! Naar goeie gewoonte zal IAESTE ook dit jaar weer vele
studenten van een onvergetelijke buitenlandse stage voorzien komende zomer. Maar first things first, IAESTE, wat
is dat voor een overgecompliceerd acroniem dat als ‘ice tea’
klinkt in het Engels?

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 wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring 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.

Stages?
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin februari. Vanaf dan kan je op ons online
platform een account aanmaken en appliqueren. Hoe dit
allemaal exact in z’n werk gaat zal ruim op tijd gecommuniceerd worden via onze website, Facebook en e-mail.
Vergeet ons dus niet te liken op Facebook en je in te schrijven op de mailinglijst! Verhalen over hoe zo’n stages kleur
geven aan je zomer, kan je lezen in volgende edities van ’t
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Strakske. Enkele stagegetuigenissen met sfeerbeelden kan
je nu echter al terugvinden op onze Facebookpagina.

Summer Reception
Om vele Belgische studenten naar het buitenland te kunnen sturen op stage, ruilen wij verzamelde stages in België
uit met buitenlandse IAESTE comités. Om die reden komen er ook een heleboel buitenlandse studenten naar België op stage, die we met open armen ontvangen.
Het ontvangstprogramma om de buitenlandse stagiairs te
entertainen wordt ‘Summer Reception’ genoemd. Met het
oog op de wijze uitspraak “een beeld zegt meer dan duizend
woorden”, volgen hier een aantal kiekjes genomen op een
van de vele national evenings (avonden waarop een stagiair
zijn thuisland voorstelt) of andere activiteiten.
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Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
• 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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Zwart gat euh Beiaardcantus
Aangezien jullie scriptor zich niet zo heel veel meer herinnert van de Beiaardcantus, heb ik de taak om hier een verslag van te schrijven vriendelijk doorgeschoven. Of Timon
en enkele andere Wineesjes hier nog veel van onthouden
hebben lees je hieronder.
Zoals altijd was WiNA
weer eens talrijk aanwezig op de Beiaardcantus. Aangezien ik mij
geen vorige edities kan
herinneren was dit de
meest epische/brakke tot
nu toe31 . Het FK heeft
alles uit de kast gehaald
om te bewijzen dat ze
nog steeds brak zijn: de
cantor was brak, de emmers werden niet mooi evenredig
verdeeld, er waren geen koffiekoeken...
Om 16u30 stipt bestormden WiNA’s legioenen als eerste
de Poeljemarkt en we veroverden al snel een extra tafel
van de vijand32 . We vulden onze potten met heerlijk studentennat33 en de sfeer zat er goed in. Hier stoppen mijn
herinneringen, dus heb ik enkele Wineesjes deze epische
avond laten beschrijven in drie woorden34 :
• Junior: Brak nat muilen
• Tjeppa: Waar was ik?35
• Timon: Huh cantus? Schimmelkiel
• Segers: Muilen? Muilen. Muilen!
• Domme feut: Supermassive black hole
31 Niet dat ik me deze editie herinner, maar de vreselijke kater en gebroken pot spreken boekdelen.
32 totaal niet VTK
33 en regenwater
34 Want meer herinneringen hadden ze blijkbaar ook niet meer
35 weg
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• Matthias: Groot zwart gat
• Bompi: Muilen uiteraard groepsgevoel
• Yentl: Vuilniszakken, vuilniszakken overal!
• Victoire: Wat een nacht
• Sloerie: Brakke brakke beiaardier
• Flo: Poepende mensen wc
• Quentin: Fokking kut VTK
• Jitse: Episch nat drank
• Robin: Cara regen emmers
• Manon: Muilen stank poncho’s
• Carafeut: Heel veel spijt
Op naar de massacantus!
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Op de schoot bij Bompi
Een van onze feutjes wilde ook graag een anekdote uit zijn
verleden met alle Winezen delen. Lees hier het spannende
verhaal van Bompi36 en zijn allereerste werkdag ooit.
Het was de zomervakantie van 2016.
Bompi zou voor zijn
eerste keer gaan werken en hij had er helemaal geen zin in.
Hij ging in een voedselfabriek voor ongeschoolden werken en
in de typische ongeschoolde fashion moest
Bompi omtrent 3u ’s
ochtends al opstaan. Op zijn allereerste dag werd Bompi
wakkergemaakt door zijn moeder37 en vertrokken ze. Het
was zo’n half uurtje rijden richting de fabriek en zo had
Bompi meer dan genoeg tijd om te stressen over zijn eerste
werkdag. Echter zou deze dag niet zo soepel verlopen als
gehoopt...
Bompi had last van een
stresskakske, maar hij zat
nog steeds in de auto...
Bompi hoopte echter dat
hij zijn kakske zou kunnen lossen wanneer hij
bij de fabriek zou aankomen. Jammer genoeg voor
Bompi was dit niet het geval.
De persoon die de
poorten en de deuren van
de fabriek opende was nog
niet gearriveerd. 5 minuten gingen voorbij en hij was er niet. 10 minuten gingen
voorbij en hij was er nog steeds niet. Mag ik jullie er even
36 Vanwaar de naam Bompi komt moet je maar eens navragen bij het
doopcomité
37 Die trouwens in diezelfde fabriek werkte
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op wijzen dat Bompi zijn stresskakske al zo lang aan het
ophouden was dat hij verschrikkelijke buikpijn begon te
krijgen.
Uiteindelijk na lang wachten arriveerde de klootzak met zijn
sleutels en begaven Bompi en co
zich naar binnen. Bompi zijn
sluitspier begon het echter te begeven... Bompi vloog de wc’s binnen en begon hopeloos de lichtschakelaar te zoeken. (De lichtschakelaar bevond zich aan de
buitenkant maar in Bompi zijn
gehaastheid had hij dat uiteraard niet gezien. Bompi dacht
fuck it en vloog blindelings een
wc kotje in, trok zijn broek naar
beneden en zette zich neer. Het
was op dit moment dat Bompi
zijn sluitspier ontspande, maar
Bompi had toen pas door dat de
wc-bril nog toe was!!! Met de snelheid van het licht zette
Bompi zich recht, opende hij de wc, en zette zich terug
neer.
Bompi was in shock... Hij wist niet of hij in zijn broek had
gekakt... Hij wist niet of hij op de wc bril had gekakt... Hij
wist niet of hij op de grond had gekakt... Na het afvegen
van zijn gat besloot Bompi om de lichtschakelaar te zoeken... Na lang zoeken vond Bompi hem dan ook, zonder
gezien te worden38 .

38 Hij

had zijn broek namenlijk nog niet opgetrokken aangezien er kak
in kon zitten
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Met de nieuwe zegen van het
licht keek Bompi zijn omgeving
rond en werd aangenaam verrast
door kak op de grond39 .
Geen
kak in de broek.
Geen kak op
de wc bril.
Zelfs geen kak op
de schoenen.
Enkel een mooi
plonsje diarree naast de plee40 . Na
het opkuisen verliet Bompi de wc
en ging hij voor de eerste keer
in zijn leven gewoon gaan werken alsof er niets gebeurd was.
En hij leefde nog lang en gelukkig41 .
Einde

39 Haha

da rijmt
da rijmt weer
41 Hoop ik
40 Haha
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Woordje van de schachtentemmer
Onze schachtentemmer heeft zich al kostelijk geamuseerd
met de feutjes. Dit zal je zeker kunnen lezen in haar verslag van de voorbije weken. Twijfel je nog steeds om je
laten dopen? Lees dit deeltje dan zeker en wie weet ben je
onmiddellijk overtuigd!
Beste Winezen en toekomstige schachtjes
De tijd vliegt wanneer men zich amuseert en dat kan ik zeker en vast beamen. Het is namelijk al week 5! De voorbije
weken heb ik me rot geamuseerd met de feutjes en ik kan
alleen maar wensen dat zulke weken blijven komen42 .
WiNA dag I, hoewel het vlees een uur43 te laat was, ging
het aan rapidotempo de deur uit44 . Enkele feuten gingen
daarna mee naar de Canard Bizard voor het gratis vat en
maakten kennis met driemannen45 !
Ook de openingscantus was meer dan geslaagd! De schachtenbak zat vol met onwetende gezichtjes, maar aan enthousiasme geen tekort. Tegen het eind van de avond zag
ik alleen maar plezier. Zelfs de paginanummers kenden
geen geheimen meer46 . Wat hun oogjes wel nog opentrok,
was die pappenheimer...
Op voordoop I werden de feuten klaargestoomd en fit gemaakt voor de echte
doop. Ze leerden elkaar wat beter kennen en het doopcomité hen ook. Zo weten we nu dat ze allemaal een teleurstelling zijn voor hun ou42 Maar

dan met schachtjes natuurlijk!
was het meer?
44 Zelfs de groenten...
45 Rip want nu willen ze dit elke keer spelen
46 Maar liefst 7 keer ad pistum geroepen, hoera!
43 Of
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ders47 en dat ze geen flauw benul hebben wat panda- en
tijgerpunten waren. Daarna een te gekke kasteelavond
waar ze zich ook weer waagden aan een spelletje driemannen met kasteelbier48 .
Kortom, met zo’n enthousiaste feuten wordt het zeker en
vast een topjaar! De leukste activiteit moet er natuurlijk
nog aankomen: DOOP! Vergeet zeker niet het formulier in
te vullen en door te sturen, want Winees zijn zorgt voor een
uniek en onvergetelijk extraatje in je studentenleven. Zit
je nog met vragen en/of twijfel wat dat nu precies allemaal
inhoudt, wees niet bang om mij aan te spreken of een berichtje te sturen!
Tot de volgende49
Tippi xoxo

47 Behalve
48 Oei

49 Dan

eentje

heb ik schachten wuw
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Glijbaantjes

“Nederlandst gij zelfs?”
- proscriptor Maarten

“Weet ge nog ons avontuur in
de bosjes? Allee ge weet wel,
ons wandeling he” - Arthur tegen Maxime

“Mijn eerste jaar heb ik wel al
gehaald. Meerdere...” - Basile

“Waar is mijn glas? Want da’s zo
doorzichtig eh!” - Florence

“2 x PI is 10!” - Yentl, toekomstig
ingenieur

“Waar is de tijd dat België nog
onafhankelijk was?” - Lotte
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“Geen enkele vrouw is veilig voor
mij!” - Robin

“De mensen die ’t Strakske lezen zijn a bunch of retards” proscriptor die anoniem wenst
te blijven

“Een goede populatie is gelijk
haar, ge moet dat af en toe uitdunnen!” - Yarrik op Minecraft

“Tis maar een secondje werk,
geef mij 10 minuten.” - Mathieu

“Weet je wat helpt tegen nekpijn? Een guillotine” - Davit

“Wat is een balkje?” - Isabelle
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Maxime: “Khad da wel groter
verwacht”
Niels: “Dat hoor ik wel vaker”

“Kheb misschien wat zin in genocide” - Victor

“Overal! Maar niet in mijn neus”
- Florence

“Robin wordt maagdelijker met
de dag” - Timon

“Ik ben de sloef van de printern” - Mathieu

“Clara mag ook wel met mijn
flosj spelen” - Manon
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Dillemma’s op dinsdag
Onlangs was ik eens doelloos op Facebook aan het scrollen. Toen ik deze pagina tegenkwam wilde ik deze onmiddelijk met mijn geliefde Strakske’s-lezers delen! Elke dinsdag wordt je namelijk een50 dillemma voorgeschoteld. Enkele van de beste heb ik voor jullie samen gebracht. Op
het einde heb ik mij er ook aan gewaagd om er zelf een te
verzinnen.

50 bijna

onmogelijk
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Kleurplaat
Naar aanleiding van de populariteit van de WiNA Minecraft
server denk ik dat deze Minecraft gerelateerde kleurplaat
zeker niet misstaat in dit ’t Strakske.
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Puzzels
Inky
Vul de vakjes in zodat elke rij en elke kolom elk getal van
1 tot n bevat. De dikke lijnen duiden “kooien” aan. Vul
de getallen zo in dat in elke kooi de getallen zo te rangschikken zijn dat ze onder de aangegeven bewerking het
aangegeven resultaat vormen.
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WiNA’s Woordzoeker
Veel uitleg is hier niet nodig denk ik ;).

WiNA
Cantus
Driemuil
Francis
Minecraft

Wigwam
Commilito
Episch
Homoseksueel
Muilgraaf

Doop
Feuten
Kelderbrakker
Schachten
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Hex sudoku
Aangezien gewone sudoku’s too mainstream zijn, proberen we eens een hexadecimale sudoku! Het principe is
hetzelfde enkel dat nu de cijfers 0-f zijn in plaats van 1-9.
Veel succes!
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Oplossingen vorige editie
Wil je graag weten of antwoorden van puzzels in het vorige
Strakske correct waren? Controleer dan hier je antwoord.
Bruggen

Jigsaw sudoku
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Dankwoordje
Zoals jullie wel weten schrijf ik dit Strakske niet alleen.
Daarom wil ik graag de volgende mensen bedanken voor
hun hulp aan dit meesterwerk:
• Manon, Tippi, Sander, Basile, Wout, Quentin en Junior voor het schrijven van de verslagen en woordjes.
• Timon51 voor het schrijven van het verslag van de Beiaardcantus.
• Bompi voor het vertellen van zijn anekdote.
• IAESTE voor hun artikel.
• Alle Winezen voor hun prachtige glijbaantjes.
• Dillema’s op dinsdag voor de plaatjes.
• Bedankt aan het praesidium om zo een toffe bende te
zijn <3! En om mijn Strakske na te lezen natuurlijk!
Wil je graag eens een artikel, rubriek of column schrijven
voor het Strakske? Of heb je andere toffe ideeën of een glijbaantje dat je wilt delen? Stuur mij gerust een mailtje op
scriptor@wina-gent.be, een berichtje of spreek mij gewoon
eens aan52 .

51 En
52 Ik

alle andere Winezen voor hun korte beschrijving in 3 woorden
bijt niet (altijd)
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