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Editoriaal
Liefste fervente1 Strakske- uitstelt4 , houden we nog een
lezers en lezerinnen.
mini clubavond op donderdag5 .
Het is ongelofelijk dat we al
aan de laatste week van het
eerste semester zijn aangekomen. Alweer een semester zomaar voorbijgevlogen.
WiNA dag I zit nog in mijn
geheugen alsof het gisteren
was2 .
Maar niet getreurd. Deze
laatste lesweek is zeker niet
zonder leuke activiteiten. Zo
kan je je nog een laatste
keer volledig laten gaan alvorens echt in de boeken te
duiken. We starten de week
met de wintermarkt der Wetenschappen. Hier kan je
ons twee dagen zeker terugvinden. Maar het hoogtepunt van de week vindt toch
plaats op woensdag. Dan
trekken we allemaal samen
naar Flanders Expo voor de
langverwachte3 Massacantus!
Als je het studeren
graag nog een dag langer

Na deze week is het tijd voor
het echte werk. Maar tijdens de blok kan je natuurlijk al uitkijken naar die
langverwachte lesvrije week
en naar de talloze activiteiten van WiNA in het tweede
semester. Daarnaast is ook
niet alles slecht in de blok.
Het is het ideale moment
om jullie lever even te laten
rusten6 . Zo zijn jullie zeker fit genoeg om de eerste
feestactiviteit in week 1 te
overleven.
Naast al dat blokplezier
wens ik jullie ook nog eens
veel plezier met de feestdagen! Maar nu ga ik ook weer
spoedig achter mijn bureau
zitten7 .
Uw Scriptor
Maxime Deforche

1 Het is ondertussen al het derde Strakske van dit jaar; dan kan ik dat
toch al zeggen
2 Alles voor middernacht toch, de rest is eerder wat vaagjes
3 Of gevreesde
4 Want zoals elke echte Winees wel weet: De blok begint pas morgen!
5 Omdat we op onze gewone dinsdag allemaal nog op de wintermarkt
rondlopen
6 Op de feestdagen na natuurlijk
7 snif...
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Woordje van de Praeses
Beste Winezen, schachten, feuten, proffen en elke geïnteresseerde medemens die dit Strakske in handen krijgt
Ook al doet mijn scriptor zijn uiterste best om mij te herinneren aan zijn deadline; hier zit ik weer een dag later te
schrijven aan mijn woordje8 . Bij deze dus een leuk, lastminute, vrij inspiratieloos9 woordje.
Het semester is voorbij gevlogen, bij moment van schrijven is het namelijk al week 1010 . Dat weerhoudt WiNA uiteraard niet om nog een hoop activiteiten te voorzien voor
haar leden; we kunnen bijna zeggen dat de drukke weken
nog moeten komen. Met onze flügelparty, zwemmarathon,
guidorolling en massacantus in het vooruitzicht, stomen
we jullie klaar voor de naderende examens. Bij deze dus
ook enkele tips van de master in herexamens:
1. Begin tijdig een examenritme te vinden, na week 12
dus. Een goed ritme betekent opstaan en gaan slapen
op eenzelfde uur en pauzes beperken tot een vast interval. Cafeïne en energiedrankjes kunnen hier zeker
bij helpen11 .
2. Gedurende de 12 semesterweken focus je je enkel op
de verplichte taken en presentaties, pas vanaf den
blok kan je je echt smijten op het begrijpen en van
buiten leren. Zo heb je meer dan tijd genoeg over om
naar de leukste WiNA-activiteiten te komen.
3. Studeer in de bib of resto (S5), altijd veel sfeer en ambiance aanwezig. Zeker onder toezicht van onze eigen
sport Quentin Bouchez!12 Ook vind je er wenende
en gestresseerde studenten voor de dramatypes onder jullie.
4. De tijd van alles eerst netjes op een kladblad te schrijven om het daarna ‘in het net over te doen’is voor8 Sorry

Maximie
wordt het beter

9 Hopelijk

10 Help

11 Uiteraard
12 Meer

pas bij het slapen gaan
info op de facebookgroep Blok@S5
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bij. Schrijf gerust je examenblad vol, zolang je duidelijk maakt wat je finaal bedoelt. Er zijn al veel examenpunten verloren gegaan aan de prullenbak-hoop
kladbladeren.
5. Begin niet 3 dagen voor je examen te blokken. Voor
de ene13 zal dit betekenen ‘Tuurlijk niet, 3 uurtjes zijn
meer dan genoeg!’, maar voor de meesten onder ons
geef ik de tip om toch 2 weken per vak te voorzien. Dit
kan in conflict komen met puntje 2, maar dat moeten
jullie zelf maar uitzoeken.
6. De gouden tip van elke herexamen-student: waarom
gaan voor 3 maanden vakantie als je voor 24 weken
vakantie kan gaan tijdens het semester!
7. Indien je geen entitlede middelbare schoolstudent was
die kon relateren met de facebook-pagina ‘UGent Confessions’, dan is het nu de moment om deze te beginnen volgen.
Neem deze tips ter harte en er zullen gegarandeerd een
pakketje herexamens op jou liggen te wachten! Voor studenten die het modeltraject nastreven verwijs ik door naar
talrijke andere sites die je gemakkelijk online kunt vinden
en de studentenpsychologen die altijd paraat staan om te
luisteren naar de bijhorende mental breakdowns.
Even genoeg van dit examengedoe, ik geef mezelf er enkel
stress mee. Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen
weken, WiNA heeft weer veel nieuwe schachten bij14 , een
nieuwe commilito en geweldig veel liefde15 tussen de leden onderling. Met 57 leden hebben we de Beiaardcantus
bestormd en voor de Massacantus zijn we met een overweldigende 67 leden ingeschreven. De volzette quiz was zoals
elk jaar ook weer een groot succes. De schachten hebben
een record aan geld opgebracht, met groot geluk van onze
penning en mezelf als gevolg. Ook een dikke proficiat aan
de nieuwe bierkoning Timon, bierkoningin schacht Ellen
en schachtenkoning Gerwoud. We hebben ondertussen
mooi verbroederd met de VLAK en de enige echte Lieven
13 David
14 Maar
15 of

liefst 22, allemaal schatjes
affectie...
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Scheire. Ten slotte hebben we al goed gepresteerd in de
voetbalcompetities, aangezien we voor minivoetbal én veldvoetbal door mogen naar de volgende rondes!
Iedereen van het praesidium verdient dus een dikke pluim
en alle knuffels die ze maar kunnen krijgen16 . Tot zover
mijn melig kantje, een zeldzaam voorkomen.
Veel knuffeltjes en kusjes voor zij die wel of niet willen,
Manon

16 Geen

hen

zever, als je ooit een knuffel wilt kan je altijd terecht bij één van
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Verslagen
Cultuur
Afgelopen maand was een waar cultureel festijn! Er waren
drie fantastische activiteiten en we hebben er nog één te
gaan dit semester! Ik ben dan ook trots om dit woordje te
mogen schrijven voor jullie.
Filmavond
Naar jaarlijkse gewoonte trokken we op 7 november met z’n
allen naar de Kinepolis voor onze filmavond. Dit jaar gingen we allemaal samen naar The Joker, een fantastische
film met Joaquin Phoenix en Robert De Niro. Vergeleken
met karting was dit een zeer rustige, maar ook wel leuke
avond.
WiNA Quiz
Twee weken later was
het tijd voor het cultureel hoogtepunt van het
jaar. Op 21 november
kwamen we met maar
liefst 156 mensen17 samen in A3 voor onze
jaarlijkse WiNA quiz! Gedurende negen rondes
en drie tafelrondes haalden 39 teams al hun
kennis boven om zichzelf te kunnen kronen tot Slimste Winezen ter wereld.
Uiteindelijk mocht Quizzica & Sterrenkunde zich kronen
tot winnaars van de WiNA quiz met maar liefst 149 punten
op 193. Furry Club Gent en Kwiskunde werden met maar
één punt verschil tweede en derde. Het was dus een zeer
spannende en vooral geslaagde avond. Daarnaast mocht
quizteam Schete Canard naar huis met onze zuipbeker. Al
de overige teams mochten ook met een mooie prijs naar
huis gaan, met dank aan onze PR Extern. Ook veel dank
aan mijn quizcomité, zonder wie de avond niet zo’n succes
geweest zou zijn. De avond was een waar succes!
17 één

ploeg kon er last minute jammer genoeg niet meer bij zijn
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WiNA gaat naar Lieven Scheire
Drie dagen later was het
tijd voor de derde activiteit van deze maand.
Op zondagavond 24 november, op de Dag van
de Wetenschap, gingen
we met 20 mensen naar
theaterzaal NTGent. We
zijn gaan kijken naar de
zaalshow DNA XL: The
Nerd Edition van ons
oudlid Lieven Scheire.
Gedurende vier uren entertainde hij ons met vele weetjes en moppen over DNA in de extended version 18 van zijn
zaalshow. Na de show kregen we ook de kans om hem te
ontmoeten tijdens een signeersessie, waarbij hij ons vanalles vertelde over zijn periode als Winees. Hierbij lieten we
ook een oude foto van hem signeren, genomen tijdens het
galabal van WiNA in het jaar 2002-2003. Het was een zalige voorstelling en avond!

Afbeelding uit ’t Strakske van 2002

18 speciaal

voor nerds
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Sport
Kickertoernooi
Voor de tweede keer op
een rij werd het befaamde WiNA kickertoernooi gehouden! Al
snel bleek een verrassing in de maak wanneer Maarten-Louison,
de finalisten van vorig jaar, niet door hun
poule konden stoten! In
de finale mochten de
regerende kampioenen
Blokkie-Segers hun titel verdedigen tegen Kobe-Sander.
Beide ploegen legden een perfect parcour af zonder al te
veel problemen om de finale te halen, dat beloofde... Heel
even zag het er niet goed uit voor Blokkie en Segers toen
zo keken op een achterstand van 5-8 dankzij een vlot scorende Kobie. Maar de regerende kampioenen hernamen
zich en gingen erop... en erover... Met een eindstand
van 11-8 mochten ze voor de tweede keer op rij de overwinningsbekers mee naar huis nemen! Proficiat! Ook
een kneukeltje voor mijn medesport Junior die zich toch
kroonde tot topscoorder van het toernooi. Tot volgend jaar!
IFK Voetbal
Onze voetballers waren er weer bij voor de eerste ronde.
Met VRG als tegenstander hadden we meteen ook een zeer
gewaagde tegenstander. Het beloofde dus een spannende
wedstrijd te worden en dat is het zeker ook geworden.
Vroeg in de wedstrijd kwamen we op voorsprong na een
mooi uitgespeelde counter. Hierna volgde er een offensief van de oppositie, maar onze defensie was enorm sterk.
Voor de rust scoorden we nogmaals waardoor de tussenstand 2-0 werd. In de tweede helft had ons team het enorm
moeilijk. Doordat twee winezen met krampen naar de kant
moesten stonden we met nog een kwartier te spelen plots
10 tegen 11. Maar met verschillende reddingen van doelman Alex konden ze slechts eenmaal tegenscoren in die
periode. Toch was hun vreugde van korte duur nadat we
met een derde goal de match konden beslissen. Eindstand
11

3-1, en dus op naar de kwartfinale. Kom ons dan ook zeker aanmoedigen in het 2de semester. Proficiat aan al onze
voetballers!
IFK Judo
Terwijl onze temmer het beste van zichzelf gaf op de bierkoningverkiezingen, deed Mathijs Van Noort dat op het IFK
judo. Hij moest het als bruine gordel opnemen tegen onder andere twee zwarte gordels in de poule. De focus en
inzet was er zeker en vast, maar het geluk zat hem minder
aan de zijde. Hij moest zich tevreden stellen met de vierde
plaats in de poule na een aantal heel nipte wedstrijden!
IFK Watersportbaanloop
Voorafgaand aan het IFT vindt zoals elk jaar de watersportbaanloop plaats! Dit jaar liep Pieter Verbeke als beste heer
zich naar een mooie 17de plaats! Samen met de twee andere heren19 eindigden we zo op een mooie 6de plaats van
de kringen! Bij de dames konden we dit jaar weer rekenen
op een mooie prestatie van Robin De Meester!
IFT
De eerste ploegsport op
het programma was het
basket!
Van te voren was al duidelijk dat
we in een zware poule
geloot werden zonder
zwakke schakel! Maar
dat lieten coach Jonathan en zijn spelers niet
aan hun hart komen
want ze stonden er als 1
team! Tegen kanjers als ML&VEK en HILOK was moeilijk wat te beginnen maar werd toch vol voor een mooie
score gegaan! VDK leek verder ook aan de sterkere kant te
zijn nadat ze de halve finale bereikten. Maar tegen VRG en
VGK, tamelijk grote kringen, konden we de overwinning uit
de brand te slepen wat toch een heel degelijke prestatie is
van ons team! Na een zuur verlies tegen Chemica moesten
we ons tevreden stellen met een 5de plaats in de poule! De
spelers bereiden zich alvast voor op het IFK Basketbal in
19 Junior

en Robin Bruteyn
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het tweede semester!
Onze 3 betere tafeltennissers mochten op het
IFT ook weer in actie
schieten!
Ze brachten direct resultaat met
een vlotte 3-0 overwinning tegen blandinia in
de poule!
Vervolgens
moesten we vrede nemen met een 0-3 verlies
tegen een enorm sterk
ML&VEK. Jammer genoeg bleken we die dag niet sterk genoeg om een overwinning te behalen tegen Geografica en
behaalden we zo een derde plaats in de poule!
Ondertussen werd in het zwembad ook gestreden op de
zwemaflossing! Onze 6 zwemmers gaven alles op hun 50
meter, jammer genoeg kwamen ze juist iets te kort om 4de
in de poule te eindigen. Ze behaalden de 11de tijd op de
14 kringen.
Verder mocht ook een
deel van ons praesidium bewijzen wat ze
waard waren!
Dit
jaar namen de praesidia het tegen elkaar op
in wedstrijden peddeltouwtrekken. Ons praesidium wist zowel VLAK
als Politeia te overklassen, maar HILOK bleek
een te klasse te sterk te zijn. Hierdoor konden we jammer
genoeg niet doorstoten naar de volgende ronde maar toch
een sterke prestatie!
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Feest
Beste Winezen en sympathisanten,
Tijdens dit schrijven zijn wij ons aan het klaarstomen voor
weer het laatste feestje van dit semester20 . Onze Fluo Flügel Party belooft nog een knaller van jewelste te worden
met deze promo: 4 Flügel aan C5! Trek nog eens flashy
kleren aan in onze geliefde Overpoort, alvorens jullie naarstig beginnen met jullie cursussen te fluoriseren volgende
weken.
Zoals altijd blikken we
eens terug op de vorige
feestactiviteiten of liever
activiteit21 . Terwijl menig Winees hun beste
slokken waagde op onze
fantastische bierkoning22
en -koninginverkiezing23
(Proficiat Timon, Ellen
en Gerwoud!) maakten
wij voor jullie de avond
wat draaglijker met heerlijke porties kaas- en bitterballen.
Een groot succes zo blijkt, want op het einde van de avond
waren de bitterballen zelfs helemaal uitverkocht! Ook wil
ik hier eens ons mede-praesidium bedanken dat ondanks
moedige deelname aan de verkiezing, iedereen plichtsbewust en relatief nuchter is komen opdagen voor hun shift.
Nu vragen jullie je waarschijnlijk af wat het volgende semester voor jullie in petto heeft? Ik ga nog niet alles verklappen, maar ten eerste gaan we jullie weer eens verwennen met onze befaamde WiNA cocktailavond24 . Ook de ka20 Scriptor:

Ondertussen is dat feestje wel al voorbij...
heb even gepoogd om ook over de gewone clubavonden te berichten,
maar zoals sommige weten blijken deze schijnbaar rustige avonden vaak
de zwaarste en mijn herinneringen laten me in de steek.
22 En schachtenkoning, maar dat is dan weer minder belangrijk.
23 Ja, bij WiNA verkiezen we koningen. Bierpresident klinkt wat vreemd
niet? Proficiat Bier-Macron en bier-Merkel.
24 Misschien is berucht een beter woord, want naast de kater is vorige
editie een mysterie voor velen.
21 Ik

14

raoke is iets om naar uit te kijken voor degenen die anders
graag liedjes meeschreeuwen in de CB. We horen die zoetgevooisde25 Winezen graag door de boxen galmen. Ik kan
jullie ook met trots melden dat we al geruime tijd het Galabal der Wetenschappen aan het voorbereiden zijn. Ja, voor
de eerste keer in vijf (5!) jaar maken we er weer een grootse
gala-avond van samen met de andere wetenschapskringen!
Geniet nog van de laatste weekjes en veel blokplezier!
Xoxo, jullie feestjes
Wout & Basile

25 Toegegeven,

zo zoetgevooisd zijn jullie niet, maar wie hoort dat nog na
wat pintjes? Wat is trouwens het omgekeerde? Zoutgevooisd?
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Kalender
Het eerste semester zit er stilaan op26 . Treur maar niet
want deze laatste week staan er nog enkele zeer toffe activiteiten27 gepland. Ook het tweede semester zal weer vol
staan van activiteiten!

Semester 1
Di 10 dec
Woe 11 dec
Do 12 dec

Kerstmarkt Der Wetenschappen
Massacantus
Clubavond

Sterre - S4
Flanders Expo
CB

Semester 2
Di 11 feb
Vrij 14 feb
Ma 17 feb
Di 25 feb
Woe 26 feb
Do 27 feb
Do 9 mrt
Do 12 mrt
Vrij 13 mrt

26 Ligt

Cocktailavond
Vriendjes- en familiecantus
infoavond Nexios
Karaoke
LAN der Wetenschappen
12-uren cantus
Jobavond
met
Zeus/VVN/PRIME
GBK Verbroederingscantus
Galabal der Wetenschappen

CB
CB
TBA
CB
S9 - A3
CB
TBA
CB
ArtCube

het aan mij of gaan die semesters steeds sneller en sneller?
weet dat ik het dan vooral over de Massacantus heb

27 Iedereen
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Skireis
Aangezien de inschrijvingen bijna op hun einde lopen heb
je hier nog een laatste reminder over de skireis.
Ook dit jaar gaat WiNA met de Wetenschappen op skireis.
Dit jaar trekken we samen naar het fameuze 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! Ondertussen zijn we alweer bij de
laatste editie van ’t Strakske voor 2019 aangekomen, wat
vliegt de tijd voorbij. Ondertussen is de hete adem van de
naderende examens reeds in onze nek voelbaar, maar dat
zorgt er dan meteen weer voor dat een sjaal in deze steeds
kouder wordende dagen, minder noodzakelijk wordt. Dit
is dan ook wel het enige positieve wat ik over de examens
uit m’n mouw kan schudden. Anyway, jullie zijn hier voor
IAESTE-nieuws, let’s go!

IAESTE?
Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De “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.

Stages?
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 dus een onvergetelijke
levenservaring te beleven. Ondertussen is ons info-event waar
alle praktische informatie voor
het binnenhalen van een stage
werd behandeld, achter de rug.
Wil je alles nog eens opnieuw bekijken (of van nul bekijken als je
ons event gemist hebt)? Kijk dan zeker op onze website
waar alles in geuren en kleuren uitgelegd staat!

Smaakmakertjes
- Flor Delombaerde, Master Informatica, Norway
Norway, what can I say, it’s amazing. For a long time I’ve
been wanting to visit Norway for it’s unique culture and nature, through IAESTE I’ve been able to do this. I went to do
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an internship at the university of Oslo for 6 weeks in July
and August. As my partner was free for the entire period of
the internship we decided to have this experience together.
We arrived a week and
half before the start of
the internship in Oslo to
explore the city.
Although Oslo isn’t a very
typical tourist city, it
is very alive with a
lot of cultural activities
and it kept surprising us
throughout our stay. The
first few days we mainly strolled around the city, and since
at that time there was a heatwave, it was the ideal moment
to chill in the many parks. On our third day we already
went to a barbecue at lake Strømsdammen hosted by some
IAESTE alumni living in the city. One of the main perks of
Oslo is the public transportation. It is really well organized
and since Oslo is just surrounded by nature, you can easily
take the metro or bus straight into a forest.
At the internship we worked with six people on an educational platform for the university. These were all IAESTE
interns from all over the world, including Scotland, Austria,
Shanghai and Cyprus. Much of the cultural exchange thus
happened during work. We kept talking about all the small
things in live that makes our cultures so different and I even
learned some useful Chinese. We were free to choose most
of the hours we work because Omid (our supervisor) was
mostly result oriented. We were allowed to take time to
learn new technologies and learn from each others expertise.
I would definitely recommend an internship abroad with
IAESTE to everybody I know (and those I do not know).
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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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Woordje van de Schachtentemmer
Gegroet Winezen, domme schachten en andere fervente lezers
Het einde van het eerste semester is jammer genoeg in
zicht28 , maar wat een semester was me dat! Om al die
goede29 herinneringen op te frissen30 , hier een kort overzichtje van alle gepasseerde activiteiten.
De laatste keer dat
jullie mijn woordje
konden lezen, was
ik nog maar een
zielige meester zonder schachten, maar
nu heb ik een hele
kroost om op te voeden.
22 domme
schachten erbij, wat
is er beter dan dat.
Aan de doop ging natuurlijk zoals traditiegetrouw voordoop 2 vooraf. De een
had al wat meer inspiratie dan de andere, maar gelukkig
waren er genoeg koffiekoeken en cara aanwezig om de dag
te beginnen. De presentaties, ja, dat was andere koek31 . Al
bij al hebben we goed gelachen en zetten we deze toon dan
ook verder op de clubavond. Het dansen kwam wat traag
op gang, maar door het enthousiasme van enkelen en het
Winx club lied, waren de feutjes niet te stoppen. Duidelijk
was dat ze nog niet overgeschakeld waren naar industrieel
ingenieur, want aan hun ’een toren bouwen’ skills, ontbreekt serieus wat skill.
Dan, een dikke week later, was het eindelijk zover. De
lookjes werden gepeld, de schachtenpap in elkaar gemetseld en dappere feuten stonden klaar om op hun knieën
de ochtend in te rijden. Die avond mocht WiNA 18 nieuwe,
28 help
29 en

minder goede
zij die er geen meer hebben, waaronder ikzelf...
31 toen hadden we door dat er iets serieus mis was met Bompi zijn brein
30 voor
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heerlijk stinkende schachten32 verwelkomen. Apetrots dat
ik op hun was, was het duidelijk dat zij eerst slaap en
vooral een douche nodig hadden om content te kunnen
zijn met dat zwart-gele lintje.
Waar ik nog apetrots
op ben, is de prestatie van mijn schachten op de bierkoningverkiezingen en dan
bedoel ik ook al mijn
schachten33 .
Een
dikke proficiat aan
Timon, Ellen en Gerwoud34 !
Voor de
rest heb ik niet zoveel
meer te zeggen over
die avond35 . Wat wel nog gezegd kan worden is dat ik veel
complimentjes van Robin gekregen heb over mijn goed afroepen in de micro36 en het feit dat het nog even zal duren
voor ik weer deftig adjes kan trekken.
And last but not least, mogen we nog 4 nadopers verwelkomen. De nadoop vond plaats samen met de Sint Vs. Santa
cantus37 en ze hebben zeker en vast hun beste schoentje
voorgezet. De sint was namelijk ook van de partij en die
had heel veel lekkers voor hen voorzien38 .
Moraal van het verhaal, dit jaar zijn er 22 domme WiNA
schachten die ik onder mijn vleugel mag meenemen doorheen het jaar. Om het semester af te sluiten, staat er nog
een vette guidorolling en de massacantus39 op het programma.
32 en

abnormaal dure: waar zijn die gratis vaten?
Timone
34 de oude zakken worden duidelijk te oud
35 mijn geheugen laat me in de steek en hetgeen ik herinner probeer ik
te verdringen
36 Ly2 Robin <3
37 duidelijk meer Santa fans
38 zo lekker dat de maag het niet kon accepteren
39 waar Yeetse alle ad fundums per jaar meedoet en een zevensprong
zet, jaja met halve liters rodenbach
33 ook
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Ook had ik graag nog een shoutout willen doen naar het
doopcomité. Jullie zijn fantastisch!
Tot de volgende40
Jullie favoriete temmer
Tippi
xxx

40 en

succes met de examens, snif
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Wat is mijn slaagkans?
Wat gaat de tijd snel als je je amuseert! Het is ondertussen al week 11 en het semester loopt langzaamaan op zijn
einde. Ben je benieuwd naar je slaagkansen van deze examenperiode? Doe dan de test en kom het te weten!
1. Wanneer ben je naar je lessen gegaan dit semester?
(a) Bijna elk lesuur41 .
(b) Wanneer ik geen kater had.
(c) SOmMiGe VaKkEN lEeR iK BetER mEt ZeLFsTuDIe.
(d) Dubbel zo veel als Robin.

2. Hoe goed let je op in de les?
(a) Ik maak elke les notities en schrijf alle oefeningen
over.
(b) Ik probeer mee te volgen maar schrijf weinig op.
(c) Alles zal wel op Ufora42 komen zeker?
(d) De les is de perfecte plaats om memes te maken!

3. Ben je mee met je leerstof?
(a) Ik loop zelfs voor op de prof.
(b) Ik ben met de meeste vakken wel goed mee.
(c) De blok is er niet voor niets.
(d) Euhhh...

41 Werk
42 Weg

eens aan je sociaal leven.
met Ufora, wij willen Minerva terug!
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4. Ben je bereid om alles te geven in de blok?
(a) Zeker! Ik ga vanaf nu niet meer uit en leer 8+ uur per
dag!
(b) Ik zal mijn best doen en enkel uitgaan met Kerst en
Nieuwjaar.
(c) Studeren moet je evenwichtig balanceren met af en
toe een clubavondje.
(d) Mijn levensmotto is "de blok begint morgen"43 .

5. Ligt je interesse volledig in je richting, of sta je open
voor andere studies?
(a) Ik wil niets anders studeren dan dit; het wordt alles
of niets!
(b) Ik wil liefst wel verder doen met deze richting als ik
het aankan.
(c) Ik wil wel verder studeren, maar al werken zou ook
tof zijn.
(d) Industrieel ingenieur ziet er best wel aantrekkelijk
uit.

Heb je overal het best passende antwoord aangeduid? Dan
is het nu tijd om je slaagkans te bekijken: (a) = 4 punten,
(b) = 3 punten, (c) = 2 punten en (d) = 1 punt. Traantjes
zijn toegelaten.
17-20 punten: Proficiat! Je bent goed op weg naar prachtige resultaten. Je inzet doorheen het semester zal beloond
worden met een aangename blokperiode. Hou je inzet vol
en wie weet kan je eind dit academiejaar genieten van een
volledige zomervakantie!

43 That’s

the spirit!
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13-16 punten: Dit is een mooi resultaat. Je bent goed bezig, maar wat meer inzet zou geen kwaad kunnen. De blok
nadert en nu is het hoog tijd om je uiterste best te doen.
Studeer goed, en je zal mooie resultaten behalen.
9-12 punten: Dit is een acceptabele score, maar het had
veel beter gekund. Je hebt op sommige momenten je studie verwaarloosd, waardoor je nu zal moeten afzien tijdens
de blok. Zoek de nodige motivatie en kruip achter je bureau en je zal alsnog kans maken op een mooi resultaat.
5-8 punten: Een slecht resultaat. Tot nu toe ben je niet zo
goed bezig. Je behoort tot de elite van (kelder?)brakkers,
maar S5 is misschien een betere locatie om je te focussen
op je studies. Maak een goed studieschema op en hou je
aan je planning, en wie weet geraak je wel nog door al je
examens!
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Glijbaantjes
Ook de voorbije twee maanden zijn jullie er weer in geslaagd een hele hoop onzin uit te kramen. De beste uitspraken van de voorbije periode vinden jullie hieronder.
Zelf glijbaantjes? Stuur ze zeker door naar de scriptor op
scriptor@wina-gent.be of via Facebook.
“Waarom heeft WiNA
geen cantor?” - Weronika

“kheb nie eens gevoeld da mn
pa hem erin stak” - Sander (over
een vaccinatie)

“Ik ga een negerke gaan boetseren” - Jasper die naar de wc
gaat

“Empathie klinkt als iets dat de
sossen hebben uitgevonden” DavIT

“De D in Hermes staat voor
doorzettingsvermogen” - Basile

“Wie heeft er hier in gepist? Ik
herken de smaak” - Robin
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“Ik ben een mongooltje”
- Maarten

“en ik was gewoon aan ’t brakken want ik doe nooit iets nuttigs” - Gerry

“Een complottheorie is gewoon
de waarheid” - Aiko

“leedvermaak is het beste vermaak” - Arnout

“Python is letterlijk uitgevonden
door Hitler” - DavIT

Sander: “zo ne zetel... in de
vorm van een E, maar dan zonder het midden”
Maud: “Een U dus!”
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“Het kan geen pyramide zijn alst
een 3D figuur is” - Victor

“Als ze kan zuipen, dan kan ze
verzuipen ook!” - Robin

“Ik ben politiek neutraal qua
kaas.” - Niels in de Makro

“Die heeft zelfs geen kop voor
een Laura?!” - Manon
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Blokoscoop
In volgende, volkomen wetenschappelijk onderbouwde, tekst
kom je te weten hoe de blok voor jullie zal verlopen, hoeveel herexamens je zal hebben en of je al dan niet eens een
lief gaat vinden.

Steenbok
22 december tot 19 januari.
Als steenbok is de blok zeker
geen pretje. Je hebt namelijk
geen tijd om je verjaardag te vieren. Om dit op te lossen kom
je toch naar een clubavond op
dinsdag en vergeet je best eventjes dat je woensdag een examen
hebt. Je bent dan misschien gebuisd, maar kijk, je hebt je verjaardag toch kunnen vieren!
Hoezee!
Ideale partner? Ram. Ram hem er maar in.
Blokvoorspelling: mijn oprechte deelneming. F.

Waterman
20 januari tot 18 februari.
Een waterman kan het einde
van de examens vieren met een
knaller van een verjaardagsfeest.
Zelfs al ben je voor geen enkel examen geslaagd, kan je nog
steeds een feest geven zonder al
te veel gezaag van de mama. Daarnaast is het ideaal om je
punten te vergeten!
Liefde? Lukt het niet met twee, wie weet is een driehoeksrelatie wel iets voor jou?
Blokvoorspelling: Gooi eens met een dobbelsteen, het
aantal gegooide ogen is het aantal examens waar je voor
zal slagen.
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Vissen
19 februari tot 20 maart.
Veel water drinken is voor deze
zware maanden zeer belangrijk.
Wissel tijdig eens af met wodka.
Opgepast! Drinken tijdens de
examens geeft natuurlijk een
grotere kans dat je de inhoud van
de cursussen op slag weer vergeet.
Ideale partner? Wodka.
Blokvoorspelling: Zwart gat.

Ram
21 maart tot 19 april.
Je bent eigenlijk een mannelijk
schaap. Dat klinkt misschien
niet zo positief maar niet vergeten dat rammen veel zachte wol
hebben! Tijdens deze kille wintermaanden zal je dus nooit bevriezen, hoezee! Misschien krijg
je deze winter ook de kans om
jouw dikke wintervacht met iemand te delen.
Ideale partner? Een arm saapjen.
Blokvoorspelling: Kan beter, kan slechter, de mama zal
wel blij zijn!
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Stier
20 april tot 20 mei.
Jouw bloed gaat altijd kolken
als je ‘Rood’ van Marco Borsato
hoort. Daarom koop je voor deze
blok best een boksbal om al deze
overbodige agressie kwijt te raken. Opgepast! Een woedeaanval tijdens het mondeling examen kan wel eens resulteren in
een herexamen!
Liefde: Ga eens studeren in s5 en zoek een knappe jongen
of meisje met een rode pull!
Blokvoorspelling: Door het vinden van deze knappe jongen/jongedame heb je geen tijd meer om te studeren. Kom
in Augustus nog eens terug.

Tweelingen
21 mei tot 20 juni.
Heb je soms dat gevoel dat je niet
alleen bent op deze wereld? Dat
er nog een tweede persoon zoals jou rondloopt? Dat je eigenlijk slechts een deel van een geheel bent? Wel, dat is compleet
gegrond. Je bent namelijk een
tweeling. Proficiat.
Liefde? Loopt de huidige relatie
wat stroef, wie weet heeft hij of zij wel een tweelingsbroer
of -zus. Op zich zijn die niet zo verschillend en wie weet
lukt het dan wel beter. Opgepast dat je ze wel uit elkaar
kan houden!
Blokvoorspelling: Het wordt een zware opgave maar je
gaat tevreden moeten zijn met enkele herexamens. Proficiat, je hebt nog een beetje zomervakantie over.
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Kreeft
21 juni tot 22 juli.
Sorry, ik vind kreeften echt enge
beesten. Altijd met die scharen staan zwaaien. On-aan-genaam. Pas zeker op voor kokend
water rond Kerstmis en nieuwjaar. Je papa kan zich misschien
vergissen van kreeft en dan beland je misschien op het bord van je nonkel. Pas ook zeker
op met andere scherpe voorwerpen.
Ideale Partner? 8 Roma-tomaten, 1 eetlepel olijfolie, 1
teentje look in schijfjes, 2 takjes tijm, 1 laurierblaadje en
1 mespunt suiker.
Blokvoorspelling: Het aantal uur na middernacht dat je
wakker bent op kerstavond is je aantal herexamens.

Leeuw
23 juli tot 22 augustus.
Hey tijger. . . -leeuw-, deze examenperiode ga je nog veel mogen
brullen.
Liefde: Met jouw wilde manen
en stoere voorkomen heb je zeker geen problemen om iedereen
die je maar wilt voor jou te winnen.
Blokvoorspelling: Ik zou toch
vlug nog enkele schietgebedjes
doen voor elk examen. Laat ook
zeker jullie oma’s een kaarsje branden. Het zal nodig zijn...
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Maagd
23 augustus
ber.

tot

22

septem-

Robin, ooit komt het allemaal
goed. We geloven in jou! Voor
al de rest: Als het Robin ooit zal
lukken zal het jullie ook wel zeker eens lukken. Heb geduld!
Iemand drogeren kan niet altijd
even goede gevolgen hebben...
Liefde: Maagdelijk tot in de kist.
Blokvoorspelling: 1 herexamen.
Goedzo!

Weegschaal
23 september tot 22 oktober.
Heb je ooit al eens overwogen
om een andere richting te gaan
doen? Heb je dan alle voor- en
nadelen afgewogen? Toen je het
jouw ouders vertelde, heeft het
hen toen emotioneel bewogen?
Hoeveel weegt 1 liter water? Ok,
ik zal stoppen met vragen met ‘wegen’ in. Weeg je wat?
(hehe) Jouw blok wordt een succes! Na een goed afgewogen inspanning zullen de resultaten er zeker mogen zijn!
Ideale partner? Patisseriebloem, want zoals SOS Piet altijd zei: Patisserie, dat moet je afwegen!
Blokvoorspelling: Geslaagd! Top! Op naar semester 2!
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Schorpioen
23 oktober tot 21 november.
Laat niemand te dicht in jouw
buurt, het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Zeker als je
deze blok nog goede resultaten
wilt behalen! Zoals altijd ben
je namelijk weer veel te laat begonnen. Ach ja, kan de besten
overkomen. Begin zeker niet te
kijken naar andere studierichtingen voor je jouw resultaten hebt!
Liefde: Eens iets gaan drinken zal niet werken voor jou.
Blaas je crush omver met een super originele date.
Blokvoorspelling: 3 herexamens! Toch maar vroeger beginnen volgend semester (wat niet zal lukken).

Boogschutter
22 november
ber.

tot

21

decem-

Boogschutters durven al snel
eens een zware misser te hebben. Geen nood, beter proberen
schieten dan niet schieten! Met
dit motto ga je dan ook vol de
blok in, je weet namelijk nooit
of je een gelukske hebt op een
examen. Hetzelfde geldt voor je
conversaties om 4u ‘s nachts tijdens oudejaar. De kans
is groot dat je ze toch niet herinnert, dus dat kan geen
kwaad.
Liefde: Neem eens een roos mee op een Tinderdate. Succes gegarandeerd.
Blokvoorspelling: Je had geluk! Toch door op 1 examen.
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Kleurplaat
Om al een beetje in de bloksfeer te komen, kun je deze
kleurplaat in het thema van een blokkende student inkleuren.
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Puzzels
Zoek je nog een ideale bezigheid tijdens de laatste saaie
lessen van dit semester of een toffe blokpauze voor zij die
al aan het studeren zijn44 , dan ben je hier aan het juiste
adres.

Kruissom
De som van een rij witte vakjes moeten gelijk zijn aan het
getal gegeven in het aangrenzende grijze vakje. Voor een
som mogen de cijfers van 1 tot en met 9 worden gebruikt.
Een cijfer mag niet vaker dan één keer in een som voorkomen.

44 Ik

zou een voorbeeld aan jullie moeten nemen
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Nonogram
Aan de boven- en linkerkant van elke puzzel staan aanwijzingen, bestaand uit getallen. Elk getal geeft aan hoeveel
aaneengesloten blokjes je moet inkleuren. Tussen de verschillende aanwijzingen zit minstens één leeg vakje. De
aanwijzingen staan altijd in de volgorde van de vakjes in
de puzzel.
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Sudoku
Aangezien het niet altijd een heel speciale puzzel moet zijn,
is hier nog eens een gewone sudoku.

39

Binairo
Het is de bedoeling om alle vakjes met ofwel een X of een O
te vullen. Er mogen nooit meer dan 2 dezelfde tekens aan
elkaar grenzen in een lijn. Daarnaast moet het aantal X’en
en O’s in een rij gelijk zijn aan elkaar. Als laatste geef ik
nog mee dat elke rij en kolom uniek moet zijn.
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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.
Inky

Hex 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 woordjes45 .
• Timon voor de slaagkanstest.
• Niels voor de Blokoscoop.
• IAESTE voor hun artikel.
• Alle Winezen voor hun prachtige glijbaantjes.
• Bedankt aan het praesidium om mijn Strakske na te
lezen.
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 aan.

45 In

allerhande vormen en formaten
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