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Jaargang 84
V.U. Maxime Deforche

Editoriaal
Liefste Winees en random tips om deze dagen toch
wina-gent.be bezoeker,
een date aan de haak te
slaan. Daarnaast vind je
Normaal refereer ik in mijn nog een recept, een kruisaanspreking altijd eens woordraadsel en zelf een Conaar de willekeurige voor- rona gedicht in dit Strakske
bijganger die dit boekje tij- terug. Tijdsinvulling gegadens zijn avonturen is S9 te randeerd!
pakken krijgt. Maar aangezien dit Strakske enkel een Logischerwijs zou ik de rest
digitale editie zal kennen, is van dit editoriaal gebruiken
dit jammer genoeg niet mo- om te beschrijven hoe de
gelijk1 .
quarantaine er tot nu toe
voor mij uitzag. Maar aanJullie zullen snel merken gezien ik toch nog enige vuldat dit inderdaad geen ling aan deze editie moest
standaard editie van het geven, heb ik dat aan heel
Strakske is. Zo ontbreken het praesidium gevraagd.
er enkele typische artikels Midden in dit Strakske vinzoals de verslagen en woord- den jullie dus de belevingen
jes.
Wees niet getreurd! van elk van ons samen met
De glijbaantjes, puzzels en enkele tips om deze periode
kleurplaat kun je er nog al- door te komen.
tijd in terugvinden.
In deze tijden had ik graag
De rest van deze editie is iedereen toch zeker een
grotendeels gevuld met en- goede gezondheid toegekele tips en bezigheidsthe- wenst en vooral: Blijf in uw
rapieën om deze lockdown kot!2
door te komen. Deze artikels gaan vrij breed. Zo Uw scriptor vanuit quaranvind je een dagelijks sport- taine
schema terug en ook enkele Maxime Deforche

1 Snif

lockdown snif
beter we dit nu doen, hoe sneller we terug pintjes in de Overpoort
kunnen gaan drinken. En ik heb dorst!
2 Hoe
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Nieuw praesidiumlid
Zoals jullie wel weten hebben we een nieuwe PR-intern.
Net zoals de andere praesidiumleden krijgt hij de kans zich
even voor te stellen via dezelfde vragenlijst.

PR-Intern: Jitse Willaert
Woonplaats: Leffinge
Richting: 1ste Bachelor Informatica
Functiebeschrijving in drie
woorden:
Posters, Foto’s,
Presentaties
Favoriete WiNA-activiteit: Alle
cantussen
Favoriete Cantusstraf: Zevensprong
Bier of shotjes: Bier
Geheim talent: Kaartentrucs
Mij zou je kunnen verleiden met...: Waarschijnlijk alles met alcohol in.
Beste WiNA herinnering: Beiaardcantus, jammer dat het
aan het regenen was maar het was nog steeds fantastisch
Grootste tijdverdrijf binnen de blok: Rocket League, League of legends en Netflix
Harry Potter of Star Wars: Star Wars
Ochtend- of avondmens: Avondmens
Gemiddeld hoeveel uur per week vertoef je in de kelder:
Te veel, tel maar als ge wilt. Tijdens coronavirus is het 0.
:’(
Levensmotto: The difference between who you are and
who you want to be, is what you do.
Stel, je bent rector van de UGent. Wat zou je dan aanpassen: Ookal was het geen coronacrisis, verplicht lessen
laten opnemen.
Gouden tip voor de eerstejaars: Tja een tip die ik in het
eerste semester heb gemerkt, is dat als je efficient brakt,
dat dat goed genoeg is.
Wat is er zo fantastisch aan de scriptor: Leuke Straksjes
met altijd wat humor in en fantastische glijbaantjes.
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Praesidium in quarantaine
Wat doet jullie praesidium zo allemaal in tijden van Corona? Dat kunnen jullie hier allemaal lezen.

Praeses: Manon
Ik ben oostwaarts gevlucht met Segers om een berg te vinden. Berg is nog niet gevonden, maar ondertussen hebben
we een hospitaal gebouwd (under construction) met allerlei corona-vaxins3 ! Dit inclusief een hele ’boerderij’ om alle
ingrediënten permanent te voorzien. Ondertussen hebben
we villagers gekweekt die nu heel nuttige dingen voor ons
voorzien, maar de zoektocht naar de berg gaat verder!
Uiteraard zijn wij niet echt naar
het oosten vertrokken, maar mooi
in ons kot gebleven.
Deze avontuurtjes waren mijn minecraft avonturen, een dikke aanrader!
Voor
de rest amuseren we ons ook met
debiele programmakes zoals Temptation Island, Geek Love, Ex on the
Beach,...
Nu we het uitgaan wat meer missen, doen we winecalls met pictionary
of cards against humanity. Om een
frisse neus te halen (wat ze voorlopig
nog aanraden!), spelen we wat pokémon go on the road. Genoeg te doen
dus! Mits je in Gent zit...
Bij de ouders kan je oude gezelschapsspelletjes boven halen, of eens in die oude dozen snuiven voor een intens nostalgisch gevoel! Of de oude fotoboeken bovenhalen kan ook
een heleboel gelach teweeg brengen. Genoeg te doen dus!
Ahja, niet vergeten te studeren!
3 voor

klachten over deze schrijfwijze, wend je tot de vice
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Groetjes en veel plezier met wat tijdvulling via dit Strakske!

Vice: Robin
Zoals zovelen zit ook ik elke dag gewoon binnen, weliswaar op kot. Maar van verveling is er voorlopig nog geen
sprake. Zoals velen wel weten, ben ik nu vooral bezig met
de lancering van de WiNA Gaming. Onze eerste online evenementen waren alvast een enorm succes en we zijn zeker
nog niet van plan om te stoppen. Er komt nog van alles
aan de komende dagen en weken.
Verder heb ik nu ook weer wat meer tijd om me met mijn
hobby bezig te houden: astrofotografie. Er zijn al een
aantal prachtige nachten geweest en ook de komende dagen worden er heldere nachten voorspeld. Mijn telescopen staan dan snel buiten om de prachtige sterrenhemel
te fotograferen. Ik raad ook iedereen aan om eens op een
heldere nacht naar buiten te gaan en even te genieten van
onze sterrenhemel! Ook de frisse buitenlucht zal deugd
doen.
Als er dan toch nog eens een dood momentje zou zijn, dan
durf ik ook wel eens een cursus open te doen. Ik begin
meestal veel te laat met studeren voor de examens, misschien verandert dat wel dit jaar.

Quaestor: Niels
Hey allemaal! Al heel snel had ik besloten om de komende
weken thuis te spenderen, vooral omdat dit voor mij de
beste optie was om me te houden aan de opgelegde maatregelen. De afgelopen week ben ik dan ook vooral binnen gebleven en heb me bezig gehouden met wat studeren,
mijn lessen te volgen en vooral tijd te verdrijven. Zo heb
ik wat series bekeken en me bezig gehouden op de corona
Minecraft server. Ook ga ik een van de komende dagen
proberen met wat vrienden een kaartspel te spelen.
Verder ben ik natuurlijk ook nog met WiNA bezig. Dit is
momenteel vooral het voorbereiden van het lustrumjaar
volgend jaar (en dan meer specifiek onze geweldige lustrumweek)! Ook sta ik volledig in voor WWW, ons weekend
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in de Paasvakantie waar je nog steeds voor kan inschrijven! Natuurlijk besef ik ook wel dat de kans relatief klein
is dat het effectief kan doorgaan, maar laten we hopen op
het beste.4
Ik hoop dat jullie je tijd ook goed vullen. Ik raad aan om
zeker al wat te studeren, dit semester is op dat vlak een
kans om een zeer goed resultaat te behalen! Bel zeker ook
af en toe met vrienden om de eenzaamheid wat te onderdrukken! Nog veel goede moed en hopelijk zien we elkaar
snel weer terug!

IT: Mathieu
Enkele weken opgesloten zitten in uw kot5 , het klinkt vele
informatici waarschijnlijk goed in oren. Echter moet je je
ook nog wat kunnen bezig houden. Velen zouden zeggen
van: "Hey, werk aan je thesis!", maar dit gaat al snel tegen
steken natuurlijk.
Zo begin je natuurlijk wel even de games te overlopen die je
op je pc beschikbaar hebt. De keuze viel al snel op de enige
(nog steeds) geïnstalleerde game: World of Tanks. Let me
tell you: Sommige tanks zijn echt niet om mee te lachen.
De tank die ik voornamelijk speelde in de eerste
week van de quarantaine
was Churchill I. Een groot,
log beest dat maar al te
graag inkomend vuur ontvangt op de volledig open
tanksporen. Nevertheless,
een heavy tank, dus hij
kan veel vuur incasseren. Tegen lichtere tanks maak je
alvast een zeer goede kans mits je met een beetje geduld
en voorkennis wel de meeste Light & Medium tanks kunt
penetreren. (hehe) De voornaamste bastaard van een vijandige tank die je echter kunt tegenkomen is de KV-1.
4 Ondertussen weten we jammer genoeg al zeker dat dit niet zal doorgaan :,(
5 https://www.youtube.com/watch?v=Idc2mkS-QLk
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Die kan je met geen enkele mogelijke hoek aanvallen. Onderstel is zeer klein gebouwd, dus is makkelijk verborgen
en de koepel is gewoon massief staal. Nog geen kans gehad om te proberen met de duurdere munitie, maar als ik
daarmee zou beginnen, ben ik al snel al mijn in-game currency kwijt.
Mijn volgende game waar ik meer dan genoeg tijd aan heb
besteed, is Factorio. Een absoluut fantastische game die
op quasi iedere pc zal draaien en die ook een set mooie puzzels voor je voorziet. Het doel is om een volledige fabriek
uit te bouwen en allerlei componenten te produceren, om
zo een satelliet in een baan rond de planeet te brengen.
Ondertussen kun je met treintjes, drones en turrets spelen.
Wat staat er verder op de planning? Uh, misschien nog
eens Rimworld, misschien nog wat meer World Of Tanks,
zeker nog wat meer Factorio. Gewoon doorwerken & tussentijds ontspannen met voorheen benoemde games.

Feest: Wout
Hey hoi vriendjes! Ik zit thuis en het leven is best saai.
Wanneer ik productief wil zijn, studeer ik, maar voor de
rest doe ik niet veel. Hier zijn wat losse ervaringen/gedachten
van mijn eerste week in quarantaine:
• Ik heb voor het eerst in mijn leven Monopoly helemaal
tot het einde gespeeld! Da’s eigenlijk echt een brutaal
spel, het was dan ook bijna weg sfeer voor gans de
quarantaine.
• UNO op Steam is dikke aanrader!!! Als er iemand 3
euro op overschot liggen heeft, koop die handel en hit
me up. Ik zoek zo veel mogelijk vriendjes om mijn
nieuwe UNO verslaving mee te kunnen onderhouden
(de bots zijn echt klootzakken om mee te spelen).
• Ik ben beginnen kijken naar Peaky Blinders en het is
echt mega cool. Ze zongen the Black Velvet Band in
een episode en dat was efkes inwendig wenen, want
ik mis cantussen.
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• Mijn chipsverslaving is out of control. Dus als compensatie wil ik 3 keer per week gaan lopen. Normaal
doe ik daar niet aan mee, want ik ben allergisch aan
mijn eigen zweet, dus vroeger was lopen een dik jeukfeest. Nu neem ik wel pillekes en hopelijk zijn ze sterk
genoeg, fingers crossed!
• Update: ik ben net gaan lopen en het was toch kantje
boordje, dus kga de volgende keer een dubbele dosis
proberen.
• Mijn haar en baard laat ik groeien dus afhankelijk
van hoe lang de quarantaine duurt, word ik een heuse
hottie of een vieze zwerver. Place your bets!
• Ik probeer zo veel mogelijk mijn band te versterken
met mijn kat Simba, maar toch heb ik het gevoel dat
hij mij niet leuk vindt. Iemand tips over hoe je vriendjes wordt met een kat?
Ik mis bier, ik mis feesten, ik mis jullie allemaal!
Vele kusjes vanop afstand xxx

PR-extern: Kobe
Beste Winezen, toevallige passanten en andere mensen die
het internet afschuimen naar interessante6 tekstjes zoals
6 Disclaimer: op het moment dat ik hier ’interessante’ schrijf, heb ik
enkel nog maar de eerste zin dus als het achteraf toch niet zo interessant
blijkt te zijn, je bent bij deze gewaarschuwd
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hetgeen je nu aan het lezen bent. Jullie PR-Extern, Kobe,
hier. Op het moment van schrijven ligt ons land bijna volledig stil, zijn alle lessen voor de rest van het semester
afgeschaft en, het allerbelangrijkste, zijn onze activiteiten
helaas opgeschort. Dat wil zeggen dat ik thuis zit en een
manier moet vinden om mijn dagen te vullen. Met enkele
uren ploeteren op mijn cursussen7 , eten en slapen is mijn
dag (gelukkig) nog niet gevuld.
Waar houd ik mij dan zoal mee bezig? Statuten schrijven
bijvoorbeeld. Voor zij die het nog niet zouden weten, op
dit moment worden de statuten van WiNA zowat helemaal
herschreven. Als je wil weten waarom, stel ik voor dat je
artikels 39 en 59 eens leest of eens probeert uit te zoeken
hoe een motieprocedure werkt. Woensdag 25 maart komt
de (voorlopige) herwerkte versie online8 , vanaf dan kan je
vragen en opmerkingen sturen naar statuten@wina-gent.
be.
Een tweede bezigheid is uiteraard schaken. Aangezien alle
schaakclubs, zoals alle andere verenigingen, tijdelijk stilliggen, worden er verschillende online tornooien opgestart,
dus zit ik meerdere avonden in de week mijn tegenstanders over het internet in de pan te hakken. Uiteraard is er
vanaf maandag 23 maart ook het WiNA Online Schaaktornooi. Inschrijven kan door voor zondag 22 maart om 16u
een mailtje te sturen naar gaming@wina-gent.be.
De rest van mijn dag vul ik met gamen, zowel online als
offline. Momenteel ben ik onder andere bezig met ’Poly
Bridge’, ’Baba is you’, ’Hollow Knight’ en klassiekers als
Pokémon en Zelda. Zeker ook niet te missen is de recent
opgestarte WiNA gaming9 , waar je kan samenspelen met
de andere Winezen die hun dag proberen te vullen. Zelf
ben ik in het bijzonder fan van de browsergames en zeker van de recentelijk toegevoegde leaderboards, waarop je
mijn naam hier en daar ziet verschijnen10 .
7 In

teel

de opleiding Wiskunde wordt er hard ingezet op zelfstudie momen-

8 Hou

het facebookevenement ’statutaire vergadering’ in het oog

9 gaming.wina-gent.be

10 Bij het spel ’On Off’ sta ik zelfs bovenaan (met 2 deaths) en ik ben van
plan mijn score te verbeteren (tot 0 deaths dus). Ik daag jullie bij deze uit
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Zo, dat was wel zo ongeveer wat ik allemaal uitsteek tijdens deze toch wel vreemde periode. Ik hoop dat jullie
allemaal gezond zijn, blijven of worden en dat ook jullie
jullie dagen gevuld krijgen. Indien dit laatste niet het geval
is, neem dan eens een kijkje naar enkele van de suggesties
hierboven, hopelijk zit er iets tussen dat je interesseert.
En tenslotte hoop ik jullie allemaal zo snel mogelijk terug
te zien op een volgende WiNA-activiteit.

Cultuur: Sander
In deze eenzame
en geïsoleerde tijden op kot vragen jullie zich ongetwijfeld af waarmee onze Cultuur
zich bezighoudt. Nu
het zware tijden
zijn voor cultuurliefhebbers11 , is het
het ideale moment
om mijn muzikale
kunsten nog meer
bij te schaven.
Naast het beluisteren en aanvullen
van mijn favoriete playlist op Spotify, 24 uur aan film/klassieke muziek, hou ik me ook bezig met het bespelen
van mijn mondharmonica, ukelele en mijn nieuwste aanwinst: de melodica12 .
Zoals elke student waarschijnlijk, hou ik me natuurlijk
ook bezig met het bingewatchen van series op Netflix13 en
het zoeken naar de Mol. Om de maatregelen rond Corona
strikt op te volgen, sluip ik ook over de daken in de wereld
van Assassins Creed, waar ik natuurlijk zo weinig mogelijk probeer in contact te komen met mensen. Uw lichaam
blijven trainen is ook zeer belangrijk, daarom vergeet ik
om hetzelfde te doen
11 Zonder concerten die gespeeld kunnen worden (RIP concert Dies Natalis)
12 Ik hoop dat mijn buren allemaal thuis en ver van hier verblijven
13 Locke and Key is een echte aanrader
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natuurlijk ook niet mijn hersenen te trainen door puzzels
te maken en Harry Potter dingen in LEGO te bouwen.
Als ik naast al deze activiteiten nog wat tijd over heb,
probeer ik van de vele extra tijd in deze opsluiting toch
een beetje gebruik te maken om voor school te werken
en vooral aan mijn thesis te schrijven. Sociaal contact is
natuurlijk ook nog steeds belangrijk, deze probeer ik dan
ook genoeg te onderhouden door middel van sollicitatiegesprekken via Skype14 .

Cursus: Sibe
Wat doet een mens zoal tijdens 3 weken social distancing?
Wel, van alles, zo blijkt. Een groot deel van de tijd gaat
naar studeren, maar aan ontspanning is er zeker geen tekort.
Zo kon ik al gokken op De Mol en proberen bovenaan de
verschillende scoreborden te geraken op de WiNA Gaming
website 15 .
Offline heb ik een aantal games staan waar ik me graag
mee bezighoud, hier zijn Call of Duty en Assassin’s Creed
mijn favorieten, de single player modes dan welteverstaan.
Ook op sociaal vlak zijn er tal van mogelijkheden. Buiten
de honderden, zo niet duizenden berichten op Messenger,
Whatsapp, ... zijn ook videogesprekken een leuk idee. Je
mag dan wel niet meer op bezoek bij je grootouders, tantes, nonkels en ander gespuis dat onder de noemer familie
valt, maar via Skype of gelijkaardige applicaties kan je toch
contact houden. Bereid je wel voor op alle kanten van hun
gezicht die je eigenlijk liever niet wil zien, want een paar
dagen thuis zitten wil nu ook niet zeggen dat ze ineens
met computers kunnen werken.
Er zijn ook allerlei online evenementen die georganiseerd
worden, zoals bijvoorbeeld het WiNA Online Schaaktor14 Met

of zonder broek, wie zal het zeggen ;)
moest je hier nog niet van gehoord hebben

15 gaming.wina-gent.be,
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nooi
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Genoeg mogelijkheden dus om je bezig te houden de komende weken.
Veel plezier alvast en vergeet niet om af en toe ook eens
wat te bewegen.

Cursus: Louie
Thuis zitten met mijn ouders is niet het plezantste op de
wereld. Dus hou ik me bezig met van alles.
Op m’n kamer ben ik vooral bezig met muziek. Al gaat het
om mijn gitaren allemaal eens op te poetsen of het componeren van een gitaarstuk. Verder denk ik eraan om een
eerste theater script uit te schrijven. Dit zal een grote
uitdaging zijn, want zoals jullie wel weten uit de afgelopen weekmeels is creatief schrijven niet echt mijn sterkste
punt.
Als ik niet met muziek bezig ben lig ik vooral te slapen,
gamen of te koken. Ik heb een tijdje op de coronaserver
gespeeld. Daarnaast ben ik bezig met de WiNA league of
Rainbox Six Siege. Gamen geeft me een uitweg en nog wat
sociaal contact. Doordat ik geen Netflix ofzo heb, ben ik
ook niet echt een serie aan het binge-watchen. Nu ik toch
zoveel thuis ben kan ik ook veel dingen uitproberen in de
keuken. Tot zover heb ik wel nog niet veel succes gehad.
Om toch niet 24/7 binnen te zitten ga ik af en toe eens
gaan lopen. Mijn plan om de volledige 12 urenloop te lopen zal voor volgend jaar zijn.
Met de matjes en keirels hebben we ondertussen ook al
proberen cantussen via videochat. De cantus zelf was
redelijk brak door de slechte verbindingen die sommigen
hadden en daardoor achterliepen. Nadat de senior een
beetje afgeleid werd door haar snoezebol en sommige mensen afhaakten was de cantus snel gedaan. Online cantussen is niet het beste maar als iemand een alternatief heeft,
16 waarvan de inschrijvingen waarschijnlijk helaas al gesloten gaan zijn
bij het verschijnen van dit Strakske
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stuur me eens.
Dat is waar ik me een beetje mee bezig hou.

Cursus: Friedrich
Blijf in uw kot, oftewel het perfecte moment om eens terug
goed te gamen. Zo heb ik geholpen met het verwezenlijken van een WiNA Factorio server17 , maar niet getreurd
als Factorio niets voor jou is. Zo is het ook het perfecte
moment om die Runescape verslaving weer vanonder het
stof te halen. Wist je dat Runescape 3 een nieuwe skill, genaamd Archeology, gaat bijkrijgen op 30 maart? Lang leve
die Skinner box18 om nooit meer verveeld te zijn. Tevens
kan je Runescape ook perfect combineren met het inhalen
van al die Netflix en anime (My Hero Academia!) die je gedurende het academiejaar gemist hebt. Als je daarentegen
meer voor singleplayer games bent, heb je de nieuwe Doom
en Animal Crossing die zonet uitgekomen zijn.
Ben je iemand die liever eens een bordspel speelt, dan kan
je dit nog altijd doen via bijvoorbeeld Tabletop Simulator.
Roleplaying games, zoals Dungeons & Dragons, kan je nu
doen via Roll20 of je kan jouw huidige game gewoon livestreamen via Discord en OBS. Als DM raad ik je zeker
aan om te vragen aan jouw party om webcams te gebruiken, zo gaat iedereen19 minder snel afgeleid worden en kan
je ook nog controleren dat ze hun rolls niet fudgen. Want
het is als speler veel te makkelijk om gewoon een nieuw
tabblad te openen en wat Reddit te scrollen ipv mee te volgen.
Zelf heb ik als DM ervoor gekozen om mijn game on hold
te houden gedurende het gehele coronagegeven. Mensen
die dus zin hebben om eens D&D te spelen en nog op zoek
zijn naar een DM/partyleden mogen me zeker contacteren
;).
Voila dit is zo’n beetje waar ik mij momenteel mee bezig
17 https://gaming.wina-gent.be/factorio/

18 https://en.wikipedia.org/wiki/Operant_conditioning_chamber
19 hopelijk
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hou tijdens de quarantaine, hopelijk heb je ook wat ideetjes kunnen vergaren om je zeker niet te vervelen.

Temmer: Tippi
Gegroet mede-Winezen in eenzame quarantaine
De scriptor droeg ons op om ons dagelijkse leven in quarantaine te beschrijven. Omdat ik wat spannendere dingen wou vertellen dan ’ik kijk series’, ’ik haal mijn lessen
in’, ben ik voor jullie de ultieme uitdaging aangegaan. Als
kind was ik een fervente Sims speler. Ik had legit 15 uitbreidingspellen voor Sims 3.20 Toen Sims 4 op de markt
kwam, moest ik dat natuurlijk ook hebben, maar hiervan
heb ik maar 2 uitbreidingspakketten, want ja, ik had jammer genoeg geen tijd meer voor mijn lieve huishoudens.
Aangezien het duistere tijden zijn, wil ik voor jullie de Sims
vanonder het stof halen21 en een uitdaging aangaan. Namelijk de 100 baby challenge22 !
Wat is de 100 baby challenge, hoor ik jullie denken. Wel,
de naam zegt het zelf: 100 baby’s maken... Er zijn natuurlijk een aantal regels aan verbonden, want anders zou het
maar makkelijk zijn: een knappe sim uitzoeken en daar
100 keer ’oh ja’ mee uitvoeren. Ik zal voor jullie de belangrijkste regels eens kort oplijsten, voor moest je ook deze
uitdaging willen aangaan.
1. Je mag nooit met dezelfde sim een baby maken. Je
mag dus ook niet trouwen, want anders komt die
dude bij jou wonen (zie regel 3).
2. Je mag geen cheat codes gebruiken zoals ’motherlode’. Verdien dus je eigen brood!
3. Er mag nooit iemand anders op je kinderen letten. In
het geval van Sims 4 wil dit zeggen dat je baby’s en
peuters niet naar de kinderopvang mogen. Kuisvrouwen (of kuismannen) mag je wel inhuren, want jezus
20 Ik heb er nog altijd vier liggen voor moesten mensen geïnteresseerd
zijn. Voor een spotprijsje weliswaar!
21 stiekem zijn ze al enkele maanden geleden vanonder het stof gehaald
22 stiekem ben ik daar al 3 keer aan begonnen maar tleven is lastig met
7 baby’s
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kinderen maken dingen vuil. In verband met regel 2
moet je dus van thuis uit werken, ochere die zit ook
in quarantaine met 7 ***kinderen.
4. Je speelt met normale levensduur. Stel je sterft, dan
neemt de jongste dochter het van je over.
5. Baby’s mogen pas opgroeien als ze verjaren. Peuters
mogen opgroeien als ze van alle vaardigheden niveau
3 bereikt hebben. Kinderen en tieners mogen opgroeien als ze flink hun best doen op school en met
een 10 naar huis komen.
6. Je mag de eigenschappen van je kinderen niet zelf
kiezen. Normaal moet je zo een online generator gebruiken, maar ikzelf vind dat te lastig dus ik klik gewoon met mijn ogen toe, dat is ook random.
Let the game begin23 !
Na een succesvolle installatie24 begint het natuurlijk allemaal met het creëren van een sim. Aangezien deze sim in
quarantaine moet leven net zoals ons, heb ik geprobeerd
mezelf zo goed mogelijk na te maken en heb ik haar de
naam Tjeppa gegeven. Na het goedkoopste stulpje in Willow Creek uit te kiezen, kon het jachtseizoen beginnen.
Tjeppa was nog maar net geïnstalleerd in haar lelijk krot of
er stond al een welkomstcomité van buren aan haar deur.
Wat zijn die Sims toch attent! Ze sloeg een praatje met de
knapste van de hoop en na nog geen 5 min real life tijd,
dook ze het bed in om een kindje te proberen maken. Het
bleek voor beiden de eerste keer te zijn, maar gelukkig had
Travis sterk zaad en was het prijs! De eerste zwangerschap
van velen...
Aangezien men tijdens een zwangerschap niet veel nuttigs
kan doen, besloot Tjeppa om haar potentiële vaders wat uit
te breiden en de local pub te bezoeken. Daar wist ze meteen de rijkste sim aan de haak te slaan! De pret duurde
wel niet lang, want plots kwam zijn vrouw opdagen dus
23 Eerst moet de installatie op mijn laptop werken, want op kot heb ik
een pc, dus pls pray for Petrus (naam van mijn laptop)
24 die meer dan twee uur geduurd heeft
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veroverde Tjeppa maar een sim waarvan zijn vrouw thuis
gebleven was. Natuurlijk kon ze het haar niet veroorloven
om de status van ’homewrecker’ onder de andere Sims te
verkrijgen dus hield ze haar wat gedeisd bij de getrouwde
mannen. Bij de vrijgezellen daarentegen werd het een wild
feestje tot ze begon te stinken en naar huis moest.
Omdat er ook geld moet
verdiend worden, registreerde Tjeppa zich de
volgende dag als zelfstandig auteur bij het
ministerie van Arbeid.
Ze gaf dan ook na
nog geen minuut haar
eerste kinderboek ’Tijgers doen geen dutjes’ uit.
Wat een talent!
Ongelooflijk, maar waar! Tjeppa beviel van de eerste keer
van een tweeling! Broertje Ragnar en zusje Wero zijn de
eerste baby’s in een toekomstige volle kroost. Ja, de bedjes staan buiten, want wenende kinderen is voor niemand
gezond. Tijdens de eerste bevalling van Tjeppa, kwam ook
een potentiële vader toevallig op bezoek en daar maakte ze

19

dan ook onmiddellijk gebruik van.
Na het baren van 7 kinderen, werd het al snel duidelijk dat
Tjeppa het moederleven niet aankon. Het vuilnis stapelde
zich op, peuters wandelden ongewassen rond, rekeningen
konden op het nippertje betaald worden en zelfs Tjeppa viel
continu bewusteloos van vermoeidheid. Toch zal ze moeten volharden, want ik wil deze challenge eindelijk eens
kunnen beëindigen. Aangezien een huishouden maximaal
8 Sims kan bevatten, komt hier mijn verhaal op een einde,
want eerst moeten de tweeling Ragnar en Wero opgroeien
tot jongvolwassenen vooraleer ik ze uit het huis kan zetten
en Tjeppa verder baby’s kan maken. Ze heeft nu eventjes
rust om haar zaken weer op orde te krijgen.

Van links naar rechts: Matthi, Wout, Wero, Tjeppa met
Karen, Ragnar, Matisse en Gerry
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Scriptor: Maxime
Je zou verwachten dat je in deze periode veel vrije tijd zou
hebben aangezien heel je sociaal leven instort. Niets was
minder waar in mijn geval. De voorbije twee weken had ik
het gevoel dat mijn TODO-lijstje enkel langer werd. Van
het schrijven van dit Strakske tot een hele hoop geregel
voor de KSA en dan hebben we het nog niet over schoolwerk gehad. Uiteindelijk is dat allemaal zo slecht nog niet.
Op deze manier heb ik mij nog geen seconde verveeld.
Nu we niet meer op cafe mogen gaan en onze vrienden niet
meer mogen bezoeken moeten we nog steeds onze sociale
contacten wat onderhouden. Wekelijkse cafétradities gaan
nog steeds door. Dit weliswaar van achter onze bureaus
of vanuit onze luie zetel. Maar het is toch beter dan niets.
Daarnaast ontbreken de Duvels zeker niet. En weet je niet
meer wat verteld tegen elkaar kunnen jullie altijd elkaar
uitdagen voor een online escaperoom25 of samen online
een puzzel maken26 . Maar onze favoriete bezigheid blijft
toch online pictionary27 .
Voor de rest hou ik mij nog bezig met grote puzzels te maken en lange wandelingen doorheen de Vlaamse Ardennen.

25 https://webescaperoom.weebly.com/
26 https://jigsawpuzzles.io/
27 https://skribbl.io/
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WiNA Gaming
Het land is in lockdown, geen enkele activiteit mag nog
doorgaan en de term ’social distancing’ beschrijft zowat
het jaar 2020. Iedereen moet thuis blijven en zoveel mogelijk contact met andere mensen vermijden. Maar dat wil
niet zeggen dat we ons moeten vervelen! De WiNA Gaming
draait nu op volle toeren met online servers en tornooien.
Voor ieder wat wils dus.

Servers
Aan het begin van de Coronacrisis hebben we de Corona
Minecraft Server opgestart. Deze draait nog steeds volop
en blijft al zeker tot het einde van de paasvakantie online.
Samen met VBK, Slavia, GBK en Chemica ontstaat er momenteel een gigantische survival wereld. Speel dus zeker
nog mee en mail ons om op de whitelist te komen. Vanaf
vrijdagavond zal er ook een minigames server online zijn.
De eerste game wordt Hunger Games maar al snel komt er
nog veel meer bij! Verder hebben we ook de WiNA Factorio
server opgestart. Ook deze werkt met een whitelist. Voor
meer informatie of om op de whitelist te komen, mail ons
gerust.

Competitie
We proberen ook de competitie wat aan te wakkeren door
online tornooien te organiseren. Zo hebben we laatst WiNA’s
Online Schaaktornooi gehad. We zijn nu volop aan het
werken aan ons eigen schaakspel op de website zodat jullie steeds elkaar kunnen uitdagen voor een potje schaak.
We hebben nu ook highscores geïmplementeerd in de browsergames. Zo kunnen spelers ook daar tegen elkaar strijden voor de beste score. Meer browsergames zijn ook onderweg en indien je zelf een game gemaakt hebt of voorstellen voor nieuwe games hebt, stuur ze ons dan zeker door!
Vergeet ook zeker niet mee te stemmen op ’De Mol 2020’.
Voor de League of Legends spelers is er ook goed nieuws,
want het Paastornooi komt eraan. Samen met de andere
wetenschapskringen gaan we opzoek naar het beste team
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op LoL. Schrijf uw team nog snel in, de poulefase begint
volgende week maandag al.
Blijf steeds op de hoogte van alle nieuwigheden en volg
alles op de website28 . Kom gerust ook eens gezellig mee
babbelen op de WiNA Discord server of voeg jezelf toe aan
de WiNA Gaming Facebookgroep.

28 https://gaming.wina-gent.be
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Coronakunst
Indien je op een magische wijze nog altijd niet op de hoogte
bent van het Corona-virus, raad ik je aan om onderstaand
gedicht te lezen dat de hele situatie mooi samenvat. Lange
artikels in de kranten, daar heeft toch niemand tijd voor.

Wuhan, wat heb je ons toch aangedaan?
Je hebt die vleermuizen op de markt laten staan.
Zo heb je Covid-19 doen ontstaan.
Een virus dat we moeilijk kunnen verslaan.
Nederland, Amerika, het gaat de hele wereld rond.
Besmet iedereen, ziek of gezond.
Blijf weg! Minstens 1,5 meter afstand!
Wil jij misschien een Italië-toestand?
Hoest toch in jouw ellebogen!
Misschien is dat virus naar mij overgevlogen?
Tijd om te hamsteren, de apocalyps is nabij!
Ben je gek? Het is niet het einde van de maatschappij.
Winkels en d’Overpoort, alles is gesloten.
Mijn sociaal leven is nu echt naar de kloten.
Alle lessen digitaal?
Dat is nu echt niet optimaal.
Mensen, blijf toch eens allemaal in uw kot!
Die quarantaine moet gedaan zijn, ik word zot!
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Kruiswoordraadsel
Zodat jullie jullie zeker niet zouden vervelen heeft Niels
speciaal een kruiswoordraadsel gemaakt. By the way, als
je denkt dat een antwoord compleet absurd is, is het waarschijnlijk juist. Als jullie hem online willen maken kan dat
ook via: www.crosswordlabs.com/view/strakske.
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Horizontaal:

Verticaal:

4. Uitroep

1. PMS (praesidium)

8. Mega brak (praesidium)

2. Kaart (praesidium)

9. Michael Jackson

3. Getrouwd (praesidium)

11. Papa Gell-Mann

5. Aftrekker

13. Spiegel

6. Kleenex

16. Beertje (praesidium)

7. Kontje (praesidium)

18. Tweeling (praesidium)

10. Kaart

19. Tennisbal

12. Uitroep

20. Maagd (praesidium)

14. Alcoholprobleem (praesidium)

22. Appelsien

15. Tipperary (praesidium)

23. Muis

17. Oogmasker

24. Pull
26. Pseudo-wetenschap

25. Samson

27. Banaan
30. Google
dium)

21. IKEA

man

(praesi-

31. Rekker
35. Tong
36. Corona
37. Kaas
38. Uitroep

28. Alcoholprobleem (praesidium)
29. Melkfles
32. Tweeling (praesidium)
33. New boy (praesidium)
34. Kaas
38. Mos

39. Flesje
40. Privacy (praesidium)
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Koken met Niels: Moelleux van chocolade met baileys

hoe jij dit ook kan doen!29

30

Afgelopen blok zagen ik en
een kotgenote dat er in de
Colruyt moelleux met Baileys wordt verkocht! Jammer genoeg waren we te
laat en was het uitverkocht, maar dat gaf me wel
het geweldige idee om dit
zelf eens te proberen. Zo
gezegd zo gedaan en hier is

Ingrediënten
• 75g pure chocolade
• 95g boter
• 1.5 volledig ei
• 1.5 eierdooier
• 75g suiker
• Ongeveer
bloem

42.5g

patisserie-

• Snuifje zout
• 100ml Baileys

Bereiding
1. Smelt de boter samen met de chocolade op een zacht
vuurtje. Eens alles gesmolten is mag hier de Baileys
worden bijgevoegd. Roer dit mengsel goed. Eens het
wat stilstaat zal je zien dat de Baileys niet goed oplost
in dit mengsel. Vandaar dat de boter ook geen exacte
hoeveelheid is. Dit helpt het namelijk wat homogener
29 Succes wel niet gegarandeerd, het was voor mij ook wat gokken wat
goed leek qua hoeveelheden
30 Het recept voor gewone moelleux van chocolade is gebaseerd op dat
van Jeroen Meus
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te worden maar maak je zeker geen zorgen als er wat
waterachtige druppels op drijven.
2. Meng ondertussen de volledige eieren en de dooiers
met de suiker. De eieren komen neer op 3 dooiers
en het eiwit van 1.5 ei. Dit is natuurlijk moeilijk om
correct te krijgen, dus als dit niet lukt kan het geen
kwaad dat er 2 volledige eieren en 1 dooier in zit.
3. Zeef de bloem bovenop het mengsel met de eieren en
klop dit mooi op tot het volledig klontervrij is.
4. Voeg nu het het chocolademengsel bij de rest van het
beslag. Doe er eventueel een snuifje zout bij.
5. Zoals bij het smelten kan ook hier de Baileys wat boven komen drijven. Goed mengen is hier vooral belangrijk. Eventueel wat extra bloem kan ook veel verhelpen.
6. Je kan het beslag nu in een spuitzak gieten maar dat
is zeker niet nodig. Gewoon in een kom houden kan
ook. Je moet het sowieso enkele uren laten afkoelen
en opstijven in de koelkast. (toch zeker 3 uur)
7. Enkele uren later kan je ze dus effectief bakken. Verwarm de oven tot 210°C en neem de bakplaat uit de
oven.
8. Om de moelleux te bakken gebruik je best serveerringen. Smeer deze in met wat boter en strooi er vervolgens bloem over. Als je serveerringen gebruikt (of iets
anders zonder bodem) leg je best ook bakpapier op de
bakplaat.
9. Vul nu de serveerringen voor

2
3

met het beslag.

10. Bak de moelleux gedurende minstens 10 minuten.
Gezien de iets andere structuur dan een gewone moelleux duurt dit wel wat langer. Hou ze goed in de gaten. Eens de bovenkant uitgedroogd lijkt zijn ze normaal gezien klaar. Om zeker te zijn kan je met een
tandenstoker of een vorkje de bovenkant voorzichtig
aanraken. Eens er niets blijft plakken zijn ze droog
genoeg. Bij mij duurde het ongeveer 15 minuten, iets
langer zelfs.
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11. Plaats de ring met de moelleux op het bord en schuif
de ring eraf. Gebruik desnoods een aardappelmesje
om de ring los te snijden maar wees zeer voorzichtig.

Enkele tips
• Met deze hoeveelheid Baileys ga je een vrij sterke smaak
creëren. Minder Baileys is zeker een optie! Pas dan
ook de hoeveelheid boter en bloem aan. De minimale hoeveelheden zijn (zonder Baileys): 82.5g boter
en 37.5g bloem.
• Zorg ervoor dat de ringen helemaal vlak staan op de
bakplaat! Door de lopende structuur van het mengsel
durven ze sneller uit te lopen waardoor je wel wat
van de moelleux kunt verliezen. Wees hier dus zeer
voorzichtig mee. Je kan ook iets anders zoeken om de
moelleux in te bakken dat wel een bodem heeft, dan
heb je hier zeker geen last van!
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Summerbody in quarantaine
Quarantaine. Er is geen beter moment om eens aan jouw
summerbody te werken. Onderstaande workout helpt jullie al wat op weg.

Opwarmen
Het is belangrijk dat je
doorbloeding een beetje op
gang is gekomen voordat je
begint aan je eerste workout. Zeker als je niet wilt
dat je de volgende dag het
gevoel hebt alsof je bent
overreden door een vrachtwagen. 30 seconden jumping jacks is een goede start.
Doe nu elk van de volgende oefeningen 60 seconden aan
een stuk. Succes!

Push-ups
Onmisbaar bij elke workout waarbij alleen met lichaamsgewicht getraind wordt. Plaats je handen op de vloer op
schouderbreedte. Strek je armen en til jezelf op je tenen
in plankpositie. Je lichaam moet vanaf je schouders tot
je tenen een rechte lijn vormen. Trek je buik in en span
aan, zodat je middenrif niet naar de vloer zakt. Buig je
ellebogen en laat je borst zo ver mogelijk richting de vloer
zakken, adem uit, en druk jezelf weer op. Te zwaar? Start
op je knieën. Pijn? Dat zijn je borstspieren die eindelijk
wakker worden.

Sit-ups, met een draai
Ga op de grond liggen met je voeten plat op de vloer en je
knieën gebogen. Leg je handen lichtjes achter je hoofd, het
is niet de bedoeling dat je aan je nek trekt om overeind te
komen. Lift je bovenlichaam van de vloer, en kom overeind
en draai naar een kant. Zak daarna weer rustig naar beneden, en voel ook daarbij de spanning op je buikspieren.
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Wissel van kant.

Air Squats
Je eerste beenspieroefening, bro! Ga rechtop
staan met je voeten op
schouderbreedte. Begin
met de oefening door je
gewicht richting je hielen te verplaatsen. Buig
nu je knieën, en druk
je heupen naar achteren. Eigenlijk alsof je
gaat zitten. Houd je rug
recht en hoofd omhoog, zak zo laag als je kan en kom weer
naar boven in de startpositie. Het vergt wat oefening, maar
blijf proberen deze oefening onder de knie te krijgen.

Alternating lunges
Ga wederom rechtop
staan met je voeten
op schouderbreedte.
Stap ver uit met je
rechterbeen, en buig
de knie van je achterste been totdat deze
bijna de vloer raakt.
Zet jezelf met de
hiel van je rechterbeen af om weer in
de startpositie te komen. Doe nu hetzelfde met je linkerbeen, en feel the burn.

Burpees
Ja ze doen pijn, maar ze werken wel. Ga wederom rechtop
staan, met je armen langs je lichaam en je voeten op schouderbreedte. Zak door je knieën en plaats je handen voor je
op de vloer. Schop je benen naar achteren, zodat je in een
plankpositie terecht komt. Spring nu weer terug op je hurken en spring omhoog met je armen in de lucht. Dit is één
31

herhaling.

Mountain Climbers
Denk je bijna klaar te
zijn, komt deze oefening nog even om het
hoekje kijken. Hoe
doe je hem? Strek
je armen op schouderbreedte, en strek
je benen net alsof
je een hoge plank
doet. Breng daarna
je knieën om en om
richting je ellebogen.

W-superman
Ga liggen met je borst op de grond. Plaats je handpalmen
naast je neer. Span nu je bilspieren en onderrug aan en
breng je armen ter hoogte van je hoofd, terwijl je je borst
van de grond verplaatst. Dit vormt als het goed is een letter W. Span nu je bovenrug aan voor een tel en breng je
lichaam terug naar de grond. Dat was één herhaling.
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Daten in tijden van Corona
Men kan onmogelijk ontkennen dat het Coronavirus een impact heeft op
de globale maatschappij.
Straten zijn leeg, de economie sneuvelt31 en mensen zijn eenzaam.
Om
dat laatste toch wat draagbaarder te maken, maakt
de mens massaal gebruik
van sociale media, maar
niet iedereen wil het houden bij vriendschappelijke
gesprekjes. Nu dat onze
geliefde Toverpoort op een scène uit het Wilde Westen lijkt,
ontbreekt er bij velen spanning, liefde en lust. Gelukkig
hebben we in onze tijden datingapps zoals Tinder, Badoo,
Happn, Grindr, . . . . De vraag is echter of schoonheidsidealen en aantrekkingsfactoren zijn veranderd door de impact van Covid-19 en het blijkt uit nauwkeurige observaties dat dat inderdaad zo is. Indien je jouw slaagkans op
een datingapp tijdens de quarantaine wilt verhogen, raden
we aan om onze onderstaande tips gretig op te volgen.

Profielfoto? Eerder papierfoto
Mannen en vrouwen die voor hun dure BMW poseren zijn
passé. Rijkdom zal in deze tijden geen potentiële partner
lokken aangezien men toch niks met dat geld kan doen.
Hoe je jouw economische stabiliteit écht tentoonstelt is
door voor een toren WC-papier te poseren. Het is namelijk
zo schaars tegenwoordig dat partners eerder kijken naar
je vermogen WC-papier in plaats van je inkomst. Indien je
echter anderen wilt overtreffen hierin kan je extra elementen aan je foto toevoegen zoals handgel, een mondmasker,
chirurgische handschoenen...
31 R.I.P.

Niels zijn begroting
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Wat met mijn bio?
Aan je bio moet je niet veel veranderen. Mensen willen je
natuurlijk nog altijd zo goed mogelijk leren kennen, maar
misschien kan je er nu enkele dingen aan toevoegen waar
je jou anders voor schaamt. Heb je smetvrees? Ben je een
introvert en houd je niet van intieme aanrakingen? Wil je
een relatie die 100% via het internet verloopt? Schaam je
niet en zet dit heel duidelijk op je profiel! Natuurlijke selectie zal haar werk wel verder doen. Elementen die je op je
bio echter moet vermijden zijn dingen schrijven zoals ‘aanhankelijk’, ‘knuffeldier’ en ‘ik was mijn handen slechts één
keer per dag’. Dit zal averechts werken! Mensen willen zo
weinig mogelijk lichamelijk contact en zijn vooral op zoek
naar hygiënische partners.
Nu dat je jouw profiel hebt aangepast om te voldoen aan
bovenstaande voorwaarden kan je je slag slaan met geniale
openingszinnen. Hieronder noemen we er al enkele op om
je zo een goede start te geven tijdens het quarandaten:
• Wanna make plans that we have to cancel?
• Without you my heart is as empty as the supermarket
shelf
• Are you a pandemic because you’ve got my heart on
lockdown
• Show me your quarantitties
• I like you so much I would share my hand sanitizer
with you
• FaceTime and chill?
• If fuckboys make you sick maybe I can be your vaccine?
Hopelijk zullen jullie met deze tips een toekomstige partner
aan de haak slagen die jullie quarantaine een stuk aangenamer zal maken!32

32 Vergeet

niet om je handjes te wassen
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Glijbaantjes
Om het thuiszitten toch wat dragelijker te maken hebben
we hier opnieuw de beste uitspraken van enkele Winezen
en aanhangsels.
“Blijf in uw kot” - Maggie

“Een pandemie is plausibeler
dan da Robin slaagt voor Analyse 1” - Robin

“Liever een virus voor iedereen
dan hoesten voor mij alleen zeker” - Senne

“Ik kan mijn keel enkel open zetten bij ..., niet bij bier adden” Wero

“Nee... Treinen zijn gemeen” Niels

“Je kan toch geen volle spuit in
uw broekzak steken?” - Maud
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“Onthouding is een varken” Manon

“Minder neuten, meer spuiten” Mathieu

“Mensen met aids gaan er instant aan dood.
Chlamydia
maakt je immuun” - Timon over
Covid-20

“Slikken maar” - Dokter tegen
Wout

Hert in HD - Niels
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Kleurplaat
Aanschouw het Coronavirus. Het begin van al deze ellende. Op het eerste zicht ziet het er wat saai uit. Nu
is het aan jullie om jullie creativiteit hier de vrije loop op
te laten gaan. Maak voor een keer van dit ellendig virus eens iets leuk. Je tekening mag je dan inzenden op
scriptor@wina-gent.be. De leuktste krijgt een pintje van
mij op de eerstvolgende clubavond!
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Puzzels
Als je nog niet genoeg tijd hebt gevuld met dit Strakske,
kan je je zeker wel nog even met de puzzels bezighouden.

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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Star Battle
Elke puzzel heeft een vast aantal regio’s. Elke regio, lijn
en kolom moet een 1 ster bevatten. Sterren mogen niet in
aanliggende cellen geplaatst worden. Ook niet diagonaal.
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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.
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Sudoku
Aangezien het niet altijd een heel speciale puzzel moet zijn,
is hier nog eens een gewone sudoku.
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Oplossingen vorige editie
Jigsaw Sudoku

Bruggen
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Inky

Hex sudoku
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Dankwoordje
Een nieuw Strakske! Dat wil zeggen dat het opnieuw tijd
is om de mensen te bedanken die iets geschreven hebben
voor deze editie. Bij deze nog eens mijn dank aan:
• Het grootste deel van het praesidium om hun avonturen in quarantaine te delen.
• Jitse voor het beantwoorden van mijn vragen.
• Robin voor het tekstje over WiNA gaming.
• Niels voor het recept en zijn kruiswoordraadsel.
• Mijn schacht Weronika voor het schrijven van een Corona gedicht en de tutorial over daten in deze tijden.
• Bedankt aan mijn vrienden die wel iets van sport kennen voor de workout.
• Alle Winezen voor hun prachtige glijbaantjes.
• Bedankt aan het praesidium om dit Strakske na te
lezen.
• Het Coronavirus om ervoor te zorgen dat we godganse
dagen in ons kot moeten blijven.
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.
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