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Editoriaal
Gegroet digitale Strakske’s pressieve praat voor dit
lezer,
Strakske. Ondanks al deze
miserie heeft niet alles stilOndertussen zitten we on- gestaan. WiNA releaste toch
geveer al twee maanden op- nog de foute top, zo ging het
gesloten in ons kot. Ik weet schrijven van de Strakske’s
natuurlijk niet hoe het er bij nog steeds door, waren er
jullie aan toe gaat maar bij nog steeds een aantal vergade scriptor begint het toch deringen en hielden we zelfs
wat door te wegen.
Het online verkiezingen. Daargemis naar die WiNA ac- naast verwijs ik jullie ook
tiviteiten en cantussen, de graag door naar de weblate clubavonden in de Ca- site voor meer informatie
nard1 maar vooral naar al over de eventuele cantussen
die fantastische Winezen die deze vakantie. Ik hoop jullie
al deze activiteiten nog zo- daar ook allemaal aanwezig
2
vele malen leuker maken. te zien !
En dat allemaal door zo een
klein virusje... Tot overmaat De digitale kiesvergadering
van ramp zijn we ook al weer en verkiezingen zijn met
aan het einde van het se- glans verlopen3 . De exacte
mester wat wil zeggen dat resultaten van de verkiede examens er ook nog eens zingen zijn dan ook veraankomen...
der in dit Strakske te vinden. Alvast proficiat aan
het nieuwe praesidium onder leiding van Robin en bedankt aan iedereen die gestemd heeft. Jullie zullen
zien dat nog niet alle plaatsen gevuld zijn. Daarnaast
zijn jullie ook nog niet van
mij af. Volgend jaar ben
ik namelijk terug te vinden
als quaestor en ook als lid
van het lustrumcomité. Ook
Dat was wel genoeg de- nog eens een shout out naar
1 En

eventueel nog latere in de père ;)
ze doorgaan natuurlijk :/
3 Al moesten we lang op de resultaten wachten...
2 Als

3

Niels die vanaf volgend aca- van social media en de standemiejaar jullie Strakskes daardzaken als glijbaantjes,
met hart en ziel zal maken. de kleurplaat en enkele puzzels. Daarbij zullen we net
Verkiezingen en een nieuw zoals vorig jaar ook oplijsten
academiejaar, dat wil zeg- wie de meeste glijbaantjes
gen afscheid nemen van heeft geproduceerd.
onze geliefde praeses Manon
en het verwelkomen van de Vele groetjes en hopelijk
nieuwe praeses Robin. Zij zien we elkaar snel terug in
beginnen dit Strakske met het echt!
elk een woordje. Ook onze
schachtentemmer
Tippi Scriptor out en tot volgend
neemt afscheid van haar jaar4 !
schachten in haar woordje.
Verder vinden jullie nog een P.S. Succes met de exaguideline over het gebruik mens!

4 Maar

dan als quaestor!
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Woordje van de uittredende Praeses
Dag lieve Wineesjes
Ik kan hier een heel melig afscheid schrijven, maar zou
niet graag hebben dat iedereen dit5 jaar eindigt in traantjes. Die hebben waarschijnlijk al genoeg gevloeid afgelopen paar maanden omdat iedereen natuurlijk onze fantastische activiteiten mist. Daarmee zal ik de bedankjes kort
houden:
• Bedankt praesidium, jullie waren episch en het beste
praesidium dat ik me ooit heb kunnen inbeelden.
• Bedankt hoogpraesidium, voor jullie steun, advies, en
het opvangen van meerdere breakdowns.
• Bedankt schachtjes, die dit jaar veel geld hebben opgeleverd.
• Bedankt aan onze sponsors (misschien hoort dit niet
zo thuis in dit melig woordje, maar dit is geen melig
woordje dus het mag).
• Bedankt aan al mijn vriendjes die ik afgelopen jaar
heb verzameld6 en die altijd voor mij klaar staan.
• Bedankt aan de ereleden, voor al hun oprechte opmerkingen7 .
• Bedankt David voor het smijten met zijn geld in het
voordeel van WiNA.
• Bedankt aan het FK voor alle gratis drank die ze hebben gegeven.
• Bedankt aan random mensen die ik ben vergeten.
Nu is het tijd om even de epische momenten van dit jaar te
herdenken. Alles is al goed begonnen met de zwanenzang,
waarbij Niels deze mooi en brak heeft samengevat:

5 half
6 ja

blijkbaar zijn jullie verzamelstukken oeps

7 gezaag*

6

Daarna een praesidiumweekend vol met bier en cocktails,
een goede bonding voor het praesidium. WiNA dag I viel
natuurlijk wat in het water, maar uiteindelijk had iedereen
nog een leuke avond. WiNA dag II daarentegen had het
mooiste weer dat we konden wensen, maar één of ander
microscopisch beestje heeft daar een stokje voor gestoken.
Ik heb alleszins een momentje stilte gehouden voor het verlies van deze fantastische dag8 . Verder waren de cantusen ook zeer tof en vooral memorabeler dan andere jaren9 .
Alle drank-activiteiten van het FK waren dan wat minder
memorabel, maar ook super episch. Niets gaat natuurlijk
boven de praesidiumactiviteiten, en zelfs de vergaderingen
maakten jullie verdraagzaam.
Veel succes aan het volgende praesidium! Er zit een episch
lustrumjaar aan te komen, zeker als het van het lustrumcomité afhangt. Jullie hoeven me namelijk niet te missen,
volgend jaar ben ik er terug als lustrumcomité10 !
8 oeps,
9 ;)

weer iets melig

10 spoiler:

het belooft een legendarische week te worden!

7

Woordje van de intredende Praeses
Liefste Winezen,
De verkiezingen zitten erop, de stemmen zijn geteld en het
verdict is gevallen: ik ben verkozen tot praeses van WiNA
voor het komende academiejaar. En ik moet toegeven, ik
heb toch even stress gehad. Zo een verkiezing is toch altijd
een beetje spannend, maar dit jaar was het voor mij toch
extra speciaal. Uiteraard ben ik enorm gelukkig met het
resultaat en ik sta te popelen om er aan te beginnen!

Eerst moeten we natuurlijk nog een aantal mensen coöpteren. Voor de functies Sport, Cultuur, Cursus, Feest en
PR-Intern hebben we nog geëngageerde studenten nodig.
Ik wil dan ook een warme oproep doen aan iedereen die
graag zou willen meewerken aan de organisatie van acti-
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viteiten bij WiNA, om zijn/haar kandidatuur snel door te
sturen naar praeses@wina-gent.be. De coöptatie gaat door
op donderdag 14 mei.
Maar laat ons nu al even naar de toekomst kijken. Er zit
een fantastisch jaar aan te komen. WiNA viert zijn 85ste
verjaardag en dat zullen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Er zijn al grote plannen gemaakt om er één groot
feest van te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de WiNAdagen maar uiteraard ook aan de Lustrumweek.
Ik wil ook graag eens alle andere kandidaten proficiat wensen met hun verkiezing. We hebben nu al een erg sterke
groep en deze zal alleen maar sterker worden in de toekomst. Samen met hen kijk ik er dan ook enorm naar uit
om van het komende jaar een topjaar te maken!
Ten slotte wil ik alle Winezen nu veel succes wensen tijdens de komende blokperiode en de examens. Het zal niet
voor iedereen even makkelijk gaan, mede ook door de coronacrisis, maar ik hoop dat iedereen zich erdoor slaat en
dat we ons het komende academiejaar terug allemaal samen kunnen amuseren.
Met vriendelijke groeten,
Jullie Praeses,
Robin Vande Vyver
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Uitslagen van de verkiezingen
Ondertussen zijn de verkiezingen alweer voorbij. Dit keer
echter in een andere setting dan we gewoon zijn11 . Hieronder vinden jullie dan ook de resultaten en eveneens12 jullie
nieuwe praesidium van komend academiejaar.

Resultaten
Functie
Praeses
Vice-Praeses
Quaestor
Scriptor
Temmer
IT
PR-extern
Feest
Cursus
Sport

Naam
Robin Vande Vyver
Kobe Bleuzé
Maxime Deforche
Niels Van den Bossche
Victor Ronsyn
Jitse Willaert
Tippi Verhelle
Wout Dewettinck
Matthias Van Eyck
Jarne Verdonck

Voor
44
67
63
66
46
57
62
65
55
55

Tegen
22
7
2
3
14
5
7
4
6
6

Blanco
10
2
11
7
16
14
7
7
15
15

Proficiat aan alle verkozenen!

Coöptaties
Het praesidium is echter nog niet compleet. We zijn namelijk nog altijd op zoek naar volgende functies:
• Feest (1)
• Cursus (2)
• PR-intern (1)
• Sport (1)
• Cultuur (1)
Indien je wil opkomen, kan je uw motivatiebrief doorsturen
naar praeses@wina-gent.be en dat tegen donderdag 14 mei
(16 uur). Om 17 uur zal er dan een vergadering zijn waarop
de coöptaties besproken en gestemd worden.
11 Tegen al onze verwachtingen in was het stemsysteem van het FK minder brak dan verwacht
12 een deel van
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Woordje van de Schachtentemmer
Gegroet aan allen in uw kot
Helaas pindakaas, maar het is tijd voor mijn laatste woordje
als temmer dit jaar. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als
ik zeg dat het tweede semester enorm mottig verlopen is.
Op het moment dat de aankondiging kwam van ’hah de
verbroederingscantus met GBK gaat niet door vanwege corona, ahja, de rest ook niet’, had ik wel juist het evenement
voor de bierbowling online gesmeten zeker?!13
Al snel hadden we door dat het hele semester gecanceld
zou worden. EEN REGELRECHTE RAMP!14 Geen clubavonden meer, geen cantussen meer, geen andere activiteiten, gewoonweg niets.
Wat met de schachten? Worden ze ontgroend of blijven ze
schachten voor het leven? Voorlopig staat de ontgroening
gepland op 6 juli, in welke vorm die zal doorgaan is nog een
raadsel15 . Ik vind het zeer spijtig dat mijn temmerjaar zo
is moeten verlopen. Geen deftige, laatste keer ’Schachten,
die pagina!’ kunnen roepen, doet echt pijn in het hart. Om
dit laatste woordje niet volledig in zelfmedelijden te verzuipen, heb ik mijn schachtjes gevraagd wat hun favoriete
herinnering is van het afgelopen jaar. Ik zal ze voor jullie
allemaal aflopen16 , want van onze geliefde scriptor moest
ik zoveel mogelijk pagina’s vullen. Bij deze:
Voor Yeedste waren het de cantussen en zeker de Beiaardcantus die hem zullen bijblijven. Ik herinner me nog
de openingscantus. Het bier vloeide bij Yeedtse zonder
moeite naar binnen, maar rechtstaan ging na een tijdje
met moeite. Aangezien ik hem niet meer vertrouwde als
bierschacht, liet ik hem rustig waggelen op zijn bank. Het
waggelen hield hij vol tot het eind van het stille gedeelte.
Met vol enthousiasme was hij ook al als feutje aanwezig op
13 Er

waren zelfs al 4 banen volzet!
overwintert Davit deze ramp thuis en moeten de schachten hun gezondheid niet riskeren om de kelder op te ruimen. Toch één
voordeel.
15 We hebben wel al een goed alternatief opgebouwd.
16 At least van diegenen die geantwoord hebben
14 Gelukkig
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de Beiaardcantus. Zo kennen we Yeedtse ook. De schacht
die overal als eerste aanwezig is, altijd te vinden is in de
kelder en onzin uitslaat op een cantus na iets teveel pintjes17 . Ik kan met trots zeggen dat Yeedste opengebloeit is
en dat hij zeker een volwaardige commilito zal zijn.
Voor Florenceke18 , blijkbaar is ze schacht, was de 12urencantus het leukst. Sowieso omdat ik eindelijk eens kon
meecantussen xdxp. Hoewel ik me er niet heel veel meer
van herinner, vond ik het zeer fijn om samen met haar een
once in a lifetime bankloze cantus mee te maken! Haar
Cars-beker is een must have waar iedereen stikjaloers op
is. Ik ben er zeker van dat commi Florence haar uiterste
best zal doen om er elke keer weer een leuk feestje van te
maken!
Onze allerbeste bierschacht verkiest natuurlijk het moment waarop hij een prosit kreeg. Zonder gemopper en
zelfs met enthousiasme bleef Robin op de vriendjes- en familiecantus bier uitschenken voor alle aanwezigen19 . Dat
bleef uiteraard niet onopgemerkt door de corona20 . Een
17 Ik doe een zevensprong, nee, ik doe alle ad fundums per jaar mee op
de massacantus.
18 van Heule
19 Ellen was namelijk te zat en Wero was gewoon een sukkel aan het
wezen ofzo. Dus veel afwisseling was er voor de rest niet.
20 de corona in de cantuszaal
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prosit kreeg hij en die heeft hij met glans volbracht. Robin
die zich misschien als een mop liet dopen bij WiNA21 , krijgt
toch wel het meest respectpunten, want wat een schacht
is dat! Altijd behulpzaam en zonder gezaag en geklaag, zo
bestaan er niet veel.
KMO, dat is en blijft een blo. Blo’s halen blijkbaar geluk
uit kleine dingen, want Philippe zijn beste herinnering is
het verslaan van Matthias in Mario Kart... Ik weet niet of
ik hier nog veel woorden aan vuil kan maken...
Voor Timone, blijkbaar ook een schacht, was het toch wel
de boisnight die hem bij zal blijven. Samen gepropt op
KMO zijn kot, streekbiertjes drinken en om de 5 seconden
boisnight roepen, niet beter dan dat! Oh maar, hij blijkt
transgender! Ook de girlsnight ten huize Ellen vond hij
geweldig. Ja, Timone, we gaan dat toch eens moeten bekijken daar vanonder. Ik ben weliswaar trots dat Timone
zichzelf kan zijn in de groep en zich niet hoeft te schamen
voor wie hij werkelijk is! #WeLoveJesus
Voor krijsende Wero is het uiteraard kapotgaan @ Wero.
Ze had het geniale plan om voor de cocktailavond een pré
te houden. Ze was namelijk jarig om middernacht en dit
wou ze als kruipende ziel vieren. Zo gezegd, zo gedaan22 ,
want Wero is een vrouw van haar woord. Als ze zegt dat ze
iets zal doen, dan doet ze dat ook. Als ze zegt dat ze iedereen gehoorschade zal opleveren, dan doet ze dat ook. Wij
maar zagen en klagen, maar laat ons eerlijk zijn. Zonder
haar zou het leven ook maar saai zijn. Zonder haar geen
gekke Poolse familie videos en zonder haar geen amusement. Wero, make me proud, blijf de gekke zelf die je bent,
want zo hebben we je graag!
Matthias zal zich de vlammetjes om 3u ’s nachts in de Deli
blijven herinneren.23 Jammer genoeg was ik hier niet bij
en kan ik de wilde verhalen die om 6u ’s ochtends verteld
werden niet navertellen. Gelukkig is Matthi wel vaker van
21 Of

toch met het doel om Herman mee te krijgen
was meer zitten en staren alsof haar ziel haar verlaten had, maar

22 Het

oke

23 DC-lid Kontje zal hier trots op zijn, als hij de schachten iets heeft
bijgeleerd dan zijn het wel de vlammetjes
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het principe go hard or go home. We kennen ondertussen allemaal het verhaal van Matthi vs. de snelweg (0-1).
Matthi kan echter niet alleen goed feesten, maar hij is ook
recht voor de raap. Je weet wat je aan hem hebt, als het
hem niet aanstaat, mag je het horen. Hopelijk arriveert
het gezelschap Van Eyck, Muller en Parcival nog vaak in
de CB, want met hen erbij is het altijd feest!24
Voor de meest stijlvolle schacht Luc is de guidorolling25
het meest memorabele moment van het voorbije jaar. Die
avond zag ik Luc openbloeien26 en sindsdien voelde hij zich
helemaal thuis. Luc voelde zich op een bepaald moment
zelfs zodanig thuis dat hij meende zijn bed te herkennen
in een bankje aan de Yucca! Buiten dat, is Luc een schat
van een schacht. Zo behulpzaam en ingetogen als hij is,
kan hij ook het feestbeest uithangen en samen met Senne
de memelord de meest verschrikkelijke memes uit zijn fotorol bovenhalen.
Voor Ellen, rara wat zou
het zijn, de schachtencantus uiteraard!27 Ellen, Ellen, Ellen...
Een desastreus gevolg van te veel
pintjes achterover kappen,
wat ze bewezen heeft goed
te kunnen.28 Haar wilde
verhalen van die nacht zijn
een aanvulling op wat ze
normaal allemaal te vertellen heeft. Zeg iets random
en Ellen kent wel weer een
gek verhaal erover.
Met
haar erbij valt er altijd wel
iets te beleven, je verveelt je
geen moment. Ik open alvast een biertje op nog veel
24 Ook kijk ik er naar uit om mezelf nog eens uit te nodigen op een kei
gezellige frietjesdate met Jupiler 0.0%!
25 Tot aan de Yucca weliswaar
26 Had misschien iets met het alcoholpercentage in zijn bloed te maken
27 ’want machtsmisbruik is leuk’
28 bierkoningin enzo
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hilarische momenten. Wie weet word jij fantastisch in het
nemen van foto’s volgend jaar en hopelijk heb ik wat minder keelpijn op de volgende girlsnight.
Gerwoud, Gerry, Parcival aka schachtenkoning. Ook meteen zijn favoriet moment, de overdracht van het lintje van
Timone zijn schouder naar de zijne. Daar kan nen mens
al eens trots op zijn! Gerry is niet alleen schachtenkoning,
maar hij is ook koning in
• het nemen van handloze selfies29
• het achterover kappen van wodkaflessen vooraleer een
clubavond te betreden
• het depressief wezen
• vage dingen sturen om het even welk moment van de
dag30
• de beste drinkbuddy ooit zijn
• het vuilste kot hebben31
• de meeste luie schacht zijn32
• het leukste vijfde wiel team zijn en dan zoeken achter
sleutels die eigenlijk gewoon in men zak zaten
Ik kijk er zeker en vast naar uit om nog veel avonturen
mee te maken met Gerwoud, Gerry, Parcival aka bierkoning volgend jaar?
Voor Bompi is het de doop die hij onvergetelijk zal vinden.
Waarschijnlijk omdat wij de enige vereniging waren33 die
hem het zwijgen konden opleggen. Zo’n lookje lust meneer den alien al ne keer geirn. Ondertussen weten we
allen dat Bompi niet goed kan zwijgen. Hij ratelt altijd over
de meeste vreemde en ranzige dingen. Dat was al vanaf
moment één, op de introductiedag mocht ik zijn gedachtengang al aanhoren. Jammer genoeg blijkt het niet altijd overtuigend wat hij vertelt, zo heb ik vernomen dat de
29 ksnap

het nog steeds niet
doen aan necrofilie!
31 gelukkig is die kotrolling nooit gebeurd! nee mopje, echt sad eigenlijk
32 Alhoewel Yeedste deze titel met hem kan delen
33 van zijn 107 verenigingen waarbij hij gedoopt is
30 otters
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Bompicoin het nog steeds slecht doet in zijn waarde. Toch
hebben we hem graag34 en we ontvangen hem altijd met
open armen als hij stiekem van de Veto komt de dinsdagavond35 . Liefje, doe het goed als cantor, maar vergeet ons
niet! Je bent thuis bij ons, je bent thuis in de kelder.
Voor Jarne was het de legendarische strijd tussen Matthi
en de snelweg. Enkel hij heeft het geluk gehad om Matthi te zien spookrijden. Wij mogen dan weer van geluk
spreken dat Jarne op veel activiteiten te zien was, altijd
met een pintje in de hand en vaak heel wat later dan het
aanvangsuur, maar hij was er altijd bij. Ook hij is enorm
opengebloeit doorheen het jaar en hij verdient het zeker om
commilito genoemd te worden!
Ook dit jaar liet iemand van het barbaarse Chemica-volk
zich dopen bij ons, onze geliefde Maud. Hoewel ze in het
praesidium zat van Chemica, heeft ze zich volledig gesmeten als schacht bij WiNA. Zij zal herinneringen overhouden
aan de doop waar ze snoepjes uitdeelde ’gelijk een crackdealer’36 . Daaruit kunnen we ook besluiten dat Maud helemaal niet zo onschuldig is als ze blijkt! Haar lief snoetje
verbergt dat ze diep vanbinnen een klein duiveltje is. Zo
maakte ze een plan op om heel het DC een ontbossing aan
te smeren.37 Buiten dat heb ik haar stiekem wel graag. Op
naar een verbroedering met Chemica!
De andere schachtjes zijn waarschijnllijk hun favoriete momenten vergeten. Mathijs wees me er echter op dat het
niet de bedoeling is om zich iets te herinneren na WiNAavonden. Bedankt daarvoor en bedankt voor de nuttige
aankoop!38 Toch wil ik ook hen nog graag bedanken voor
het geslaagde jaar. Dries, bedankt om helemaal vanuit
Hasselt te komen om kattenvoer te eten en mij te voorzien
van augurken! Bedankt Siebe om te volharden en de nadoop mee gedaan te hebben, je was een ware Stella waar
iedereen jaloers op moge wezen. Herman die me liet geloven op de introductiedag dat hij zich sowieso ging laten
34 ook

al is hij rost
investeren ze daar wel in zijn Bompicoin
36 dat doopcomité was niet oplettend genoeg!
37 Het is toch voor enkelen gelukt
38 Gelukkig heeft het WiNA toch wat opgeleverd ;)
35 misschien
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dopen. Het heeft man en macht gekost om hem uiteindelijk te overhalen, maar ik ben blij dat hij uiteindelijk onze
schachten heeft aangevuld. Dorothée en Lien, twee zotte
dozen, apart zal je ze niet vaak tegenkomen. Ik ben er nog
altijd niet aan uit of ’xxx’ of ’xoxo’ meer liefde bevat... Uiteraard kunnen we onze memelord Senne niet vergeten!
Bedankt om ons altijd goede en minder goede memes te
verschaffen wanneer je gesummoned wordt. Hopelijk kan
je het volgende semester er weer iets meer bij zijn, want
jouw gezelschap is zeker een must! Aan Tim die gevallen
is voor ons Kellebel, please verkleedt u nogmaals in een
vreemd elfje. Kom maar vaker uit je vreemde oorden naar
ons om te cantussen. Last but not least, diegene met de
meest dedication, zowel schacht bij WiNA als schacht bij
Wina Leuven, Michiel. Wees zeker niet verlegen om ons te
vergezellen in de toekomst! Oké, misschien toch ook nog
een kleine shoutout aan KMO, want die moet me nog een
bak.
Als afsluiter zou ik graag mijn favoriete herinnering nog
met jullie delen. Dit was 100% de Guidorolling. Ik moet
nog steeds lachen als ik eraan terug denk. Het geweldige
idee
• om met cola-rum te starten
• om cava flessen niet te delen
• om vleeshoop te doen op de temmer39
• van Luc om een dutje te doen aan de Yucca
• om te faken alsof KMO alweer zijn lint verloren was
• van de bonnen overboord te smijten en gewoon troela’s
binnen te kappen à volonté
• om onze uiteindelijke groepsnaam te dopen met speeksel
• om mijn zangtalenten te delen met het praesidium
• om te vergeten wat daarna zoal gebeurd is
39 Ik

heb er een souvenir aan overgehouden.
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Ik mag me gelukkig prijzen om temmer te zijn van al deze
schachten. Ik had me het niet beter kunnen wensen. Ik
kijk al uit naar niet quarantaine tijden om samen met hen
nog vele feestjes te bouwen en herinneringen te maken,
want we hebben wat in te halen! Ik zou zeggen, die kotrolling, moet zeker nog gebeuren.
De ontgroening zal ik zelf nog leiden, maar daarna geef
ik mijn fakkel over aan Victor. Het is aan hem om een
nieuwe generatie schachtjes op te voeden en vriendschappen te smeden.
Met pijn in het hart verlaat ik jullie hier.
Blijf verder in uw kot!
Dikke kus Tjeppa
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Social Media: Wegwijs voor beginners
De voorbije decennia is sociale media ongetwijfeld een deel
geworden van het dagelijks leven. De ene generatie moet er
nog mee leren werken terwijl de andere het met de papfles
toegediend kreeg. In dit artikel gaan we ons vooral richten
op de generatie die wat moeite heeft met de ongeschreven
regels van sociale media en zo af en toe wat blunders begaat. Ja, 35-plussers, ik kijk naar u.

Emoji’s
Emoji’s zijn een manier voor het uitdrukken van je emoties
via een scherm. Deze zijn niet per se nodig om toch duidelijk over te komen, maar kunnen wel als hulp gebruikt
worden. Het is dus de bedoeling dat je vooral communiceert via woorden en emoji’s maar af en toe gebruikt en er
zeker geen kleurenboek van maakt. We geven hierbij een
voorbeeld:

In chatberichten gebruik je het
best ook de gewone smiley’s en
vlaggen van een land of schoolboeken zijn echt niet nodig.
Woorden vervangen door emoji’s
is ook echt not done dus construeer je berichten vooral door te
denken hoe je het in het echt zou
verwoorden. Misschien vraag je
je af wanneer je dan die andere
emoji’s kunt gebruiken zoals die
vlaggen van landen, zonnetjes,
sterretjes, etc. Deze kan je bijvoorbeeld aan een post op Instagram toevoegen. Hierbij geldt
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ook dat je ze niet in overmaat gebruikt!

Hashtags
Hashtags lijken wel hip maar als je onder een instagrampost er 30 zet zonder dat je een influencer bent die volgers
nodig heeft voor het verdienen van de kost, dan gebruik je
deze best niet op deze manier. Berichten kunnen perfect
zonder hashtags en als je je onzeker voelt over je gebruik
van hashtags dan gebruik je ze ook best niet. Als je toch
eentje wilt toevoegen dan geldt hier weer de regel dat je niet
aan overmaat doet. Eentje is zeker genoeg, soms zijn twee
zelfs ook oke. Je moet bij hashtags denken aan een soort
van tekst tussen haakjes. Als je naar een concert bent
geweest dan kan je bijvoorbeeld de naam van het concert
in je hashtag gebruiken. In andere gevallen kan men ook
een hashtag gebruiken om een gevoel uit te drukken. Je
post bijvoorbeeld een foto van jou op vakantie in Portugal
van een paar maanden geleden, dan kan je bijvoorbeeld
#portugal #gemis toevoegen.

Facebook versus Instagram
De twee meest gebruikte sociale media op dit moment zijn
Facebook en Instagram. Vroeger waren er veel minder
en werd Facebook voor alles gebruikt: foto’s, berichten,
video’s, . . . Dit is doorheen de jaren echter veranderd.
Nu worden foto’s meestal niet meer op Facebook geplaatst
maar op Instagram. Het is zelfs een beetje schaamtelijk als
je een foto van je tuin op Facebook plaatst. Op Instagram
geeft dat een veel betere indruk en past het beter bij de
vibe van esthetische foto’s. Facebook wordt gewoon niet
meer gebruikt om je dagelijkse leven te delen. Daarvoor is
Instagram nu de plaats. Facebook is vooral handig voor
zijn Messenger-functie en het volgen van pagina’s en mensen of het delen van berichten. Beperk dus het plaatsen
van foto’s op Facebook is wat we hier willen vertellen.

Memes
Memes zijn waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van
sociale media onder de jonge generatie. Ze worden vooral
gebruikt voor het delen van gemeenschappelijke gevoelens
van een maatschappij of om iets te representeren wat een
grote groep voelt. Memes gaan vaak over actuele problemen, zoals bijvoorbeeld nu de coronacrisis, maar kunnen
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eigenlijk over heel wat uitgebreide zaken gaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat het hier gaat om een vorm van
humor en dat deze memes af en toe ook heel donker kunnen zijn. Deze helpen echter een groep beter om te gaan
met een probleem. Als je dus memes ziet voorbijkomen
over WO II, racisme, ziektes, . . . , vat het dan vooral niet
op als een aanval. Het is een vorm van humor en iedereen zijn smaak daarin verschilt. Een goede meme is vooral
heel relateerbaar voor een groep. Als je iemand bent die
daar nog niet veel van afweet, moet je zeker niet zelf memes maken of posten. Voor een beginner raad ik vooral het
observeren ervan aan. In een volgende fase kan je vrienden taggen als je echt begrijpt wat een meme wilt zeggen.
Hopelijk kan je dankzij ons artikel veel beter op weg met
sociale media zonder dat mensen raar naar je kijken. Onthoud de gouden regel: less is more!
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Glijbaantjes
Ondanks de lockdown zijn jullie er toch in geslaagd enkele
glijbaantjes te produceren. Jammer genoeg zijn het er wel
niet zoveel als anders...
“Als de rotatie van de zon 369 is,
waarom verjaren we dan 1 keer
per jaar?” - Matthias

“Bedplassen, ik ben daar lang
geleden mee gestopt. Een jaar
geleden of zo” - Robin

“Ik heb niets tegen de statuten,
behalve als ze mij tegenspreken”
- Manon

“Tkan zijn da da mijn kinderen
zijn” - Wero

“Bompi, ik kan uw zwarte vriendin worden” - Gerri

“Nee, kheb nog nooit zitten
naaien met mijn moeder” - Robin
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De grote glijbaantjeswedstrijd
Net zoals vorig jaar maken we opnieuw een klassement van
wie het meeste zever heeft uitgekraamd.

Plaats
Goud
Zilver
Brons
Brons

Naam
Robin
Manon
Niels
Davit
Mathieu
Basile
Maarten
Florence
Wero
Sander
Wout
Maud
Victor
Timon
Jasper
Gerry
Arthur
Yentl
Lotte
Yarrik
Isabelle
Maxime
Aiko
Arnout
Vincent
Clara
Jules
Louie
Tippi
Friedrich
Philippe
Senne
Matthias

Aantal glijbaantjes
9
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Kleurplaat
Aangezien de examens bijna beginnen zal ik jullie al laten
dromen van warme oorden, stranden en cocktails. Jammergenoeg zal het ook bij dromen blijven deze vakantie...
Dus nog meer redenen om deze kleurplaat in te kleuren en
op je kamer op te hangen.
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Puzzels
Groter-dan-sudoku
Voor zij die nog nooit deze soort sudoku hebben gemaakt:
het functioneert als een gewone sudoku, maar met groter
dan symbolen tussenin enkele vakken. De cijfers die aan
dit symbool grenzen moeten groter/kleiner zijn dan het cijfer aan de andere kant van het symbool.

25

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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Bruggen
Verbind de eilandjes met elkaar tot we een samenhangende graaf krijgen waarin elk eiland het aangegeven aantal bruggen heeft. De bruggen mogen niet kruisen. Bruggen lopen enkel verticaal en horizontaal. Tussen elke twee
eilanden lopen hoogstens twee bruggen.
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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
Nonogram
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Kruissom
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Star Battle

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:
• Robin, Manon en Tippi voor het schrijven van hun
woordjes.
• Mijn schacht Weronika voor het schrijven van de guideline voor social media.
• Alle Winezen voor hun prachtige glijbaantjes.
• Bedankt aan het praesidium om dit Strakske na te
lezen.
Aangezien dit mijn laatste Strakske is dat ik geschreven
heb voor WiNA wil ik ook nog eens de rest van het praesidium en de Winezen bedanken voor het fantastische jaar40 .

40 Ondanks

Corona
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