
 

  



 

  



Editoriaal

Liefste Wineesjes, erelidjes
en andere lezertjes,

Week 111 is begonnen en ’t
Strakske 2 is een feit. Het
ene een grote wake-up call,
het andere een aangename
verrassing, de volgorde laat
ik aan jullie om te bepa-
len. Bij het vorig ’t Strakske
was er nog geen sprake van
een nieuwe lockdown, maar
we zijn 5 weken later en
deze lockdown is al 4 we-
ken een feit. Alles verandert
aan een duizelingwekkend
tempo. Als er dan toch een
troost is, dan is dit wel het
positieve nieuws de afgelo-
pen weken over vaccins.

Maar iedereen heeft wel zijn
lichtpuntjes nodig in deze
moeilijke tijden. Voor de
ene zijn dat misschien onze
wekelijkse clubavonden op
Discord. Voor de andere is
het dan weer een boekje zo-
als dit. Voor mij was een
van de lichtpuntjes afgelo-
pen maand een hartverwar-
mend kaartje van mijn pro-
motor. Maar deze lichtpunt-
jes zijn niet altijd genoeg.
Durf zeker te praten over je
donkere gedachten, en aar-
zel niet om een kijkje te ne-
men op https://wina-gent.

be/mentaal_welzijn. Hierop
vind je een overzicht van het
aanbod van onder andere de
UGent omtrent mentaal wel-
zijn.

Figuur 1: Scriptor trekt een
bedenkelijke blik tijdens een
poging tot het schrijven van
een editoriaal met inhoud.

Iets wat mij de afgelopen we-
ken meer en meer opviel is
hoe snel de tijd plots voor-
bij gaat. Misschien ligt dit
aan de leegheid van vele da-
gen, misschien juist aan de
eentonigheid van de dagen.
Ik wou een link leggen tus-
sen mijn tamheid en tijddi-
latatie maar relativiteit zegt
juist dat de tijd in een iner-
tiaalstelsel dat beweegt ten
opzicht van mij trager zou
moeten gaan. Het omge-
keerde is juist waar. Voel
u vrij om mij in deze hypo-
these te corrigeren door mij
een berichtje te sturen.

1Ondertussen bijna week 12 wegens bepaalde woordjes die te laat
waren
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De komende weken zullen
hoogstwaarschijnlijk meer
van hetzelfde zijn, al zal er
wel meer druk komen om
te studeren en te werken,
en zo zullen ook deze we-
ken weer voorbij vliegen.
Hopelijk zorgt deze extra
druk voor genoeg motiva-
tie bij ons allemaal zodat
we toch goed voorbereid
naar onze examens kunnen
gaan. Over examens ge-
sproken: ik heb nog eens
een examen on-campus!
Het is al een jaar geleden dat
dit nog eens gebeurd was, in
een tijd zonder mondmas-
kers en dagelijkse cijferup-
dates, maar het is weer een
feit. Van mijn 3 examens
mag ik er zeker 1 gaan ma-
ken op een UGent campus2!

Maar goed, de winter komt
er weer aan! Het seizoen
van skireizen3, winterbar-
becues en zatte feestdagen!
Ik kijk er al naar uit, al zal
het voor mij dit jaar zon-
der skireis zijn4. Verder zijn
de feestdagen ook stuk voor
stuk topdagen in de donker-
ste weken van het jaar. Ik
moet toegeven dat ik de af-

gelopen jaren niet altijd een
Kerstpersoon was, maar dat
is zeker veranderd dit jaar.

Figuur 2: Scriptor probeert
het vuur aan te steken op
een winterbarbecue (zomer
2020).

Mijn Kerstmuts ligt al klaar,
deze zal tijdens de blok
vaak terug te vinden zijn
op mijn hoofd. Aan de
mensen die gebruik ma-
ken van de study-rooms in
de WiNA-Discord5: probeer
mijn kerstmuts te spotten
en zet er gerust ook eentje
op! Als er mensen zijn die
ook nog toffe playlists met
kerstmuziek hebben, stuur

2Ik weet het, excited zijn over een examen is vreemd maar ik kan er
ook niks aan doen, ik mis on-campus dingen.

3Ik dacht een foto van de vorige skireis toe te voegen, maar deze ble-
ken te marginaal.

4Ik ben aan het duimen dat de skireis der wetenschappen door kan
gaan voor de mensen die ingeschreven zijn.

5Probeer het zeker eens! Echt ideale oplossing voor de momenten dat
het wat minder gaat.
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ze mij zeker eens door. Er
is natuurlijk nooit genoeg
kerstsfeer!

Omdat dit ook het seizoen
is van geluk en liefde wil ik
graag nog eens een dikke
merci zeggen aan alle men-
sen die met dit boekje hel-
pen. Je kan hen terugvin-
den in het dankwoord maar
specifiek wil ik nog eens
Weronika en Bauke bedan-
ken voor hun grote bijdrage6

aan ieder Strakske. Wero-
nika heeft haarzelf met deze
editie weer overtroffen door
drie supertoffe en mooie ar-
tikels te schrijven. Bauke is
zoals altijd verantwoordelijk

voor de prachtige creaties
op de cover, iets waar mijn
mond telkens weer van open
valt.

Als laatste wens ik jullie al-
lemaal nog graag fijne feest-
dagen. Geniet ervan, hou
het veilig, veel succes met de
blok, veel leesplezier met dit
boekje, een gelukkig nieuw-
jaar en hopelijk tot een vol-
gende editie of een club-
avond!

Niels Van den Bossche
Scriptor, lustrumvoorzitter
en jouw virtueel knuffelcon-
tact van deze week

6Over bijdrage gesproken, sorry voor het gebrek aan “Experimentje
van de maand”, een interview en een kookding. De deadline was er snel-
ler dan verwacht en ik had het ook drukker dan verwacht.
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Woordje van de praeses
Als je na het editoriaal nog niet genoeg zever had gelezen,
hier is het woordje van de praeses.

Beste Winezen,

We zitten jammer genoeg te-
rug allemaal in ons kot. We
hadden gehoopt dat we net
iets langer konden genieten
van het eerste semester maar
helaas, na enkele weken zat
het er alweer op. Geluk-
kig hebben we er toch enkele
toffe weken kunnen van ma-
ken. Vooral de clubavonden
achter S9 waren volgens mij
een groot succes. We hebben
heel wat studenten mogen verwelkomen, waaronder ook
veel eerstejaars. Alles verliep op een veilige maar aange-
name manier. Dat smaakt zeker naar meer!

Nu we terug allemaal thuis zitten, hebben sommigen het
ongetwijfeld wat moeilijker. Iedereen heeft wel zo van die
dagen dat het echt niet gaat, dat het even niet meezit, dat
je gewoon liever in uw bed blijft liggen. Ik zou graag alle
studenten aanraden om toch zo veel mogelijk in contact
te blijven met elkaar via allerhande sociale media. Bin-
nen WiNA zitten wij vooral op Mattermost7 en Discord8. Ik
hoop jullie dan ook allemaal talrijk online te mogen terug-
zien.

Natuurlijk moet er ondertussen ook al gestudeerd worden.
De examens komen nu stilletjes aan dichterbij en het kan
geen kwaad om al te beginnen voorbereiden. We hebben
daarom op onze Discord server enkele study-rooms inge-
richt waar je samen met andere Winezen rustig kan stude-
ren9. Vaak zit er ook volk in de online WiNA-bar waar je

7mattermost.wina-gent.be
8Link kan je vinden via onze Facebookevenementen of via de WiNA

Gaming website.
9Camera aan, micro uit!
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dan gezellig wat kan babbelen.

Er kan natuurlijk niet altijd gestudeerd worden, de boog
kan niet altijd gespannen staan. Velen onder jullie zijn
fervent gamers en ook voor jullie is er plaats bij WiNA na-
tuurlijk. We proberen de komende weken de WiNA Ga-
ming nog wat verder uit te breiden. Op Minecraft trachten
we nog een nieuwe gamemode in te voeren en op League
of Legends volgen er misschien nog wat scrims. Je kan
ook altijd gewoon gezellig gamen met je mede Winezen, one
place to go: de WiNA Discord!

Ondertussen zijn we ook al begonnen
aan de voorbereidingen van het tweede
semester. Voor de mensen die het zich
afvroegen, ja de WiNA-bar komt terug
(als we mogen). We zullen opnieuw heel
wat activiteiten organiseren en niet te
vergeten natuurlijk ook het Lustrum.
Het Lustrumcomité is momenteel druk
bezig met alle voorbereidingen te tref-
fen. Natuurlijk blijft Corona in het

tweede semester nog steeds een belangrijke factor om reke-
ning mee te houden. We zullen de situatie nauw opvolgen
en ons aanpassen aan de actuele maatregelen. Hoe dan
ook maken we er toch een episch en fantastisch Lustrum
van, mark my words!

Tenslotte wil ik graag nog vermelden dat het praesidium
op de laatste vergadering van het semester de finale goed-
keuring heeft gegeven voor de transitie van WiNA naar
een vzw. Het hele verhaal van de statuten startte bijna
2 jaar geleden, maar het einde is nu toch wel in zicht. In
de maand december zal er nog meer informatie verstuurd
worden naar de leden. We mikken op 1 januari om dan
de oprichting volledig af te ronden. Uiteraard moet zoiets
ook gevierd worden, meer daarover in het tweede semester.

We staan momenteel voor twee belangrijke maanden. De
blok zal weldra beginnen en we zullen ons opnieuw moe-
ten verschuilen achter onze cursussen. Ik wil heel graag
alle studenten veel succes wensen tijdens de blok. Vergeet
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niet dat je er nooit alleen voor staat en dat je steeds terecht
kunt bij WiNA voor hulp en ondersteuning10. Samen gera-
ken we hier wel door. Let’s do this!

Ut vivat, crescat et floreat!

Jullie Praeses,
Robin Vande Vyver

10We hebben alle nuttige informatie ook verzameld op onze web-
site: https://wina-gent.be/studiebegeleiding en https://wina-gent.be/
mentaal_welzijn.
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IAESTE

Gegroet Strakskelezers! Hopelijk zijn jullie ondertussen
goed gestart in dit On (intussen vooral) Offline academie-
jaar. Onze knop staat alvast weer volledig op On en wij
hebben met een overdosis enthousiasme het nieuwe se-
mester aangevat. Dit semester gaan we zoals traditioneel
weer op zoek naar stages om jullie op onvergetelijke IAESTE-
stage in het buitenland te kunnen sturen.

IAESTE?
Voor al wie het eerste Strakske gemist heeft: hier volgt
nog een korte samenvatting van wat IAESTE nu eigenlijk
doet. De “International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience” (IAESTE) is een orga-
nisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is
en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en
wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle bui-
tenlandse werkervaring op te doen.

Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar
geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in
een andere cultuur en dus een onvergetelijke levenserva-
ring te beleven. Hoe je nu exact een IAESTE-stage kan
veroveren wordt later uitvoerig gecommuniceerd via onze
website, Facebook en e-mail. Vergeet ons dus zeker niet te
liken op Facebook en je in te schrijven voor de mailinglijst,
de info hiervoor vind je vanachter in ons artikel.

Smaakmakertjes
Om te tonen wat voor een onvergetelijke ervaring een IAESTE-
stage is, laten we studenten aan het woord die via IAESTE
op stage zijn geweest.
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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 cul-
ture and nature, through
IAESTE I’ve been able to do
this. I went to do an in-
ternship 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 typi-
cal 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 educati-
onal platform for the university. These were all IAESTE in-
terns 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 life 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 ex-
pertise. (. . . )

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 dead-
lines?

• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE
Belgium’

• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te
sturen naar iaeste@vtk.ugent.be

• Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’

• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op
de website www.iaeste.be
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10 cadeautips voor Winezen
Kerst breekt aan en dat betekent dus ook dat je cadeautjes
zal moeten kopen voor jouw favoriete Winees. Het lastig-
ste aan dit karweitje is uiteraard het vinden van een cool
cadeautje, maar geen nood! Wij hebben speciaal voor jou
10 cadeaus uitgezocht die perfect bij jouw favoriete Winees
zullen passen.

1. Science t-shirt
Op de site www.redbubble.com
vind je een tal van t-shirts
met ‘physics puns’ of almachtige
vergelijkingen die iedere voorbij-
ganger zullen intimideren. Je
hoeft in de zoekbalk gewoon
‘physics’ of ‘math’ in te typen
en er zullen snel vele opties
voor jou verschijnen. De prij-
zen schommelen daar rond de
20 euro.

2. Seksspeeltje
De gemiddelde Winees is jong en single. We kunnen
dan ook niet ontkennen dat er af en toe wat zelfbevre-
diging nodig zal zijn. Op www.pabo.be vind je een tal
van seksspeeltjes onder de 20 euro. Als het de eerste
keer is dat deze persoon een seksspeeltje zal ontvan-
gen, probeer dan niet direct naar de extreme dingen
te grijpen. Voor beginners raden we vibrators, dildo’s
en fleshlights aan.

3. Lichtgevende computermuis
Dit cadeautje is een knipoog naar onze informatici,
maar is natuurlijk ook een optie voor iedereen die
een grijze11 muis beu is. Onze economische exper-
ten hebben een goedkope variant gevonden op www.
amazon.nl voor slechts C16,99 en het is bovendien
Amazon’s choice! Hieronder geven we je de link zodat
je het product snel terug kan vinden:

Amazon muis
11snaptem hehe
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4. Telefoonhoesje
Intussen ken je waarschijnlijk meer mensen met een
smartphone dan zonder. Het is dan ook handig om
een hoesje hiervoor te hebben om mogelijke schade te
minimaliseren. Op www.deindesign.nl kan je hoesjes
laten leveren met een design naar keuze. Ze hebben
er zelfs een optie met ‘Ruimte & astrologie’ (alhoe-
wel ze waarschijnlijk astronomie bedoelden) waarbij
je een prachtige sterrenhemel op je telefoonhoesje kan
laten printen. Het is bovendien beschikbaar voor alle
soorten gsm’s! De prijs ligt tussen de 18 en 22 euro.

5. Plasmabol
Iets waar je bezoekers altijd mee
kan fascineren, is een plasma-
bol. Voor dat je het weet zitten
ze het aan te raken en ermee te
spelen omdat ze zo gefascineerd
zijn. Het is dus echt iets om
mee te flexen. Amazon levert
ons weer een goedkope plasma-
bol voor C19,90. We geven je
weer een link voor dit cadeautje:

Amazon plasmabol

6. Mondmasker
Omdat corona waarschijnlijk nog lang ons leven gaat
bepalen, zullen we nog wel even dat mondmasker no-
dig hebben. Het is dan misschien wel handig om een
leuk design voor je mondmasker te hebben in plaats
van telkens dat ziekenhuisblauw te moeten dragen.
Op www.etsy.com hebben we een cool design gevon-
den met allerlei machtige vergelijkingen voor slechts
C11,90! Hierachter vind je de link:

Etsy mondmasker

7. Kettingen met planeetjes
Het is weer www.etsy.com die ons te hulp schiet! Als
je op de site ‘physics jewelry’ intypt dan zal je een
gamma aan kettingen met een planeetje, atoompje of
een constellatie vinden. Perfect voor onze vrouwelijke
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fysici, alhoewel we geen geslacht toekennen aan ju-
welen natuurlijk. De prijzen variëren tussen de 10 en
20 euro.

8. Steam giftcard
Voor de gamers onder ons kan je een giftcard kopen
voor op Steam. Steam is een platform waarop je ver-
schillende games kan spelen. Je kan uiteraard kie-
zen welk bedrag je zal schenken aan jouw favoriete
Winees. Ga simpelweg naar de website van Steam en
daarop staat uitgelegd hoe je een giftcard kan kopen.

9. Sokken
Wat is Kerst nu zonder kerstsokken? Gelukkig moe-
ten het dit keer geen saaie rode sokken met rendieren
zijn, maar kan je nu je vriend verrassen met nerdy
sokken met vergelijkingen op! Op www.redbubble.
com vind je allerlei verschillen wiskundige sokken als
je in de zoekbalk ‘math socks’ intypt. De prijzen zijn
meestal rond 12 euro.

10. WiNA merchandise
Voor de ultieme Winees kan je natuurlijk onze prach-
tige WiNA merchandise kopen. We hebben sjaals, pin-
netjes, potjes, patches en nog veel meer en dit alle-
maal voor schappelijke prijzen. Stuur een berichtje
naar ons praesidium indien je een product wenst te
kopen.
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Cocktails in lockdown
Het is weer lockdown, snif :’( De cafés en restaurants zijn
nu al meer dan een maand dicht en feesten lijkt tot een ver
verleden te horen... maar niet getreurd! Met de volgende
easy-to-make cocktails kan je een feestje bij je thuis snel
to the next level brengen en je nog eens hard amuseren.

Mojito
Benodigdheden voor 1 cocktail:

• Een flinke scheut rum (ongeveer 5 cl)

• Een halve limoen

• 1 eetlepel rietsuikersiroop

• 1 eetlepel rietsuiker

• Een aantal muntblaadjes

• Veel (crushed) ijs

Een all-time klassieker! Begin door de halve limoen uit te
persen in een glas. Vervolgens pak je een aantal munt-
blaadjes, die je eerst eens goed tussen de handpalmen rolt
om die lekkere aroma’s te doen vrijkomen. Deze gooi je ook
in het glas. Voeg hierna de rietsuikersiroop, de rietsuiker
en de rum12 toe. Roer eens goed, en vul dan de rest van
het glas met ijs13. Je moet er niet voor zorgen dat de riet-
suiker is opgelost, deze gaat zakken tot de bodem en zorgt
voor een lekkere crunch als je drinkt met een rietje14.

Strawberry Daiquiri (frozen)
Benodigdheden voor 1 cocktail:

• Een goeie scheut rum (ongeveer 5 cl)

• Een halve limoen

• 1 eetlepel rietsuikersiroop

12Doe dit gerust op gevoel, maar de vuistregel die ik gebruik is 5 cl rum
= 2 seconden gieten (ook al giet ik meestal langer dan 2 seconden hihi)

13Je kan het ook afwerken door er nog een beetje spuitwater aan toe
te voegen

14Denk aan het milieu! Gebruik herbruikbare rietjes
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• Een flink aantal aardbeien (ongeveer 6)

• Een mooie hoeveelheid ijsblokken

• EEN BLENDER!

Deze cocktail is een zomerse
klassieker. Het key element
hier is een blender. Belangrijk
is (zeker als je grote hoeveel-
heden maakt) om niet met-
een alle ijsblokken en aard-
beien in de blender te ste-
ken. Doe het beetje bij
beetje, waarbij telkens eerst
alles wat er al in zit goed ge-
mixt is, voor je er meer aan
toevoegt. Qua hoeveelheid ijs-
blokken pak ik meestal een
even groot volume als mijn
aardbeien. Wanneer de aard-
beien en de ijsblokken een
goed homogeen mengsel vor-
men, voeg je de rest van de in-
grediënten toe voor een final blending.

Darth Fader
Benodigdheden voor 1 cocktail:

• Een goeie klets vodka

• Een tweetal seconden passoa

• Nog een klein scheutje vodka

• Afwerken met appelsap

Deze cocktail was de populairste op onze laatste cocktail-
avond en is dus een echte aanrader (zeker voor de zoete-
bekjes onder ons)! Hij is ook makkelijk gemaakt, gewoon
alles mengen en je kan beginnen feesten.

Dark ’n Stormy
Benodigdheden voor 1 cocktail:

• Een dikke scheut bruine rum (ongeveer 5 cl)

18



• Een halve limoen

• Ginger beer

• IJsblokjes

Wie niet zo van zoet houdt, zal
deze cocktail zeker appreciëren.
Pers de halve limoen in een glas
met ijsblokjes, doe er 2 seconden
bruine rum bij, vul aan met gin-
ger beer en klaar is kees! Door de
rum te vervangen door vodka en
er nog een aantal muntblaadjes
aan toe te voegen kan je zo ook
een Moscow Mule maken.

Hugo
Benodigdheden voor 1 cocktail:

• 2 eetlepels vlierbloesemsi-
roop15

• Een halve limoen

• Enkele blaadjes munt

• Afwerken met prosecco

De laatste cocktail is er ook een
met een zomerse vibe. Deze kan
je mooi prepareren in een wijnglas. Doe er de ijsblokjes in
en pers de halve limoen uit. Voeg er de munt en de vlier-
bloesemsiroop aan toe en vul aan met prosecco. Santé!

15Dit is nog redelijk tricky om te vinden, ze hebben het in de Delhaize
aan de Sterre waar het verstopt staat in de drankrayon (*drankafdeling,
nvdr.)
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Horoscoop
Ook in dit Strakske worden er enkele voorspellingen ge-
daan. Ze zijn waar want ze rijmen. Denk ik.

Steenbok
22 december tot 19 januari.

Dit jaar is te saai voor jou hard-
werkende Steenbok.
De coronapandemie was voor jou
een ware shock.
Maar het heeft je wel veranderd
in een beginnende kok.
Toch mis je de ochtenden waarop
je om 8u30 naar de les vertrok.
Er volgt veel succes voor jou in de blok.
En waarschijnlijk op 24 december als cadeau een kerstsok.

Waterman
20 januari tot 18 februari.

Jij hebt veel behoefte aan actie,
Waterman.
Je hebt nood aan live lessen en
lessen van Jan.
Maar corona voelt voor jou aan
als Satan.

Na deze periode komt er iemand tevoorschijn: jouw inner-
lijke Tarzan.
Hopelijk is iedereen klaar voor je dan.
Want jouw charme is iets dat niemand aankan.
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Vissen
19 februari tot 20 maart.

Voor jou is dit jaar liever geschie-
denis.
Het ging bij jou dan ook pittig
mis.
Er waren veel frustraties en ge-
mis.
Maar er komen succesvolle tijden
voor je aan na deze hindernis.
In 2021 ontdek je een nieuwe jij
en ben je helemaal fris.
Misschien vind je zelfs een ro-
mantieke verbintenis?

Ram
21 maart tot 19 april.

Voor jou, lieve Ram, wachten er
goede tijden.
Je hebt namelijk de slechte din-
gen weten te vermijden.
Genoeg gehad van al dat corona-
lijden.
Het is tijd dat jullie wegen schei-
den.

Houd je vrienden aan je beide zijden.
Zij zullen jou telkens kunnen verblijden.
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Stier
20 april tot 20 mei.

Houd je vast dappere Stier.
Ik weet dat je verdrietig bent door
gebrek aan bier.
Gelukkig zijn er andere manieren
van plezier.
Jij zal die vinden in jouw toekom-
stig knuffeldier.
Ga op pad en zoek die partners,
versier!
Maar vergeet niet te studeren, zodat je niet eindigt met een
vier.

Tweelingen
21 mei tot 20 juni.

Tweelingen toch, jij bent wel
vaak een dwaas.
Ik hoop dat je ooit iets zal heb-
ben aan al die niet-behaalde di-
ploma’s.
Mijn magische bol voorspelt ge-
luk voor jou rond Sinterklaas.
Bronnen vertellen mij dat jij je
gaat volproppen met speculaas.

Liefde zit er voor dit moment niet in helaas.
Koop in plaats daarvan voor je moeder een mooie bloemen-
vaas.
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Kreeft
21 juni tot 22 juli.

Wat was dit een jaar voor jou, jij
arme Kreeft.
Ik ben blij voor jou dat je dit hebt
overleefd.
Jij bent iemand die echt nooit op-
geeft!
Dat zorgt ervoor dat je naar die
20 op je examens streeft.
Zorg ervoor dat jouw omgeving jou hiervoor erkenning
geeft.
Zodat je niet van enkel eenzame successen leeft.

Leeuw
23 juli tot 22 augustus.

De Leeuw wacht een jaar vol
hoop.
Jij hebt namelijk genoeg gehad
van jouw soap.
Nadat er meer zelfvertrouwen in
jou kroop.
Misschien heb je wel zin in een
studentendoop?
Laat je alleszins niet intimideren
door chaos en wanhoop.
Je kan altijd rekenen op je terug-

kerende WiNA-horoscoop.
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Maagd
23 augustus tot 22 septem-
ber.

Het volgende jaar heeft veel voor
jou in petto, Maagd.
Misschien vind je wel een nieuwe
liefde als je minder zaagt?
Wie weet word je door deze per-
soon ontmaagd.
Of is het gewoon een vlammetje
dat vervaagt?
Alles zal wel goed gaan als jij je
wat meer gedraagt.
Dan zal er ooit wel iemand zijn die om jouw hand vraagt.

Weegschaal
23 september tot 22 oktober.

2021 voorspelt veel geluk voor de
Weegschaal.
Jouw studiecarrière verloopt dan
optimaal.
Daardoor vinden velen jou geni-
aal.
Na de crisis moet je hen echter

tonen dat je cool bent en een beetje marginaal.
Wie weet krijg je van iemand een stout signaal.
Misschien zijn jullie als duo dan ideaal.
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Schorpioen
23 oktober tot 21 november.

Het ziet er niet goed uit voor jou,
Schorpioen.
Jij wilt namelijk wat studenten
binnendoen.
Door corona moeten we dit uit-
stellen naar het volgende sei-
zoen.
Tot die tijd moet alles met mond-
masker en latex handschoen.
Misschien word je ooit in de
liefde een kampioen.
Maar tot nu toe zal je verslagen worden door een man ge-
naamd Jeroen.

Boogschutter
22 november tot 21 decem-
ber.

Arme Boogschutter, bij jou gaat
het een beetje sloom.
Goede punten halen lijkt voor jou
slechts een droom.
Jij hebt geen zin om dingen te le-
ren over het atoom.
In plaats daarvan spuit je je
mond vol met slagroom.

Hopelijk houd je je wel in toom.
Anders eindig je met extra kilo’s en een syndroom.
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Lockdowntraining
COVID19 houdt ons binnen. In tegenstelling tot de eerste
lockdown, waarin iedereen zich specialiseerde in het lopen
en fietsen, is het nu winterweer. Een pak kouder dus,
maar er zijn alternatieven. Binnen kan er eveneens gesport
worden! Dit zullen we doen aan de hand van workouts
op negen welbekende liedjes. Zo worden de tranen van
de afgelastingen van FK sportevenementen en onze eigen
sportgebeurtenissen direct omgezet naar zweetdruppels!

899
Eerst enkele makkelijke oefeningen. Als je niet vaak dit
soort oefeningen doet, begin dan best hier16!

• AC/DC - Thunderstruck
De eerste oefening bestaat uit Jumping Jacks telkens
als je het woord Thunder hoort!

• The Beatles - Help!
Gedurende het hele liedje ga je muurzitten of plan-
ken! 2 minuten en 19 seconden aan puur afzien!

• DoeMaarDave - Fuifje17

Telkens als je het woord “Fuifje” of een woord dat
hierop rijmt hoort, moet je een sit-up doen.

• Safri Duo - Played-a-live
Op het ritme van de muziek moet je Mountain Clim-
bers doen

889
Je kan je vlot door de eerste 4 oefeningen werken en wilt
een grotere uitdaging. Begrijpelijk, maar het wordt er na-
tuurlijk niet makkelijker op!

• Taylor Swift - Shake it off
Tijdens dit liedje doe je gedurende de strofes High
Knees. Als het refrein bezig is, voer je Mountain Clim-
bers uit en ga je naar een hoge plank gedurende het
“shake it off”-gedeelte!

16WiNA en de scriptor zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onge-
lukken bij het uitvoeren van deze oefeningen, nvdr.

17Ik haat dit lied zo hard, nvdr.
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• Panic! At the disco - High Hopes
Gedurende het hele liedje (behalve het refrein) doe je
Side step squats. Tijdens het refrein ga je over naar
een zijwaartse plank!

• The Police - Roxanne
Telkens je Roxanne hoort doe je een Burpee.

888
Als je een goede conditie hebt moeten volgende liedjes wel
doenbaar zijn. Doenbaar maakt ze echter niet makkelijk.
Veel succes ermee!

• Bloodhound Gang - The Bad Touch
Tijdens de strofes doe je constant volgende reeks: lunge,
lunge, squat, squat. Wanneer je enkel muziek hoort
en geen zang ga je ter plekke lopen en met je hielen
jouw achterwerk aantikken. Tijdens het refrein ga je
in krabbenpas staan (op handen en voeten maar met
buik naar boven) en tik je beurtelings jouw voeten
aan boven je lichaam.

• Bring Sally Up - Push up challenge
De volledige uitleg van deze oefening vind je op deze
website18. De winezen die dit tot een goed einde kun-
nen brengen (met videobewijs) krijgen een bak van
mij19!

18https://www.menshealth.com/nl/fitness/a32445742/
sally-push-up-challenge/

19Jarne, nvdr.
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WiNA’s kerstverhaal
Heel lang geleden, in tijden toen corona nog niet bestond,
besloten enkele wezen om hun kerstavond samen te vie-
ren. Ze hadden namelijk geen familie om naartoe te gaan.
De jongvolwassenen hadden elkaar enkele maanden gele-
den leren kennen op straat en hebben zo gezamenlijk een
alcoholprobleem ontwikkeld. Elke weekdag zouden ze be-
delen op straat om zo geld te kunnen verzamelen voor een
flesje spitbull, die ze dan (niet zo eerlijk) zouden verdelen.

Na een tijd werden ze een hechte familie en iedereen weet
dat een echte familie Kerst samen hoort te vieren. Eén
van de wezen, Maria Beveraert, had het geweldige idee om
een verlaten gebouw te zoeken waarin ze kerstavond zou-
den doorbrengen. Na een hele zoektocht met haar partner
in crime, Nathaniël Stomaert, vonden ze een ondergrondse
schuilplaats. “Het lijkt een beetje op een kelder, vind je
niet Nathaniël?” zei Maria. “Je hebt gelijk. We zouden
het De Kelder moeten noemen”, antwoordde Nathaniël en-
thousiast.

Figuur 3: De arme wezen die de kelder koloniseerden, 532
na Christus (voor de helft ingekleurd).

Terwijl de twee terugkeerden naar de Viskeslaan, waar de
wezen elke dag samenkwamen, werd de rest opgedragen
om te bedelen voor wat geld. Robert Van De Okselvyver
en Walter Landblok waren de sociaalste en meest charis-
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matische jongeheren van de bende en konden dan ook
gemakkelijk 10 euro op een uur verzamelen. Het enige
probleem dat ze hadden, was dat ze verslaafd waren aan
groene drugs, namelijk broccoli. Toen Maria en Nathaniël
terugkwamen, zagen ze Robert en Walter dan ook kilo’s
broccoli binnenwerken. Maria werd woedend en sprak de
onverantwoordelijke jongens dan ook aan over hun gedrag.
“Maria niet zagen. Als er iemand moet zagen, dan ben ik
het” zei een stem in de verte. Het was Daniël Vanderp, de
leider van de bende. Hij keek neer op Robert en Walter
en zei met een intimiderende stem “In mijnen tijd hé, ver-
zamelden we nog geld voor spitbulls. Aan het werk niets-
nutten!” Robert en Walter stopten met giechelen en gingen
terug aan de slag. Maria en Nathaniël informeerden Daniël
over De Kelder en voor de eerste keer in zijn leven was hij
eindelijk trots op hen.

Toen de avond aanbrak, nam Nathaniël de wezen mee naar
de juist gevonden schuilplaats. De wezen zetten zich in een
cirkel en Daniël stond recht om een aankondiging te doen
“Ik heb vanmiddag een vat bier gespot in de achtertuin van
een rijke familie en ik ben er in geslaagd om het te kun-
nen stelen. Bij deze zet ik een vat.” De bende keek dorstig
naar de metalen cilinder en ze haalden allemaal hun be-
kers boven. Hun kerstavond was gezellig, warm en vooral
heel wazig.

Rond middernacht was de bende in slaap gevallen, behalve
Daniël. Hij kon namelijk heel goed tegen drank. Omdat
de anderen te dronken waren om hun beker voor de open
haard te zetten (lees: ingang van de kelder) zette Daniël
ze voor hen klaar. De volgende ochtend zou de kerstman
de bekers namelijk hebben gevuld met bier. Plots hoorde
de jongeman echter een verdacht geluid, dus besloot hij
om zijn knuppel mee te nemen en het geluid te achtervol-
gen. Hij wou namelijk niet dat de wezen iets zou overko-
men. Daniël zag achter de hoek een brede schaduw en
zette zich klaar om met zijn knuppel te slaan. “HO HO
Hoooooooo. . . ”. Wat de bange Daniël niet besefte, was dat
die inbreker de kerstman was. “Godverdomme, heb ik de
kerstman nu doodgeslagen?” Hij stapte verder om zijn slee
te onderzoeken. “En die gast had ook nog eens Rodenbach
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mee? Veurt!” Daniël wist dat hij verantwoordelijk was voor
deze gebeurtenis dus besloot hij om de taak van de kerst-
man op zich te nemen. Hij deed de rode jas en muts op
en plakte de witte baard van de kerstman op zijn gezicht.
“Vanaf nu is het Stella voor iedereen!” Op dat moment
vloog Daniël weg met de rendieren en was hij sindsdien de
nieuwe kerstman.

De volgende ochtend was Maria vroeg wakker en zag ze een
briefje op de deur van de kelder staan: “Gasten, ik ben weg
naar Ierland. Microsoft wil dat ik voor hen werk. Doei, los-
ers!” Ze vroeg zich echter af waarom Microsoft een zwerver
zou willen aannemen, maar ze was uiteindelijk gewoon blij
voor hem. Ze vertelde het nieuws aan de rest en hoewel
niet iedereen zich er hetzelfde over voelde, wisten de we-
zen dat ze vanaf nu met vier zouden zijn en harder dan
ooit moesten werken om te overleven. Ze waren blij dat ze
elkaar nog hadden en ze leefden nog zat en gelukkig!
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Woordje van de schachtentemmer
Teerbeminde winezen, geachte
lezer,

Sinds mijn vorige woordje is er al
veel achteruit gegaan: de fysieke
WiNA-activiteiten, het weer, mijn
zin in de kerstperiode en zelfs
de kwaliteit van bepaalde rondes
op een eerstejaarsquiz. Maar nu
moet ik met spijt in mijn hart
melden dat ook de lengte van
mijn tekstjes achteruit gegaan is,
want spijtig genoeg hebben we
door deze lockdown ook onze corona-proof activiteiten
moeten uitstellen. Door de stijgende coronabesmettingen
waren we gedwongen om ook de doop uit te stellen naar
het tweede semester, maar uitstel is zeker geen afstel.

Onze belangrijkste online eerstejaarsactiviteit was zeker
en vast de Online EerstejaarsQuiz, waarbij de eerstejaars
in teams volgens hun richting konden bewijzen dat zij de
meeste kennis hadden over verschillende themarondes. 2
fantastische professoren20 en Segers legden onze eerste-
jaars op de rooster over hun parate kennis Fysica & Ster-
renkunde, Informatica en Wiskunde. Daarna volgden 2
lichtere rondes: eerst was er de fantastische Memeronde21

en dan nog een ronde over het studentenleven. Een super
dikke shout-out naar Kai, Emma, Aliaksandra, Michaël en
René uit de informatica voor hun overwinning met een fan-
tastische score van 42/50!

Ik kijk nu al uit naar het tweede semester, waar we hopelijk
de kans krijgen om een Corona-proof doop te organiseren
en wie weet nog een paar cantussen ook!

Geniet nog van de laatste lesweken, veel succes met de
examens en prettige feestdagen!
Victor

20Nogmaals bedankt aan prof. Dawyndt en prof. Van Daele
21In semester 2 komt er zeker een EerstejaarsQuiz 2: Revenge of the

Memeronde
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Glijbaantjes

Kobe op LATEX-night toen hij
wou uitleggen hoe je een backs-
lash typt: “Dat gaat met Alt-
GRRRRRRRR”

Robin, Maxime, Kobe en Niels zaten aan
een tafel:
“Aight, 3 klootzakken en nen ice tea” -
Chemicaguy die hen bediende

Niels: “oostakker int engels.. wa
is da eigenlijk?”
Maarten: “euh... East.... Field
eh”

Robin: “Meestal lig ik alleen als
ik in mijn bed pis”

Wow mijn brein had ff kortslui-
ting en dacht da ‘rapist’ de ne-
derlandse term voor rapper was
- Tippi

“Er zitten 2 gatjes in”- Robin

“We gaan door tot we een
echte poes vinden.”- Niels,
scrollend door een google
search ’poes’
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Mijn poes is klein, maar groot op
foto. - Manon

“Ja, ik was eigenlijk naar Mel haar
poes aant kijken”- een van die eerste-
jaars gasten op de clubavond

“Ik heb gelijk het gevoel dak in een
studio voor webcamporno zit”- Robin
vanuit zijn bed met zijn webcam op
zijn tv

Filou: ’verbindt er iemand anders met
de box, ik ga filmpjes kijken op de wc’

Lotte ipv te zeggen “ik ben wat tipsy”:
“liggen is geprefereerd op dees mo-
ment... alsk fancy woorden gebruik
denk ik dak minder zat lijk”

Matthias: “keb honger” Ellen: “een
pint eh dan da helpt”

“man naar de wc gaan is alsof ge naar
een shooting range gaat en niet weet
met welk geweer ge gaat schieten.”-
Vincent

“Noem drie dingen die ge nie kunt op-
lossen met ne kelder” - David
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Puzzels
Zoals altijd krijgen jullie nog wat tof entertainment voor
tijdens de blok!

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 voorko-
men.
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Sudoku
Sudoku’s blijven natuurlijk ook tof!
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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 Strakske I

(a) Redelijk moeilijk. (b) Moeilijk

Figuur 4: Inky’s

(a) Makkelijk (b) Uitdagend

Figuur 5: Hex sudoku’s
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Dankwoordje
Weer een Strakske af, weer een hoop mensen om te bedan-
ken! Ik bedank graag volgende mensen voor hun bijdrage
aan deze editie:

• Robin en Victor voor het schrijven van hun woordje.

• Wout voor de manieren om onze miserie te verdrin-
ken.

• Jarne om ons toch in beweging te houden.

• Bauke voor de prachtige cover.

• Weronika voor de horoscoop, het epische kerstverhaal
en de cadeautips.

• IAESTE voor hun artikel.

• Alle Winezen voor hun prachtige glijbaantjes.

• Het hele praesidium voor het nalezen van ’t Strakske.

Wil je graag eens een artikel, rubriek of column schrijven
voor het Strakske? Of heb je andere toffe ideeën, een glij-
baantje dat je wilt delen of een suggestie voor het expe-
rimentje van de maand? Stuur mij gerust een mailtje op
scriptor@wina-gent.be, een berichtje op Messenger of Mat-
termost, of spreek mij gewoon eens aan.
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