Editoriaal
Liefste Winezen, ereleden, professors en andere lezers,
Het is zover, dit is het allerlaatste Strakske dit academiejaar
en ook het laatste Strakske door
mij geschreven. Eentje minder
dan gewoonlijk, waarvoor mijn
excuses, maar niet dat er veel
was om over te schrijven1 . Het
semester is zo goed als voorbij,
nog slechts de examenperiode
te gaan en dan is het weer zomer. Dit betekent natuurlijk
ook dat er een nieuw praesidium is verkozen en dat ik een
opvolger heb! Bij deze dan ook:
proficiat Robin Chan, ik ben er
zeker van dat je het goed zal
doen! Voor de mensen die hem
nog niet kennen, hij heeft in
’t Strakske I dit academiejaar
al eens een verhaaltje gepubliceerd, zeker een aanrader!

Afgelopen jaar was zeker een
van de vreemdste in mijn studententijd.
Nauwelijks een
campus gezien en heel veel tijd
achter een camera gespendeerd,
ik voelde mij soms een cammodel op een pornosite. Het
is ook ontzettend jammer dat
we geen WiNA-bars hebben
kunnen organiseren na oktober, ongeacht hoe vermoeiend
deze waren, was het zeker de
moeite waard. Ik heb ook onze
Ik besef ook dat ik in de laatste klassieke clubavonden gemist,
maanden van mijn studies ben zoals het zatzuipen op cocktailaanbeland. Dit concept blijft avond, de verklede schachtjes
mij nog een beetje vreemd maar op pizza-avond en natuurlijk de
ik ga het toch moeten aanvaar- foute outfits tijdens de foute
den. Langs de andere kant kijk top2 ! Maar wat er zeker ontik er ook ontzettend naar uit brak was het galabal en ons
om erelid te worden en echt be- lustrum. Het galabal vind ik
lachelijk veel te zagen bij de persoonlijk een van de hoogtevice, want zeg nu zelf, wat is er punten van het jaar en hopelijk
leuker dan zagen bij de vice?
kan ik er in de toekomst nog bij
1 Buiten mijn thesis, maar dat zal iedere laatstejaarsstudent kunnen bevestigen
2 Ik hou veel te veel van foute muziek
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zijn. Volgend jaar gaat het lus- hebben4 . Over niveau gesprotrum ook eindelijk door, waar ken, sinds maandag 3 mei kan
ik zeker naar uitkijk.
ik zeggen dat ’t Strakske een
meer kwalitatieve en correctere
Ik heb ook ontdekt dat er een inhoud heeft dan de Schamversie van GPT-2 in het Neder- per dankzij hun recente artikel
lands bestaat. Vandaar laat ik over een verbod op het delen
deze de alinea aanvullen. Ook van notities. Blijkbaar is zoik heb nog eens een aantal oude iets controversieel (en vrij idioot
boeken geschreven waarin ik me en onmogelijk om op te volgen
nog meer mee kan verdiepen en door de UGent) voor sommiik hoop dan dat er binnenkort gen nogal moeilijk om te factook nog wat van jullie komt! En checken. Ook wel een kneuik ben er zo van overtuigd dat keltje voor Schamper om het
ik weer in de toekomst weer een daarna effectief aan te passen
stukje kan overhalen om van en overal te corrigeren.
dit geweldige, unieke en indrukwekkende feest in Nederland te Deze editoriaal loopt jammer
genieten. Groetjes Sanne3 en genoeg op zijn einde en zo ook
haar team, Het is weer zover: het afwerken van mijn laatste
ik deel alle leuke en spannende ’t Strakske. Graag zou ik nog
momenten uit mijn leven met eens iedereen willen bedanken:
jullie!
in de eerste plaats de redactie,

Weronika en Bauke, voor het
verzorgen van een inhoudsvol
Strakske en een mooie cover5 .
Maxime voor het samenvoegen
van de inhoud en cover van elk
Strakske (en om zo graag te
dobbelen). Verder ook het praesidium van dit academiejaar,
Figuur 1: Sanne en haar team voor hun bijdrage zoals hun
woordjes en het nalezen. Zeker
volgens Google
ook Flo en Wout voor hun vroZoals jullie zien moeten we geen lijke dabs elke dag. Tippi mag
schrik hebben dat ik een ro- ik ook niet vergeten voor de vele
bot ben, anders zouden de edi- sponsors en hun bijdrage. Kobe
torialen een veel lager niveau en Sibe verdienen ook een eer3 Wie

is Sanne? Ik weet echt niet hoe die hier op is gekomen
het niveau in het editoriaal is al belachelijk laag... Ben ik toch
een robot?
5 Zoals je misschien merkt is de cover deze editie heel brak. Dat komt
omdat ik hem zelf heb gemaakt aangezien ik het vergeten vragen was. Oepsie
4 Wacht...
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volle vermelding als de praesidiumleden die de meeste stukken
nalezen. Robin om te laat zijn
woordje in te dienen waardoor
het lijkt alsof het niet mijn fout
is dat ’t Strakske te laat uitgebracht wordt (en ook bedankt
om een goede praeses te zijn).
Ik bedank ook nog eens de vele
mensen die inspiratie gegeven
hebben voor de kwalitatieve inhoud van dit boekje het afgelopen jaar. Als laatste bedank
ik graag ook jullie, de lezers,

aangezien er zonder jullie geen
Strakske zou zijn!
Dan rest er mij nog 1 iets om te
zeggen6 :
vele groetjes, veel succes en hopelijk tot de volgende,
je kapoen,
Niels
Scriptor WiNA 2020 - 2021

6 En

nog 1 afsluitend treinongeval. Voor de mensen die de mop nog niet
doorhadden, het is omdat mijn Strakske eigenlijk een trainwreck is.
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Woordje van de uittredende praeses
Beste Winezen,
Het academiejaar loopt op z’n
einde en daarmee ook mijn mandaat als Praeses van WiNA. Ik
mag dan ook voor de laatste keer
een ’woordje van de senior’ schrijven en het zal er eentje worden die terugblikt op het afgelopen jaar. Ondanks de moeilijke
omstandigheden hebben we toch
heel wat kunnen doen en daar
ben ik toch wel een beetje trots
op.
We hebben natuurlijk met het
praesidium niet stil gezeten en een grote reorganisatie doorgevoerd binnen WiNA. De transitie naar vzw is nu volledig afgerond
en de interne werking van WiNA werd grondig geoptimaliseerd.
Het praesidium heeft dit jaar misschien niet de grootste en meest
creatieve activiteiten kunnen organiseren, maar ze hebben wel de
fundamenten gelegd zodat WiNA nog veel grootste dingen zal
kunnen doen in de toekomst. Er werden ook al wat voorbereidingen getroffen om WiNA volgend jaar terug te lanceren.
Graag richt ik mij ook nog eventjes kort tot de schachten. Zonder twijfel was het een schachtenjaar zoals we ze nog nooit gezien
hebben, maar de sfeer zat goed en we hebben een hechte groep
van 30 schachten kunnen vormen. Nu ze ook hun lintje hebben
ontvangen, kan hun leven bij WiNA echt volop van start gaan. Ik
kijk al uit naar de eerste cantussen volgend jaar waar we ze de
cantustradities kunnen tonen en ze eindelijk zullen snappen dat
WiNA de beste kring van Gent is!
Het was voor iedereen een zeer moeilijk jaar, maar ook voor mijn
praesidium was het zeker niet gemakkelijk. Ik wil hen dan ook
allemaal uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. Een extra bedanking wil ik graag nog tot mijn bestuur richten. Achter de
schermen hebben ze heel hard gewerkt. Van het schrijven van statuten tot het opstellen van een nieuw financieel systeem, ik kon
8

steeds op hen rekenen en zonder hen was het dan ook nooit gelukt.
Natuurlijk zal ik volgend jaar niet volledig van het toneel verdwijnen. Ik zal me nog blijven inzetten als voorzitter van het
Lustrumcomité om er volgend jaar een spetterend lustrumfeest
van te maken. Voor dat lustrumcomité zijn we trouwens momenteel volop op zoek naar kandidaten. Als je interesse hebt om
hieraan mee te werken, stuur me dan zeker eens een berichtje voor
wat meer informatie. Verder zal ik natuurlijk ook nog aanwezig
blijven op de activiteiten van WiNA.
Zoals ik eerder al zei, zijn we op het einde van het academiejaar
aan het komen en dat wil natuurlijk ook zeggen dat de examens
terug voor de deur staan. De studenten hebben het de afgelopen
tijd al zeer zwaar gehad en ik kan mij wel inbeelden dat velen
onder jullie met niet zo veel goesting naar de examens trekken. Ik
wil jullie allemaal veel succes wensen en samen geraken we hierdoor. Houd contact met elkaar, help elkaar en dan komt alles
goed! Je bent natuurlijk ook altijd welkom in de study-rooms op
de WiNA Discord om samen gezellig te studeren.
Tot slot wil ik het volgende praesidium natuurlijk alle succes wensen om er volgend jaar terug volledig in te vliegen. Laat ons hopen
dat Corona snel evolueert naar een slechte herinnering en dat we
terug kunnen feesten en samenkomen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat dit team van enthousiaste Winezen in goede handen is bij mijn opvolger en Vice van afgelopen jaar: Kobe Bleuzé.
Ga ervoor, geef gas, laat WiNA terug volledig openbloeien met de
meest awesome activiteiten!
Veel succes met de examens allemaal en hopelijk tot snel!
Ut vivat, crescat et floreat!
Jullie Praeses,
Robin Vande Vyver
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Woordje van de intredende praeses
Beste Winezen,
Allereerst wil ik jullie bedanken
voor jullie stem en het vertrouwen dat jullie mij schenken. Verder wil ik ook al mijn medekandidaten feliciteren met hun verkiezing. Samen zullen we er volgend jaar een topjaar van maken.
De oplettende Winees heeft al opgemerkt dat het praesidium nog
niet voltallig is. We missen inderdaad nog een IT en een Cultuur. De coöptaties hiervoor worden normaal gezien binnenkort officieel opengezet, maar studenten die hiervoor ambitie hebben,
mogen dit zeker al laten weten. Ook hebben we volgend jaar zoals gewoonlijk een hele hoop comités om het praesidium bij te
staan bij de organisatie van allerhande activiteiten. Enthousiaste
studenten kunnen hiervoor terecht bij de respectievelijke functies.
Dan wordt het tijd om eens naar volgend jaar te kijken. Het ziet
er meer en meer uit dat volgend jaar een grotendeels normaal jaar
zal zijn, wat corona betreft dan toch. Voor ongeveer alle andere
dingen zal het een speciaal jaar zijn. Er zullen op veel activiteiten niet één maar twee7 generaties studenten zijn die dit voor de
eerste keer meemaken. Het is ook een lustrumjaar, wat voor bijna
iedereen binnen WiNA de eerste keer zal zijn. Het zal dus een jaar
zijn van (her)ontdekkingen, maar met het geweldig nieuw praesidium kan het niet anders dan dat we ons keihard gaan amuseren.
Tenslotte wil ik het huidige praesidium nog eens bedanken voor
hun inzet het afgelopen jaar om er toch nog een tof jaar van te
maken. Op de activiteiten die konden doorgaan, heb ik me alvast
geamuseerd. En last but not least wil ik ook al mijn ereleden nog
eens bedanken om mij een memorabel Vicejaar te bezorgen.8
7 In

het tweede deel van het tweede semester zelfs drie
sluiten dit binnenkort nog feestelijk af met de ereledenactiviteit, waar
ik velen van jullie hoop terug te zien.
8 We
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Ik wens alle Winezen veel succes toe met hun examens en dan zie
ik jullie allemaal volgend jaar terug!9
Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!
Kobe Bleuzé
Praeses-elect WiNA 2021-2022

9 Of

misschien zelfs al wat vroeger
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Verslagen
Cultuur
Joepie! Cultuur krijgt weer een woordje aangezien er weer een
geweldige cultuuractiviteit is gepasseerd, namelijk onze legendarische WiNA-quiz! Dit was een groot succes, met maar liefst een
opkomst van 20 teams! Dankjewel allemaal voor jullie talrijke aanwezigheid, hopelijk had iedereen het naar zijn zin. De schachtjes
moesten nog wat wennen aan het niveau, maar na enkele jaartjes
wordt deze quiz ook voor jullie een piece of cake.10 Tenslotte nog
een dikke proficiat aan het winnend team “
mods are <redacted>
”!
Het was een eer jullie cultuur te zijn dit jaar en na een mooie 4
jaar in het praesidium van WiNA, is het nu tijd voor deze ouwe
zak om met pensioen te gaan. Niet getreurd, volgend jaar kunnen
jullie me nog verwachten op heel veel activiteiten!
Groetjes,
Manon

10 not
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Uitslagen van de verkiezingen
De verkiezingen zijn ook al weer voorbij. Hieronder vind je de
volledige uitslag met alle voor- en tegenstemmen! Het praesidium
is echter nog niet compleet, maar hopelijk lukt dit met de coöptaties.

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

Naam
Kobe Bleuzé
Jitse Willaert
Sibe Bleuzé
Robin Chan
Victor Ronsyn
Maxim Stockmans
Jitse Van Nueten
Ellen Deschacht
Weronika Sadowska
Christpher Boateng
Justine Dejaegher
Jarne Verdonck
Vincent Verstraeten

Voor
58
53
61
58
52
59
56
58
55
55
55
59
55

Tegen
6
9
1
1
7
1
1
6
8
2
2
3
4

Blanco
6
8
8
11
11
10
13
6
7
13
13
8
11

Proficiat aan alle verkozenen!

Coöptaties
Het praesidium is echter nog niet compleet. We zijn namelijk nog
altijd op zoek naar volgende functies:
• IT (1)
• Cultuur (1)
De coöptatie staat nog niet officieel open, maar indien je interesse
hebt, kan je dit laten weten via een bericht aan de nieuwe Praeses
of via praeses@wina-gent.be.
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IAESTE

Gegroet Strakskelezers! De Paasvakantie is achter de rug en nu
de lente na de aprilse grillen even terug voelbaar is, lijkt de zomervakantie om de hoek. Maar voor deze welverdiende vakantie,
blijft er nog een obstakel te overwinnen, IAESTE wenst jullie alvast heel veel succes bij de komende examens! En hopelijk een
Covidloos volgend academiejaar.

IAESTE?
De “International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience” (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, over meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans
geeft om waardevolle werkervaring in het buitenland op te doen.
Dankzij een IAESTE-stage word je volledig ondergedompeld in
een andere cultuur, een prachtige levenservaring dus!

IAESTE huurt jouw kot!
Staat jouw kot leeg komende zomer? En vraag je jou af waarom
je al die maanden voor een leeg kot betaalt? Dan hebben wij
de oplossing! Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar koten voor
internationale studenten die op stage komen gedurende de twee
zomermaanden.
Ben jij geïnteresseerd om je kot aan ons door te verhuren? Stuur
dan een mailtje naar iaeste.housing@vtk.ugent.be waarin je informatie geeft over jouw kot en de huurprijs vermeldt.
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Word lid van IAESTE Ghent!
Nu er dankzij de vaccinaties intussen een lampje aan het einde van de
tunnel begint te branden, kunnen we
misschien binnenkort terug beginnen
te reizen. En voor IAESTE is dat
heel goed nieuws, maar wie weet ook
voor jou! Wie weet reis jij volgend
jaar met ons de wereld af! Heb jij
het gevoel dat je tijdens je huidige
studentenleven iets te veel tijd spendeert aan nootjes eten voor Netflix of gamen en wil je graag iets
waardevols doen met dat overschot aan vrije tijd? Heb je altijd
al een passie gehad voor reizen en het verkennen van andere culturen? Wil je je onderscheiden van andere studenten binnen je
richting door een grote hoeveelheid persoonlijke skills op te bouwen om op je eerste sollicitatie mee uit te pakken? Dan is IAESTE
de perfecte organisatie om van je studententijd iets unieks te maken!
Als lid van IAESTE Gent kom je terecht in een gemotiveerd team
studenten, maar bovenal een hechte groep vrienden. IAESTE
heeft als hoofddoel studenten tijdens de zomer op buitenlandse
stage te sturen en buitenlandse studenten ontvangen tijdens hun
zomerstage in België. Dit is wat het in essentie inhoudt, al is dit
slechts het topje van de ijsberg!
• Conferenties Tijdens het academiejaar worden er meerdere buitenlandse conferenties georganiseerd door IAESTEcomités wereldwijd waar je als actief lid aan mag deelnemen. Op deze conferenties leer je ontzettend veel waarde15

volle skills bij tijdens boeiende workshops en maak je een
hoop internationale vrienden.
Writer’s note: in de drie jaar IAESTE van mijn voorganger, is hij op conferentie geweest in Denemarken, Schotland,
Nederland en Slowakije.
• Twinnings Jaarlijks wordt traditioneel een zogeheten twinning georganiseerd tussen het Gentse comité en een buitenlands comité. Wat dit inhoudt is dat er een vierdaagse trip
wordt georganiseerd door het ontvangend comité dat allerhande activiteiten organiseert in eigen stad voor het gastcomité. Enkele maanden later worden de rollen omgekeerd
en wordt alles dus door het andere comité georganiseerd in
eigen stad. En hier komen vriendschappen voor het leven
tot stand!
Writer’s note 2: IAESTE leden gingen de afgelopen jaren
op twinnings met Krakow, Thessaloniki, Oslo.
Begint het al te kriebelen om
deel uit te maken van een
studentennetwerk dat zich uitstrekt tot in alle uithoeken van
de wereld? Aarzel dan zeker
niet en stuur ons een berichtje
op facebook of een mailtje. We
kunnen alvast niet wachten om
je te leren kennen, je zult het
je niet beklagen!

Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
• Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE
Belgium’
• Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen
naar iaeste@vtk.ugent.be
• Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’
• Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de
website www.iaeste.be
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Toffe plaatsjes in Gent
De afgelopen maandjes heb ik heel veel gewandeld. Ik wou jullie
dan ook graag eens meenemen langs mijn favoriete plaatsjes!

De Sterre
Ja, een beetje cliché, maar de Sterre is echt een toffe plaats. Het
schorspad neemt je mee langs alle hotspots. Zo is er het grasveld
achter S9, de ideale plaats om te genieten van de zon na een lange
dag les of om te genieten van een pintje tijdens een WiNA-dag 1.
Als je het schorspad verder volgt passeer je de achterkant van S12.
Daar ligt ook een grasveld maar eentje dat iets minder aangenaam
is want het is nogal hobbelig en er blijft ook al eens water staan.
Een van de tofste plaatsjes is het derde grasveld dat je tegenkomt:
het grote grasveld achter S4. Het leukste hieraan is dat het groot
en afgelegen is. Zo hoor je er nauwelijk iets van omgevingslawaai
zoals de drukke banen rondom de Sterre. Verder is het er ’s nachts
heel donker wat het de ideale plaats maakt om eens naar de sterren
te kijken! Als laatste topplaatsje, en misschien licht onbekend
plaatsje, is er het bos achter S1. ’s Nachts is dit wel een beetje
eng, zeker als je voorbij de verlaten S23 valt, maar het is altijd
wel een rustig en tof bos om eens door te wandelen en de kans dat
er jou iets overkomt is vrij klein!

Louisa d’Havébrug
Deze splinternieuwe brug is een kruispunt van toffe wandelingetjes. Je kan het water volgen richting het centrum en ’t Zuid.
Zeer tof maar iedereen kent het wel. Als je het water echter in
de andere richting volgt ontdek je nog een heel nieuwe wereld.
Als je op de rechteroever (ten opzichte van de stroomrichting van
het water) wandelt passeer je tal van toffe speeltuintjes en zelfs
een vogelreservaat (of toch zoiets, mijn geheugen laat mij in de
steek)! Aan de andere kant van het water passeer je dan weer een
eng vervallen huis en een schaatsbaan. Voor ieder wat wils dus.
En als je ver genoeg wandelt, kan je oversteken via een brug die je
deelt met de R40. Voldoende materiaal voor een toffe wandeling!
Er is nog een andere optie: aan de rechteroever richting het noorden beginnen wandelen en het fietspad naast het water volgen.
Dit pad leidt jou eerst onder enkele bruggen en plots sta je dan in
Ledeberg. Waar je daarna naartoe gaat laat ik over aan de lezer
als oefening.
17

Centrum van Gent
Het centrum van Gent mag natuurlijk niet ontbreken. Iedereen
kent de hotspots wel, maar er zijn ook vele verdoken plekjes waar
je bijna helemaal alleen kunt zitten. Mijn favoriet van deze plekjes
is zeker en vast het Appelbrugparkje en het toffe bankje aan het
water! Er zijn nog vele andere toffe plaatsjes in de buurt maar die
laat ik over aan jullie om te ontdekken!
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Avontuur

Ergens In’t Universum
19

20

21

Ode aan Niels
Zoals sommigen van jullie misschien al weten, is dit het laatste
Strakske van onze geliefde Scriptor Niels. Om hem te bedanken, heeft de redactie een ontroerend afscheidsgedicht aan hem
geschreven. We love you baby xoxo11 !
Dit jaar was jij onze Scriptor, onze creatieve schrijver
Je werkte met passie, ambitie en ijver
Brainstormen met jou was altijd een festijn
By the way, check de kortingen van Albert Heijn!
Ik voel me vereerd dat ik deel mocht uitmaken van jouw redactie
Ook al was er bij de stemming niet veel tegenreactie
Stiekem wil ik niet nu al afscheid van je nemen
Aight, nog een trauma extra bij al mijn problemen
Ik wens je veel succes in je verdere leven
Ik weet het, dit gedicht is een beetje overdreven
Maar dat mag ook wel voor een persoon als jij
Jammer genoeg moet je nu weer afkicken van je heerschappij
Hopelijk gaan we nog veel raids met elkaar doen
Maar nu lieve Niels, ga je op pensioen12
Dikke kusjes
Je redactie, Wero13
11 Oohn,

ik smelt! (nvdr.)
ik ben nu ook niet zo oud (nvdr.)
13 Danku Wero, het was prachtig (nvdr.)
12 Ok,
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Red flags
De pandemie is nog lang niet voorbij, maar dat houdt onze feromonen en instincten niet tegen om toch op zoek te gaan naar
een potentiële partner. Tinder en andere datingapps zijn weer
enorm populair en dat betekent ook dat er fuckboys en manipulatieve mannen weer actief zijn. Wij helpen iedereen die op mannen
valt door deze vijf red flags aan te kaarten. Stay away from that
toxicity!
1. Hij zegt dat hij naar het leger wilt gaan, maar doet
niks speciaals om gekwalificeerd te worden
Een jongen die je dit vertelt, wilt indruk op je maken door
te tonen dat hij ambitieus en stoer is. Hierna komen meestal
zinnen als ‘Ik ga je dan goed kunnen beschermen’. Het kan
uiteraard goed zijn dat je toevallig met iemand praat die
echt naar het leger wilt, maar als je niet aan zijn acties ziet
dat hij echt voor zijn droom wilt gaan, val er dan niet voor.
Als hij zijn fysieke conditie niet al te serieus neemt en enkel
praatjes verkoopt, dan moet je al beginnen met op je hoede
te zijn.
2. Hij vertelt je in een vroeg stadium over al zijn ‘problemen’
Jullie praten enkele dagen of weken en op een gegeven moment begint hij je te vertellen over dat hij gepest werd als
kind en dat zijn vader zijn moeder nooit goed behandelde.
Daarna volgt meestal een bericht als ‘Ik wil mijn vrouw nooit
zo behandelen als mijn vader deed.’ Hij wilt met deze zinnen
jouw vertrouwen winnen door kwetsbare informatie met je
te delen. Omdat het zo vroeg is, ga jij je speciaal voelen omdat hij je ‘nu al’ vertrouwt. Fuckboys hebben echter ervaring
hiermee en weten wat ze moeten sturen om een meisje/jongen zijn/haar medelijden te wekken. Wees echter sceptisch
en pas op voor jongens die je iets te snel vertrouwen!
3. Hij stuurt je enkel ’s avonds
This is a classic one. Overdag zijn fuckboys bezig met hun
single leven en spenderen ze het grootste deel van hun dag
met hun vrienden. Als hij je enkel ’s avonds stuurt, ziet
hij je slechts als een middel tegen de verveling. Als jongens
verliefd zijn, doen ze niet hard to get, dus zet dat excuus uit
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je hoofd. Het feit dat je twijfelt aan zijn toewijding, zegt al
genoeg over zijn toewijding.
4. Hij zegt ‘Ik ben geen fuckboy’
Je zou verwachten dat een fuckboy deze zin nooit zou uitspreken omdat hij zo subtiel mogelijk wilt zijn, maar dat
is niet waar. Hij gaat met je hoofd spelen door te zeggen
dat fuckboys geen echte mannen zijn en dat je nooit gebruik
mag maken van een persoon, maar vervolgens doet hij exact
hetzelfde wat een fuckboy zou doen. Hierdoor ga je twijfelen
omdat hij wel zijn mening heeft gezegd over fuckboys dus je
denkt dat je bent aan het overdenken, maar dit is juist wat
ze willen. Trap niet in hun vuile spelletjes!
5. Hij praat slecht over al zijn exen
Iedereen heeft wel een slechte ex gehad die je de nek wilt
omwringen, maar als je merkt dat hij enkel trash kan praten
over iedereen die hij ooit gedate heeft, besef dan dat hij dit
ooit ook met jou zou kunnen doen. Je krijgt hierdoor een
nep gevoel van veiligheid omdat hij je wilt tonen dat hij
beschikbaar is en nooit terug zou gaan naar zijn exen. Pas
hiervoor op en zoek jezelf een respectvollere man!
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Horoscoop
Elke editie kunnen jullie een creatieve horoscoop van onze redactie verwachten. Deze keer is er sprake van een cross-over met
Pokémon (ja, ik weet het, ik heb een verslaving). We laten ons
inspireren door de aura’s van Pokémon en laten hen de weg schetsen naar jullie toekomst. Zoals altijd is deze horoscoop uitsluitend
gebaseerd op objectieve, logische en wetenschappelijke feiten.

Steenbok
22 december tot 19 januari.
De aura van Lucario heeft je altijd
al geïnspireerd om een hardwerkende,
doelgerichte persoon te zijn. Jij bent
iemand die nachtjes door doet als het
moet of slaap uitstelt als je een deadline moet halen. Pas echter op met
het verwaarlozen van jouw lichaam
en geest. Elk mens heeft soms rust
nodig, ook jij. Het is oké om eens een
pauze te nemen of jezelf een goede
nachtrust te gunnen. Dit zal enkel maar je prestaties verbeteren.

Waterman
20 januari tot 18 februari.
Watermannen willen altijd mysterieus en edgy overkomen zoals Staraptor. Je rebelleert graag omdat
je graag uniek en speciaal wilt zijn.
Deze eigenschappen zorgen ervoor
dat je onvoorspelbaar, maar ook zeer
creatief bent. Soms maak je mensen
echter bang omdat ze ervoor vrezen
dat je weer iets riskants of gevaarlijk gaat doen voor de kick. Geef
hen een dagje rust en lees eens een boek in een park. Je moet niet
elke dag uit een vliegtuig springen.
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Vissen
19 februari tot 20 maart.
Net als Togepi ben je emotioneel en
erg afhankelijk van anderen. Deze eigenschappen maken het moeilijk voor
jou om op te groeien en het thuisfront te verlaten. Je zou het liefst zo
lang mogelijk bij Casa Mama willen
blijven, maar misschien is deze periode juist perfect om nieuwe stappen te zetten. Ook al gaat het traag
en gestaag, progress is progress. Je
maakt mensen graag gelukkig, maar
soms vergeet je dat je ook een mens bent en evenveel recht hebt
op geluk.

Ram
21 maart tot 19 april.
Net zoals de vurige Typhlosion, kan
jij ook af en toe eens explosief zijn.
Onthoud wel dat je vlammen niet
eeuwig kunnen branden en je af en
toe rust moet nemen, vooral de komende periode. Verspil je energie
niet door je te frustreren over de
kleine dingen. Als je je talenten goed
inzet, kan je de eigenschappen ontwikkelen die een goede leider in
zich heeft.
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Stier
20 april tot 20 mei.
De kracht en koppigheid van Flygon
zullen je door deze moeilijke tijden
weten te slepen. Gebruik je standvastigheid en intelligentie om goede
keuzes te maken. Deze zouden wel
eens belangrijk kunnen zijn voor je
toekomst. Ook al houd je van veiligheid en zekerheid, probeer soms toch
eens een risico te nemen in plaats van
altijd voor het veilige pad te kiezen.
Wie weet kan dat risico nieuwe deuren voor jou openen!

Tweelingen
21 mei tot 20 juni.
De speelse en sociale Emolga in jou
zal de komende tijd van belang zijn
voor jouw ontwikkeling. Maak gebruik van je vrije tijd om terug af te
spreken met vrienden en doe waar je
goed in bent: praten! Zet je psychologisch intellectuele skills terug in om
uit te zoeken wat er in iedereen zijn
hoofd speelt. Je zal snel merken dat
velen dezelfde gevoelens als jij ervaren. Deze periode zal in het
teken staan van het heruitvinden van jezelf.
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Kreeft
21 juni tot 22 juli.
Net zoals Piplup heb je last van
moodswings en ben je soms afhankelijker dan je zelf zou willen. Besef
dat er mensen in jouw omgeving zijn
die maar al te graag gebruiken maken van je loyaliteit en zorgzaamheid.
Houd echter voet bij stuk en zet deze
mensen uit jouw leven. Je zal al snel merken dat jouw innerlijke
Piplup minder last zal hebben van een afwisselende stemming en
je eindelijk zal kunnen genieten van de rust die je verdient.

Leeuw
23 juli tot 22 augustus.
De majesteuze en passionele Pyroar
zal je de komende periode helpen
met het doen opvallen van jouw positieve karaktereigenschappen. Je kan
inderdaad soms te fier overkomen,
maar richt je vooral op het zelfvertrouwen dat die fierheid in jou wakker
maakt en niet de arrogantie. Toon
aan jouw directe omgeving hoe sterk
en gepassioneerd je bent en je zal al
snel dezelfde soort mensen aantrekken.
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Maagd
23 augustus tot 22 september.
Het liefst van al zou je alles perfect
willen doen en de perfecte plaatjes
kunnen knippen zoals Scizor. Jammer genoeg moet je beseffen dat je
mensenhanden hebt en dat mensenhanden fouten maken. Stop met jezelf te straffen voor elk ding dat je
niet lukt. Het enige dat je kan, is
je best doen en door jouw perfectionisme ben je daar uiteraard een meester in geworden. Maak gebruik van
deze tijd om je fouten te accepteren, want in de toekomst zal je
er nog veel maken.

Weegschaal
23 september tot 22 oktober.
De lente doet je weer stralen en jouw
charme en schoonheid zorgen ervoor
dat je snel mensen kan aantrekken
zoals een bewonderenswaardige Milotic op het water. Je voelt je al een
lange tijd in balans, maar er schuilt
een angst in jou om die balans kwijt
te raken. Het is echter normaal dat
niet alles gaat zoals je had gepland. Zonder chaos zou er immers
nooit orde zijn, dus omarm het proces dat je leidt naar je doelen.
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Schorpioen
23 oktober tot 21 november.
Net zoals Greninja ben je een serieuze persoon die geboren is voor het
leiderschap. Jouw empathisch vermogen zorgt ervoor dat je een goede
vriend bent, maar je kan niet iedereen zijn problemen oplossen. Je gaat
zo hard op in de problemen van anderen, dat er geen energie meer rest
voor die van jou. Leer je emoties te
kanaliseren want mensen zullen merken dat je op bepaalde momenten te intens wordt.

Boogschutter
22 november tot 21 december.
De intellectualiteit en eerlijkheid van
Delphox zijn kenmerken waar jij je
ook in kan vinden. Je wilt mensen
altijd de waarheid voorschotelen, hoe
confronterend die ook is. Gelukkig
kan je hen erna direct oppeppen met
jouw optimisme en goed gevoel voor
humor. In deze tijden kan iedereen
wat leren van jouw positieve ingesteldheid. Probeer dan ook met veel mensen te praten om hen
de kracht te geven waar jij te veel van hebt.

30

Woordje van de schachtentemmer
Liefste Winees, geachte lezer, teerbeminde schacht,
Het is alweer tijd voor het laatste Strakske van het jaar, maar dit
keer heb ik wel fantastisch nieuws! Je hebt het misschien al horen waaien, maar sinds mijn vorige woordje hebben we 28 nieuwe
schachtjes mogen verwelkomen bij WiNA! Ze hebben de voorbije
weken bloed, zweet en tranen gegeven om een heel resem aan opdrachtjes te voltooien en de 51 punten bij elkaar te sprokkelen die
ze nodig hadden om een lintje te verdienen. Het zijn stuk voor
stuk schatten en fantastische aanwinsten voor onze kring.
Aangezien ik daar vorige week niet echt de kans toe gekregen heb,
wil ik toch 3 groepen bedanken.
Eerst en vooral mijn doopcomité, het was niet gemakkelijk om
dit jaar een doop in elkaar te steken, maar ik ben er zeker van
dat we ondanks de vele obstakels echt een heel waardig alternatief
georganiseerd hebben.
Ten tweede wil ik de vele dooppeters en -meters bedanken voor
hun inzet om onze schachtjes te begeleiden bij hun eerste stappen
in het prachtige studentenleven.
Last but not least wil ik ook alle schachtjes bedanken voor hun
grote motivatie om lid te worden van onze prachtige kring. We
zijn ongelooflijk blij om jullie erbij te hebben en ik ben er zeker
van dat we nog veel fantastische ervaringen gaan hebben samen.
Geniet nog van de laatste week/weken en hopelijk tot volgend jaar
;)
Victor
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Glijbaantjes
Het is ondertussen al even geleden, maar de Winezen hebben hun
best gedaan om weer opmerkelijke dingen te zeggen!
“Omgekeerde euthanasie... is da nie
geboorte?” - Robin

Camille: “wie is die Kelly?” Jarne: “das die
die altijd trios doet” Camille: “Ja ma we zijn
chaud voor een triotje eh”

“We zijn RuneScape-sex aan het
hebben” - Gerrie

“En er komt hier iemand uit de bosjes” - Wout

“Limburg beste province” - Maarten

Maxime: “Mijn internet paste zijn snelheid
aan voor de Limburgers”

“BROEDER
VERMOORDT
BROEDER” - Wout

“Geen pageturner dus, maar in feite een regelrechte tearjerker...” - Manons mama over
Manon haar boek van astroparticle physics
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“ik weet nog altijd ni wie filou is” Lotte

“sinds ik ontdekt heb dat fanta van de nazi’s
is ben ik er echt fan van geworden” - David

“De doop is niet hard genoeg als ze
geen 2 keer met Play-Doh moeten
spelen.” - René

“Een autostrade, of een
bebouwde kom, wie weet
het verschil nog?”
- Robin

“Das echt waar da niemand mij harder kan naaien dan ikzelf” - Vincent
“Is da een challenge?” - Robin

“Welke vork is het minst beschimmeld” - Robin op zoek naar bestek

Matthias: “nies je met je neus of
met je mond?”
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“Als ge spuit weet ge niet wat te verwachten,
soms is het als water soms zijn het allemaal
klonters” - Wout over ontsmettingsstandjes

“nathan zn internetqualiteit is bijna
net zo slecht als zn humor” - Maarten

“Zou ge uzelf beschrijven als een
bloem in een veld” - David tegen
Justine

“Er staat een ’ER’ da ge nie
schrijft” - Robin

“Hij stinkt maar hij is lekker, net
zoals ik” -Tippi

“We sluiten jullie met plezier een
uurtje in ’t donker op” - professor
Poelman
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“Hoeveel kamelen gaan er in een
poes?” - David
Even later: “Volgens mij gaat
er zeker een halve kameel in een
poes.” - ook David

“Waarom is da ei zo plat? En zo
vreemd? Is da gepocheerd?” - Lotte
Manon: “da’s mozarella”

“’k dacht da een flexitariër iemand was die vegetariër is om te
flexen” - Maarten

Micky: “kheb ne lange nodig”

“Is het vreemd dat ik mezelf zou
doen?” - Sander

“Mijn keel, dat is eigenlijk niet zo
diep” - Robin
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Puzzels
Sudoku
Tijd voor nog eens een gewone sudoku! Iedereen kent de regels
wel, veel plezier!

Figuur 2: Uitdaging
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Figuur 3: Moeilijk
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Kakuro
In een Kakuro is het de bedoeling dat in elk vierkantje een cijfer
van 1 tot 9 wordt ingevuld. De som van de cijfers in een rij of
kolom moet gelijk zijn aan het getal in het grijze driehoekje. Elk
cijfer mag ook maximaal 1 keer voorkomen in iedere rij en kolom.
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Inky
Vul de vakjes in zodat elke rij en elke kolom elk getal van 1 tot n
bevat. De dikke lijnen duiden “kooien” aan. Vul de getallen zo in
dat in elke kooi de getallen zo te rangschikken zijn dat ze onder
de aangegeven bewerking het aangegeven resultaat vormen.
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Oplossingen vorige editie
Wil je graag weten of antwoorden van puzzels in het vorige Strakske
correct waren? Controleer dan hier je antwoord.
Jigsaw sudoku

Bruggen

Inky
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Hex sudoku

(a) Gemiddeld

(b) Moeilijk

Figuur 4: Hex sudoku’s

41

Dankwoordje
Strakskes maak ik natuurlijk niet alleen! Daarom bedank ik graag
de volgende mensen
• Robin, Victor en Manon voor het schrijven van hun woordje.
• Weronika voor de horoscoop, de red flags en de prachtige
ode aan Niels
• Christopher voor de toffe en droge comic.
• Flo en Wout voor de vrolijke dabs.
• Maxime voor het mergen van de cover en de inhoud van elk
Strakske.
• 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 glijbaantje dat je wilt
delen of een suggestie voor het experimentje van de maand? Stuur
mij gerust een mailtje op scriptor@wina-gent.be, een berichtje op
Messenger of Discord, of spreek mij gewoon eens aan.
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