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Editoriaal
Wauw, wat vliegt de tijd toch ernaar vragen.
als je niet gedwongen wordt
achter je computer te zitten!
We zijn nu al in week 6 en er
is al zo veel gebeurd! Ik kan
jullie alvast vertellen dat het
on-campus les hebben oneindig veel beter is dan thuis
achter uwen laptop zitten
en half de les meevolgen.
Nooit gedacht dat ik zo blij
zou zijn de mottige gebouwen van de Sterre te zien.
Zelfs wanneer ik mezelf van
de ene les naar de andere
moet zeulen, kijk ik er toch
naar uit om de gezichtjes
van iedereen te zien. Is dit Verder hebben we, zoals je
wat een sociaal leven heb- op de foto hier kan zien, een
ben is?
zeer leuke kasteelavond gehad. Moest er een prijs beMaar les is natuurlijk niet staan voor beste kostuum3 ,
alles dat ik doe hoor. Laat zou ik er zonder moeite mee
me beginnen met de bei- gaan lopen zijn. Ik moet
aardcantus.
Voor mij de hiervoor natuurlijk mijn
eerste keer dat ik ze mocht fantastische vriendin (die
meemaken en wat ben ik ook van Zottegem is) bedanblij dat ik er was1 . De sfeer ken aangezien zij de kleren
zat er zo goed dat zelfs het gemaakt heeft. Dikke merci
mottige weer het niet kon Ada!
verbrotten! Ik ben er sindsdien ook van overtuigd dat Ik zou graag nog een zeer
iedereen uit Zottegem elkaar belangrijk moment van mijn
kent, voor meer info moet studentenleven delen met
je eens een Zottegemenaar2 jullie. Ik ben eindelijk ont1 en

mij er nog iets van herinner
Zottenaar? Zotte? Hoe noem je mensen uit Zotte-

2 Zottegemenees?

gem??
3 feestjes, make it happen
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groend! Jawel, nu ben ik
dus volwaardig commilito
en mag ik mijn lintje over
mijn rechterschouder dragen. Ik kan niet in detail
gaan over wat ik op de ontgroening (noch doop) heb
moeten doen, maar ik kan
jullie verzekeren dat het
veraf ligt van de horrorverhalen die je daar wel eens
over hoort4 .

nen. Met enige angst moet
ik naar de rijzende coronabesmetting kijken en hoop
ik dat we niet nog eens van
thuis uit les gaan moeten
volgen. Laten we hopen dat
dat nooit meer moet gebeuren!
Ik hoop ten zeerste dat jullie van dit Strakske5 zullen
genieten!

Hopelijk is voor jullie het Veel liefs,
jaar ook goed gestart en
hebben jullie al wat nieuwe Robin
mensen kunnen leren ken- Jullie scriptor

4 anders

had ik me simpelweg niet laten dopen
mijn voetnoot-abuse6
6 Sibe zei dat dit niet kon, ziehier de meta-voetnoot!
5 en
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Figuur 1: Eerstejaars leren dat er toch praktische toepassingen zijn voor discrete wiskunde
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Woordje van de praeses
Beste Winezen,
Ik ben er nog niet helemaal
uit hoe, maar we zijn ondertussen (op moment van
schrijven) zomaar in week
5 aanbeland. Dat wil zeggen dat er weeral een hele
hoop toffe activiteiten geweest zijn.
Na de eerstejaars te verwelkomen op de introductiedag, was ik blij om jullie allemaal terug te mogen
zien op WiNA-dag 1 tijdens
een heerlijke barbecue. De
week nadien volgde de pasta-avond, waar we jullie, ondanks een aantal technische problemen, toch allemaal
weer van pasta hebben kunnen voorzien en waar de eerstejaars kennis konden maken met hun studiepeters en
-meters. Die donderdag was het dan openingscantus. Wegens een hoogrisicocontact heb ik deze zelf spijtig genoeg
niet kunnen meemaken, maar ik hoorde achteraf dat het
weer een goede cantus was, waar jullie talrijk aanwezig waren.
De week nadien was het aan onze sportjes en onze feestjes
om in gang te schieten. Na een geslaagd6 IFK tafeltennis,
met een kwartfinalist, volgde een even geslaagde kasteelavond. De dag erna was het alweer tijd voor de voorrondes
voor het IFT voetbal, waar we Politeia verschalkten. De
week sloten we af met onze welgekende openingsfuif, dit
jaar op een nieuwe locatie, in de Luxx. Tenslotte hebben
we vorige week eindelijk de schachtjes van vorig jaar ontgroend en was het woensdag, geheel in traditie met de nodige regen, alweer een epische editie van de beiaardcantus,
de tiende ondertussen.

6 voor

WiNA dan toch, ikzelf eindigde helaas roemloos in de poules
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Week 5 is7 een iets rustigere8 week, dus ik hoop dat jullie
van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om misschien
toch eens je boeken of cursussen open te doen9 , want de
komende weken staan er weer een hele hoop toffe activiteiten gepland. Een overzichtje van enkele van mijn favorieten:
Eerst en vooral op 4 november de doop en doopcantus,
waar een hele hoop feutjes eindelijk volwaardige schachten
zullen worden. Onmiddellijk gevolgd op vrijdag 5 november door de tiende editie van Geeks Attack!, waarvoor we
de handen in elkaar slaan met Zeus WPI, een echte aanrader voor de gamers onder jullie. Op 8 november gaan we de
strijd aan met de andere FK-kringen op het Interfacultair
Tornooi, dus kom allemaal meedoen om de eer van WiNA
te verdedigen.
Op 15 november gaat de ondertussen beruchte spitbullnight door, gevolgd op dinsdag 16 november door misschien wel mijn favoriete sportactiviteit, het kickertornooi.
De week daarna op 23 november kan iedereen10 zijn drinkkunsten tonen op de bierkoningverkiezing. De minder sterke
drinkers kunnen in plaats daarvan twee dagen later, op
donderdag 25 november, hun denkkunsten tonen op onze
quiz.
Als laatste wil ik jullie aandacht al eens vestigen op twee
samenwerkingen met de andere wetenschapskringen: de
wintermarkt der wetenschappen op 8 en 9 december en
de skireis der wetenschappen van 4 februari tot en met 13
februari. De inschrijvingen voor deze laatste staan ondertussen open, dus schrijf je zeker in. Als je nog nooit bent
meegeweest en/of geen ski-ervaring hebt, geen zorgen, ikzelf ga dit jaar ook voor de eerste keer mee en heb ook nog
nooit geskied, dus daarin ben je niet alleen.
Hou zeker onze website en onze facebookpagina in het oog
voor meer informatie over deze en nog vele andere activi7 in

jullie geval: was
van hoe graag je pizza eet
9 of ze op zijn minst uit het plastiekje te halen
10 vooral de schachtentemmer
8 afhankelijk
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teiten. Als je nog vragen hebt, over activiteiten of over wat
dan ook, kan je uiteraard nog steeds bij ons terecht. Stuur
een mailtje naar de betreffende functie11 of spreek iemand
van het praesidium aan op één van onze activiteiten.
Ik hoop dat jullie jullie allemaal al goed geamuseerd hebben en dat jullie nog veel zin hebben in de aankomende
activiteiten. Ik alvast wel. Ik hoop ook dat de eerstejaars
een beetje hun draai gevonden hebben in het Gentse studentenleven. In ieder geval hoop ik jullie talrijk terug te
zien op onze activiteiten of gewoon op een clubavond, elke
dinsdag in de cb.
Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!
Jullie Praeses, Kobe Bleuzé

Figuur 2: Een tevreden praeses, wetend dat zijn kring de
luidste was op de beiaardcantus

11 of

naar info@wina-gent.be als je niet weet welke functie het zou moeten zijn
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Verslagen
Nu mogen we weer lekker veel activiteiten organiseren en
tjonge jonge wat hebben we veel te vertellen!

Feest
Wat een zotte eerste weken! Wij zijn zo blij dat we jullie mogen vermaken met onze gekke feestideeën (lees: zatvoeren)
en van elke clubavond een dikke party mogen maken. Tot
nu toe konden jullie al genieten van de Kasteelavond, de
Pizza-avond en natuurlijk onze openingsfuif WiNA’s Black
Hole Party! We kunnen niet meer wachten om jullie te
verrassen met onze nieuwe ideetjes, maar voor dat we dat
doen, gaan we terugblikken op de vorige weken.
Kasteelavond (8 oktober)
Jonkvrouwen, jonkheren en jonkmensen12 kwamen bijeen
op deze Middeleeuwse dinsdag om glazen kasteelbier binnen te gieten. De sfeer was perfect in tegenstelling tot
de brakke uitschenkskills van het Praesidium. We waren
echter blij dat er wat Winezen verkleed kwamen! Chanie
kwam bijvoorbeeld als een echte prinses en Wero was een
draak13 . We waren echter teleurgesteld dat er zo weinig
gedronken werd. Misschien ligt het aan de levers die niet
klaargestoomd waren na de stille coronamaanden of aan
het feit dat jullie deze achterstand meer dan genoeg hebben ingehaald op onze openingsfuif.
WiNA’s Black Hole Party (10 oktober)
Wij, de Feestjes, hadden besloten om op avontuur te gaan
in de Overpoort en hadden een zwart gat in de Luxx gevonden. Het was ons na vele mislukte pogingen gelukt om jullie berichten te sturen via Hawking-straling want wat een
ziek feestje vond daar plaats? Er waren bekende en minder
bekende Winezen die allemaal met ons kwamen meefeesten in hun sexy zwarte outfits. We waren trots op jullie!
Er werd stevig gedronken en de zwarte shotjes vlogen door
jullie keelgaten. Ik hoop dat niet iedereen een figuurlijk
12 is

dit een acceptabele genderneutrale variant?
Robin VdV een vuilnisbelt maar oké

13 volgens
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zwart gat heeft overgehouden aan de avond, want het was
er zeker één om nooit meer te vergeten!
Pizza-avond (26 oktober)
We hebben de Prima Donna
laten zwoegen want jullie
hebben liefst 96 pizza’s opgesmikkeld! De prosenioren waren weer flink aan
het zagen over de vertraging, maar wij zijn de pizzeria heel dankbaar voor hun
moeite en inzet die avond.
Het is misschien tijd om nu
de sportactiviteiten wat te
promoten om die pizza’s er
af te branden. . . OF NIET want als je met je Feestjes feest
dan beleef je altijd zieke avonturen waarop je op een avond
10km hebt gestapt. Over zieke avonturen gesproken; vraag
Wero om een vlucht te doen met Wero Airlines.
The future
In week 6 gaan we met z’n allen HalloWiNA vieren en in
week 7 gaan we het Oostblok verkennen op onze Slav Squat
avond! In week 9 gaan we weer eens op zoek naar de
beste zuipers van WiNA en in week 12 hebben we nog een
speciale Themaclubavond gepland staan, waarvan we het
thema nog even geheim gaan houden.
Tot snel!
Feestelijke en gekke groetjes
Jullie sexy Feestjes, Ellen & Wero
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Sport
Tafeltennis
Na een jaartje van afwezigheid – de reden hoef ik jullie
niet te zeggen – voltrok zich op maandag 11 oktober opnieuw een IFK sportevenement in het GUSB. Naar goede
gewoonte is de eerste IFK sport tafeltennis en ook dit jaar
was dit niet anders. Met een zestal enthousiaste winezen namen we de palet op en gingen we ten strijde tegen zeer goede niet-geklasseerden, waarvan je bij sommige toch zou denken van dat ze in een hogere categorie
thuishoorden. Ondanks het sterke deelnemersveld bij de
niet-geklasseerden behaalden we bij de heren met Quentin Staelens de halve finales, en een eervolle vermelding
ook naar Calvin en Miel die in hun poule net niet konden doorstoten. Bij de dames behaalden we helaas geen
volgende ronde. Door enkele lastminute-afzeggingen eindigden we op de 14e plaats, wat in puntentotaal niet veel
scheelde van een 9e plaats. Toch was het een leuke avond,
bedankt aan de deelnemers voor de massale inzet!
Voetbal
Woensdag 13 oktober werden de
kleuren van WiNA
verdedigd in de
voorrondes van het
IFT Voetbal.
In
onze eerste match
tegen VRG keken
we snel op tegen
een dubbele achterstand. Nadien
voetbalden we goed mee en scoorden we dankzij Philippe
de aansluitingstreffer. Met nog 10 minuten te spelen begon de hoop te groeien om gelijk te maken, totdat VRG de
match besliste door 1-3 ervan te maken. Op het einde kregen we nog een doelpunt binnen, waardoor we de eerste
match verloren met 1-4. Een uitslag die iets zwaarder is
dan het wedstrijdbeeld. In de tweede match namen we al
snel de bovenhand tegen Politeia. De continue druk op
hun speelhelft resulteerde na een kleine tien minuten in
een 1-0 voorsprong, dankzij Miel die scoorde op een hoek-
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schop. We speelden een degelijke partij en kwamen zelden in de problemen. Lukas verdubbelde de voorsprong
met een mooi schot in de linkeronderhoek. 2-0 voor WiNA,
wat ook de einduitslag was. Dank aan alle spelers voor de
fantastische inzet! Een terechte en verdiende overwinning
is het minste dat we kunnen stellen! Eindresultaat: 2e in
onze poule, testwedstrijd op woensdag 3 november om 18u
tegen VPPK.
Volleybal
Voor de volleybal hadden wij gekozen om 2 teams in te schrijven:
1 team met voornamelijk volleyballers die competitief spelen of
hebben gespeeld en 1 team recreanten die graag wel eens een balletje slaan. Bij ons recreatie team
zijn we spijtig genoeg tegen iedereen verloren maar dat wil zeker
niet zeggen dat er plezier tekort
was!
De match tegen HILOK bijvoorbeeld was toch wel leuk om te
zien, door geklungel en puur geluk hebben ze in 1 van de 2 sets
toch nog 9 à 10 punten kunnen scoren (in sets van 15)!
Bij WiNA 1 was de spanning dan weer te snijden, tegen
VTK 2 hebben we 1-1 gespeeld dus werd de winaar gekozen door de punten op te tellen en hadden we uiteindelijk
verloren met 1 punt verschil, wat uiteindelijk zeker geen
slecht resultaat was! Tegen ML & VEK hebben we hard gevochten: we konden het ijzersterk team volgen maar verloren uiteindelijk met 2-0. We stonden echter nooit ver achter! Onze match tegen VRG was spijtig genoeg iets minder
denderend, hier zijn we toch wel hard ingemaakt geweest,
ook al was VRG zeker niet beter dan ML&VEK. We zaten
echter even in een dipje. De eerste set zijn we grandioos
afgegaan, maar de tweede set hebben we toch nog een inhaalbeweging gemaakt die spijtig genoeg net niet genoeg
was, maar toch zeker geen slechte set! Tenslotte speelden
we tegen onze vrienden van de Geografica waar we vlotjes
met 2-0 gewonnen waren!
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Na zo een zware matchen en met zo een enthousiaste supporters hebben we met ons allen wat gratis bier van WiNA
gedronken om toch een leuk en geslaagd IFK af te ronden!
De sportjes willen graag iedereen die komen spelen en supporteren was enorm bedanken voor de aanwezigheid en het
enthousiasme!
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Kalender
Zoals te begrijpen is de kalender op dit moment heel onzeker en vandaar ook zeer kort. Maar geen nood! Hou onze
website en Facebookpagina14 zeker in de gaten voor nog
onaangekondigde evenementen.

WiNA
WiNA organiseert nog steeds heel wat evenementen. Hieronder vind je een overzicht met de huidige planning. Hou
zeker onze FB-pagina in de gaten om de meest recente updates als eerste te zien!
Do
Vr
Ma
Ma
Di
Ma
Di
Di

4 nov
5 nov
8
8
9
15
16
23

nov
nov
nov
nov
nov
nov

Do 25 nov
Di 30 nov
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Doop en doopcantus
Geeks Attack! X (met Zeus
WPI)
IFK Watersportbaanloop
IFT
WiNA’s Slav Squat avond
IFK Minivoetbal Heren
Kickertoernooi + Clubavond
Bierkoning & Bitterballen
avond
WiNA Quiz
Clubavond

S9 en CB
Therminal
Watersport
GUSB
CB
GUSB
CB
CB
A3, S9
CB

Meta-pagina nu?
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Skireis
Ook dit jaar gaat WiNA met de Wetenschappen en VLAK
op skireis. Ditmaal gaan we naar het prachtige skigebied
Saint Sorlin d’Arves.
Het skigebied bestaat uit 300km aan pistes met een hoogste top op 2620m. Het gebied bevat zeer veel rode pistes
maar naast de skipret kan je ook genieten van de après
ski!
Dit jaar verzorgt Totally weer de organisatie. Er zijn dus
weer heel leuke extra activiteiten gepland zoals een cantus, etentjes, ...
Ben je geïnteresseerd of heb je meer vragen? Via het FBevenement kan je meer informatie verkrijgen!
Snel inschrijven is de boodschap!
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Kaperijen van memerijen
Nieuw in ’t Strakske! Hier kan je een collectie van mijn
top 10 memes vinden die ik schaamteloos van het internet
geplukt heb.
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Interstellair surfen
Op de ochtend na hun Black Hole party worden onze feestjes wakker op een oceanische wereld. Al snel realiseren ze
zich dat ze op de waterplaneet van Interstellar zitten!

Figuur 7: Onze feestjes realiseren zich dat ze gejost zijn
Maar hoe zit dat nu eigenlijk met die torenhoge golven?
Hoe hoog zijn die nu werkelijk? Misschien kan deze informatie onze feestjes wel redden!
Volgens de Interstellar wiki is de zwaartekracht op Miller’s
planet 130% van die van de Aarde. In de film doet Matthew
McConaughey15 en Anne Hathaway hun schip er 12,67s
over om van zo’n golf naar beneden te glijden. Als goede
fysicus ga ik bij mijn volgende berekening alle wrijvingskrachten verwaarlozen en ervan uitgaan dat ze recht naar
beneden vallen. Deze redenering volgende zijn de golven
ruim 1023m hoog! Naast de conclusie dat dit de ultieme
waterglijbaan is, kunnen we ook besluiten dat deze de laatste zal zijn voor onze feestjes16 .
Tijdens mijn gegoogle naar deze golven las ik iets zeer interessants. Door de enorme aantrekking tot het zwarte
gat ”Gargantua” waar het ronddraait, is de planeet wat als
een rugbybal gevormd. De planeet is ook ”tidally locked”
met Gargantua, wat betekent dat ze altijd met hetzelfde
punt naar Gargantua wijst. Zo’n planeten kunnen wel nog
steeds lichtjes heen en weer wiebelen, wat de golven ver15 ja

ik moest googlen hoe je zijn naam schrijft
Ellen en Wero

16 sorry
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oorzaakt. Het coole is dat de planeet in feite onder de golven heen draait17 .
Dat zou dus betekenen dat de golven zich, ten opzichte van
iemand op het oppervlak, zich aan de rotatiesnelheid van
de planeet bewegen.
Ik heb geprobeerd om te berekenen hoe snel deze golven
zich bewegen maar er zijn te veel relativistische effecten
naar mijn goesting om rekening mee te houden.

17 dit

omdat het in feite getijdenbulten zijn
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De legende van HalloWiNA
De elektromagnetische straling van de zon brandde op zijn
gelaat. Zijn oogleden voelden zwaar aan en hij wist dat
het een intense dag ging worden. Wenne had niet eens de
energie om te ontbijten of zijn tanden te poetsen en besloot om van zijn bed rechtstreeks naar de les te koersen.
Hij keek de professor met een doodse blik aan want zijn levenslust op deze grijze dinsdag was ver te zoeken. De achtergrondgeluiden van zijn lachende vrienden konden hem
gestolen worden, net zoals de leerstof die hij die dag moest
verwerken. Wenne zat in een roes van vermoeidheid die al
enkele maanden duurde en vandaag vond de climax van
deze energieput plaats. Na de lessen in de voormiddag
fietste hij met zijn compagnons naar de S5 om eindelijk
voedsel te nuttigen, maar de rij was weer te lang en zijn
geduld was iets te kort. Wenne bereikte het minimum van
zijn energiefunctie en viel flauw voor een volle S5. . .
“Aarde aan Wenne van Sellen! Hallooooo!” Wenne opende
zijn ogen en zag zijn vrienden in een cirkel rondom hem.
De bezorgde blikken gloeiden op zijn gezicht en hij besloot om zich recht te zetten. “Gij zijt u echt aan het
overwerken, Wenne,” zei Kuc. Chelvin knikte bevestigend
en ondersteunde Wenne naar het dichtstbijzijnde bankje.
“Gaan jullie maar verder aanschuiven en fix een broodje
voor Wenne. Ik zal hem hier even vergezellen!” riep Chelvin
naar de groep. Wenne bedankte hem voor zijn bezorgdheid
en vertelde aan Chelvin hoe hard hij nood had aan ontspanning en dat hij zich al enkele maanden was aan het
kapotwerken voor zijn studies. “Kijk, vanavond is het clubavond in de Banard Cizar. Ga eens los en beloon uzelf voor
al uw harde werk! Wij gaan er ook allemaal zijn.” Wenne
keek bedenkelijk. Hij gaf niet graag geld uit en probeerde
zijn financiën bij te houden in een Excel-bestand. Hoewel
hij het zich perfect kon permitteren om uit te gaan, zijn
uitgaven aan alcohol knaagden altijd aan hem de daaropvolgende dagen. De groep kwam terug en zette zich aan
het bankje bij Wenne en Chelvin. Ze drongen aan op het
feit dat Wenne ontspanning nodig had en de liefde die hij
op dat moment voelde van zijn vrienden, heeft hem over
de streep getrokken. Hij zou die avond terugkeren naar de
Banard Cizar.
21

Na enkele Stella’s en wodkashotjes besloot de groep van
Wenne, Kuc en Chelvin om de pré te beëindigen en af te
reizen naar de BC. Wenne voelde de bass door zijn lichaam
trillen en haalde al snel zijn beste dansmoves naar boven
eens hij het café betrad. Vele kennissen begroetten hem en
waren verheugd om hem terug te zien. “Hallooooo WiNA!”
schreeuwde Seronika. Het was al een tijdje geleden dat de
vrienden elkaar hadden teruggezien en om deze reünie te
vieren, stelde Seronika voor om samen een shotje te doen.
Ze hield haar bankkaart tegen de terminal en wachtte op
het geluid van bevestiging terwijl de shotjes al klaar stonden. Het geluid waar ze op wachtte, kwam echter nooit en
de woorden ‘SALDO ONTOEREIKEND’ brandden in haar
netvliezen. ‘Wilt gij anders betalen? Ik zal het u wel terug
storten morgen.” Vroeg Seronika. Wenne had dit echter
niet graag omdat hij zijn financiën graag gestructureerd
hield waarop hij besloot om Seronika teleur te stellen met
een sorry.
Wenne danste de hele avond
door, maar om middernacht
had hij last van een stekend
gevoel in zijn hart. Hij besloot
om het te negeren en danste
hevig verder. Wat Wenne echter niet doorhad, was dat hij
op dat moment vervloekt werd
door HalloWiNA. Deze dinsdag
was het namelijk Halloween
en als HalloWiNA om middernacht niet zat is, vervloekt
ze de personen die haar niet
trakteerden die avond. Wenne
was zich van nog geen kwaad
bewust, maar in de toekomst
ging hij het zich beklagen dat
hij zo gierig was die avond.
Enkele minuten na middernacht werd de hartsteek hem
echter te veel en het zou de
tweede keer geweest zijn dat
hij flauw viel deze week.
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Wenne werd wakker, wonder boven wonder in zijn eigen
bed, met een pulserende hoofdpijn. Hij wist niet meer zoveel van de vorige avond, maar zo erg vond hij het ook
niet. Hij was opgelucht dat hij eindelijk eens een avond
had waarop hij kon ontspannen. Wenne wou echter zijn
ambitieus studieritme weer oppikken en er was geen twijfel aan dat hij in de les zou verschijnen deze ochtend. Hij
keek even snel op zijn gsm, maar wat hij zag, deed hem
zinderen. Het was 15 januari, de dag van het examen Materiaalfysica. Hij begreep niet waar de tijd naartoe ging
en wat er de vorige avond gebeurd was. Hij wist immers
toch niks meer. Wenne kreeg tranen in zijn ogen want het
examen was niet meer haalbaar en hij zou het dus ongetwijfeld opnieuw moeten doen in augustus. De moed zakte
hem in de schoenen en zijn ontdaanheid was onmeetbaar.
Zijn volgende pogingen om te slagen voor zijn minst favoriete vak waren ook nooit genoeg voor een 10. Hij begreep
niet wat hij verkeerd deed want op al zijn andere vakken
scoorde hij hoog boven het gemiddelde. Wenne was ervan
overtuigd dat hij de materie snapte en alsnog moest hij
altijd de woorden ‘FAIL’ aanzien elke keer hij zijn punten
bekeek. Wenne zijn leven was perfect, maar voor Materiaalfysica zou hij nooit meer slagen.
Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval. Alle personages, gebeurtenissen, plaatsen en entiteiten zijn fictief
en verhouden zich op geen enkele manier tot een werkelijkheid van bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of
entiteiten.
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Woordje van de schachtentemmer
Beste Winezen,
tjes

liefste feu-

Zoals de meesten wel gemerkt
zullen hebben is het academiejaar weer volop begonnen
en zijn we met WiNA er vollenbak ingevlogen. We hebben
weer een heleboel fantastische
eerstejaartjes mogen ontvangen en een aantal supertoffe
activiteiten kunnen organiseren.
Op de eerste dag van het academiejaar nodigden het DC en
ik onze eerstejaartjes uit voor een Casino en games night.
Daar konden een 40-tal eerstejaars elkaar en het doopcomité leren kennen en werden getrakteerd op gratis hotdogs
en lekkere drankjes. Diezelfde week nog moesten ze direct
hun sportieve kantje bovenhalen tijdens de beerpong en
jeneverbaseball.
Op WiNA dag 1 waren de eerstejaars ook massaal aanwezig, na de heerlijke barbecue trokken we met een grote
groep naar de CB waar ze met volle teugen genoten hebben
van het gratis vat.
Op de openingscantus waren de feuten (in tegenstelling
tot het hoogpraesidium) massaal aanwezig. De sfeer in de
schachtenbak was fantastisch en alle feutjes waren super
enthousiast!
Bij een goede doop hoort natuurlijk een goed infomoment,
en bij een goed infomoment hoort uiteraard ook een goede
boitsessie in de overpoort. We hadden horen waaien dat de
geografen cocktails meegenomen hadden en die moesten
we uiteraard eens gaan proeven. Dit bleek het perfecte moment voor de feutjes om elkaar wat beter te leren kennen18
en dankzij het doopcomité hebben ze ook kennis kunnen
maken met de ijsblokjes.

18 Sommige

hebben dit iets grondiger gedaan dan anderen
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Gisteren kwamen het doopcomité en ik er opeens achter
dat onze geliefde Trancis ontvoerd was19 . Daarom hebben
we een groep van 23 feutjes ingeschakeld die als teambuilding het mysterie opgelost hebben20 .
Op dit moment zitten wij hier allemaal te popelen voor de
doop volgende week. We hopen natuurlijk dat we volgende
week een hele hoop nieuwe schachtjes mogen verwelkomen in onze prachtige kring!

Dikke kussen van de Schachtentemmer,
Victor Ronsyn

19 Het
20 Hij

zit duidelijk in de familie :(
had gelukkig geen ”vahe druhjes” gepakt
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Glijbaantjes
Het is weer eens zover! Je bent bij het leukste deel van
’t Strakske beland: de glijbaantjes. Hier kan je alle gekke
(meestal geïntoxiceerde) uitspraken van de WiNA-leden lezen.
”David zijn eten, ge kunt ervan
eten en ge kunt er een oprit mee
aanleggen” - Robin VdV

”Dat ging opeens zo snel omhoog”
- Camille

”Jitse (VN) is van mij vanavond”
- Robin VdV

Justine: ”Ik wil gewoon aftypen wat
er in mijn hoofd zit.”
Yeti: ”Oei ma da zal nie veel zijn.”

“Ah fuck ik zit niet diep genoeg”
- road rage Victor

“8 jaar is net oud genoeg” - Robin VdV
(over de single malt)
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“Ik heb dat naar Sibe gebrengt”
- Kobe

Victor: ”En wie is dan de papa?”
Vincent: ”Justine”

“Ma je moet mijn ahternaam
niet kennen, alleen mijn voornaam” - Bert

“Er was genoeg platheid om te
neuken” - Anoniem

”Kwil der ook in...
dat zeg ik al 20 jaar” - Robin
VdV

”Die wraps stomen mekaar, das
gewoon communisme” - Victor

“Uw mama heeft een dinosaurusvorm!” - Niels
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“Das waarom die man dacht dat
ik A.S.S had” - Jitse VN

“Mijn kloten worden geplet, ma
ik doe fysica dus tis niet dat die
veel gebruikt worden” - Robin
C.

“Ik ga pipi doen en dan doe ik
jullie pipi” - Manon

”Met die hamer kunt ge veel doen, kijk naar die
steel” - Florence

“Ik heb ook al mijne stok in David gestoken” - Victor

Kobe: ”Ma dan moet ge wel iemand
vinden die niet kan lezen”
Sibe: ”In de VS is dat niet moeilijk”

“Ma ga ies harder!” - Jitse VN

“Als ’em ja zou zeggen, zou ik
geen nee zeggen” - Jitse VN over
een assistent

“Kunnen we hier iets mee? Die
is niet super groot, maar wel
aan de grotere kant”- Jitse VN
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Robin: ”Technisch gezien is da
abortus, in Texas zou da nie
meer mogen”
Victor: ”Maar die scheutjes zijn
nog geen zes weken aan het
schieten”
Robin: ”Ik denk da als ge daar
begint te schieten, ge nie meer
geaborteerd moogt worden.”

Camille: ”Ik wil eigenlijk gewoon
een baby als mode-item, zo één
da nie bleit of kakt.”
Victor: ”Jarne dus”

”Da was de bedoeling voor in uw
broek, niet in uw onderbroek!” Robin VdV
”Ik heb weinig vertrouwen in de
operationele slagkracht van de
UGent” - Anonieme prof.

”Ik vind dat mensen gewoon
meer seks moeten hebben, das
de oplossing voor alles” - Anoniem
”Ik wil niks onder de 2 cm” Axel
”De moment dat ik David zijn
vinger zie, weet ik hoe laat het
is” - Robin VdV
29

Jaarhoroscoop
’t Strakske is terug met uiterst accurate toekomstvoorspellingen gebaseerd op de posities van hemellichamen en
sterren! Ga je moeten sparen of ontmoet je de liefde van je
leven dit jaar? Zoek het uit in deze uitgebreide jaarhoroscoop in poëtische vorm!

Ram (21 maart - 19 april)
De vurige Ram is klaar voor een spannend en sexy jaar
Je gaat ontplooien en bent niet bang voor gevaar
De sterren voorspellen dat je klaar bent voor een minnaar
Maar jouw eerlijkheid maakt je soms wat breekbaar
Misschien moet je je dates niet ontvangen in een peignoir
Straks ziet iemand per ongeluk je schaamhaar
Al bij al ben je voor je vrienden wel erg dierbaar
Communiceer daarom veel en blijf bereikbaar

Stier (20 april - 20 mei)
Je omgeving bewondert hoe ambitieus je bent
Bovendien ben je van nature hyperintelligent
Maar soms zie je in jezelf enkel dat klein mankement
Wees trots op jezelf en geloof een compliment
Wie weet ga je dit jaar naar een nieuw kot of appartement
Maar je gaat erg kieskeurig zijn over het assortiment
In het tweede semester zit je echt in je element
Je examens gaan goed en je eindigt het jaar als topstudent

Tweelingen (21 mei - 20 juni)
Tweelingen, jou kan je moeilijk voorspellen
Ga je naar rustige klimaatprotesten of chaotische rellen?
Jouw vrienden kan je amper op je handen tellen
Vraag wat regelmatiger hoe dat ze het stellen
Je moet hen alleszins vaker bellen
Vooral vrienden met de naam Ellen
Misschien moet je ook stoppen met prullen te bestellen
Let ook beter op je eten en eet niet te veel frikandellen
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Kreeft (21 juni - 22 juli)
Kreeft, jij bent iemand die veel om anderen geeft
Maar je bent ook een persoon die veel geheimen heeft
Ze voelen als een last die aan je lichaam kleeft
Misschien is het tijd dat je mensen uit je verleden vergeeft
De zomer wordt bovendien iets dat je amper overleeft
Je kan niet elke dag blijven zuipen tot je overgeeft
Je bent wel iemand die erg passioneel leeft
Maar vergeet niet dat je ook voor een diploma streeft

Leeuw (23 juli - 22 augustus)
Leeuw, jij toont in het eerste semester veel leiderschap
Daardoor heb je de optie om te kiezen voor goed gezelschap
Vergeet echter niet je passie voor wetenschap
Plezier en werk balanceren is de boodschap
Probeer minder egoïstisch te zijn, dan nokken mensen rap
Misschien moet je eens met die leuke persoon op stap?
Wie weet ontwikkel je een relatie op een mooie vriendschap
Maar verpruts het niet door een grote misstap

Maagd (23 augustus - 22 september)
Maagd, dit jaar ben je veel kritischer dan normaal
Niks lijkt voor jou genoeg of ideaal
Sommige situaties verlopen nu eenmaal niet optimaal
Maar catastrofes kan je oplossen met het juiste materiaal
Neem jezelf niet te serieus en wees een beetje marginaal
Wie weet ontmoet je binnenkort een hele leuke Weegschaal
Maar verorber ze niet, je bent geen kannibaal
Deze persoon is wellicht iemand speciaal
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Weegschaal (23 september - 22 oktober)
Iedereen houdt van je want je bent een vriendelijk persoon
Je bent extravert en niet al te gewoon
Soms ben je te controlerend en zien mensen dat patroon
Als je een partner hebt, scroll dan niet in hun telefoon
Na de eerste zes weken wordt je leven minder monotoon
Je krijgt een confidence-boost en voelt je alle dagen schoon
Misschien win je een wedstrijd en ontvang je een kroon
In november leef je echter van een hongerloon

Schorpioen (23 oktober - 21 november)
Soms laat je je leiden door je jaloezie
Je weet hoe accounts te hacken want je bent een genie
In het tweede semester ontmoet je iemand sexy
Misschien iemand van de wiskundigen of één van de fysici
De herexamens zullen wel zorgen voor veel frustratie
Maar alles komt goed dankzij jouw intelligentie
In december ontsnap je aan een spannende situatie
En erna kan je genieten van een weldoende vakantie

Boogschutter (22 november - 21 december)
Boogschutters zijn vaak veel te assertief
Maar gelukkig ben je daarnaast voldoende lief
Jammer genoeg ben je niet zo creatief
Je wordt bovendien wat lui en niet actief
Ondanks dat alles vind je misschien wel je hartendief
Jullie relatie wordt vurig en explosief
Daardoor wordt je tweede semester positief
Het is de werkelijkheid en zeker niet fictief
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Steenbok (22 december - 19 januari)
Als Steenbok heb je heel veel discipline
Je hebt weinig kans om verslaafd te worden aan cocaïne
In het eerste semester heb je een erg vaste routine
Je werkt net zo hard als een Carnot-machine
En daardoor heb je veel nood aan cafeïne
Je weerstaat bovendien alle verleidingen in de kantine
Maar in februari ontmoet je iemand en krijg je adrenaline
Het is alleszins niemand met de naam Caroline

Waterman (20 januari - 18 februari)
Met een Waterman in de groep is elke dag een groot feest
Je bent mentaal sterk en iemand die snel geneest
Soms ben je echter wat naïef en onbevreesd
Je komt terecht op plekken waar enge mensen zijn geweest
Daarmee doelt men op WiNA’s griezelfeest
Vergeet je studies echter niet en zorg dat je genoeg leest
Je moet oppassen voor je innerlijk alcoholisch beest
Anders eindig je met herexamens en dat haat je het meest

Vissen (19 februari - 20 maart)
Jij bent soms wat te emotioneel
Zeker na een erg sterke cocktail
Daardoor vindt je omgeving jou niet zo professioneel
Dit speelt in het najaar zeker niet in jouw voordeel
Focus niet op onbelangrijke details maar eerder het geheel
Tijdens de herexamens is dit uiterst essentieel
Jouw eerste semester wordt erg sensueel
Wie weet eindig je met iemand samen en niet individueel
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Puzzels
Mankementen van het Praesidium
De meesten van jullie vinden ons Praesidium waarschijnlijk enorm leutig en haast perfect, maar dat perfecte Praesidium heeft jammer genoeg ook haar mankementen. Kan
jij raden welke mankement bij welk praesidiumlid past?
De eerste die de magische zin in het midden vindt en deze
aan Wero meedeelt, krijgt een koekje.
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1. Ik kan geen ad fundum.
2. Ik heb last van verkeersagressie.
3. Ik ben een burgie.
4. Ik kan geen medeklinkers uitspreken.
5. Ik rijd zo slecht met de auto dat ik in panne val.
6. Ik ben allergisch voor mijn eigen allergie-medicatie.
7. Ik kan niets vinden, zelfs al ligt het vlak voor mijn
neus.
8. Ik kan geen cantus voorzitten als het van mij verwacht wordt.
9. Ik maak vrijwillig eten zonder vlees.
10. Te laat zijn zit in mijn bloed.
11. Ik heb een chronisch vermoeidheidssyndroom.
12. Ik kan geen vergaderverslag schrijven zonder spelfouten.
13. Ik kan niet koken.
14. Ik kan geen multiple choice formulier invullen zonder
1 keer te missen.
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Zeeslag
In deze versie van Zeeslag moet je in je eentje achterhalen
welke schepen zich waar bevinden. De rijen en kolommen
geven aan hoeveel scheepssegmenten zich daar bevinden.
Schepen mogen elkaar niet raken, ook niet diagonaal. In
de puzzel zijn al een paar vakjes ingevuld met water en een
schipje. De rest staan rechts en mag je zelf invullen.
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Tectonics
Deze puzzel dien je volledig te vullen met cijfertjes.
In elk groepje omlijnd met een dikke lijn moet een cijfer van
1 tot het aantal hokjes in het groepje komen. Twee dezelfde
cijfers mogen niet naast elkaar staan, ook niet diagonaal.
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Binox
In deze binaire puzzel moet je het hele rooster opgevuld
krijgen met X’en en O’s21 maar er hangen enkele regels
aan vast: horizontaal en verticaal mogen er niet meer dan
2 van hetzelfde symbool elkaar raken, er zijn een gelijk
aantal X’en en O’s in elke rij en kolom en elke rij moet
uniek zijn, alsook elke kolom.
Makkelijk

21 neen

ik heb het niet over dat nummer van Elle King
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Absolute hel
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Dankwoordje
Dit Strakske was zeker niet mogelijk geweest zonder de
volgende mensen. Daarom dat ik ze hier nog eens in de
schijnwerper wil zetten
Voor deze editie van het Strakske wil ik graag volgende
mensen bedanken:
• Eerst en vooral Polly voor de heerlijke cover!
• Wero voor haar liederlijk talent en unieke proza
• Mijn mama haar 4G omdat de mijne het op reis heeft
begeven terwijl ik hieraan aan het werken was
• Kobe om toch nog net op tijd zijn woordje door te sturen
• Alle Wineesjes voor hun heerlijke glijbaantjes
• Het praesidium voor mij op mijn (nog steeds te vele)
schrijffouten te wijzen
• Jullie voor geduldig wachten op dit veel te late Strakske

Figuur 8: Scriptor ziet de deadline voor ’t Strakske I snel
naderen
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