v.u. Robin Chan

Editoriaal
Dag liefste Wineesjes,

Het is zover, week 10 is een
feit.
Dat zijn 70 dagen, 1680
uren,
100.800 minuten
of 6.048.000 seconden.
Waarom heb ik dit zo uitgebreid geschreven? Ik moet
mezelf gewoon even een egoboostje geven op vlak van
mijn aritmetische vaardigeheden. Want ja, de blok nadert en wat zelfvertrouwen
kan ik zeker wel gebruiken.
Wees echter niet getreurd
bij de gedachte van de blok!
Je hebt nog wat tijd om in
spoedtempo die cursussen
op orde te krijgen en lesopnames in te halen1 !

Maar jullie zijn hier niet gekomen voor studietips2 , ’t
Strakske dient tot ontspanning en intellectuele uitbreiding3 ! In deze editie hebben
we echter een paar bloktips erin gestoken om jullie
(weer) goed op weg te helpen
met de snel naderende examens.

Op vraag van veel lezers heb
ik ook wat extra puzzeltjes
toegevoegd. Ik weet niet of
dit een gevolg is van mijn
uitstekende puzzelselectie
of mijn schrijven dat jullie
doelbewust overslaan.
De afgelopen weken waren ondanks dat ene bolleke met zuignappen gevuld
met zeer leutige activiteiten!
Voor de bespreking daarvan verwijs ik je graag verder naar het woordje van
de praeses. Een persoonlijke favoriet van mij was de
WiNA-Quiz! Daar heb ik de
absolute eer gehad de quiz
aan jullie te mogen presenteren4 .
Met enige schaamte moet ik

1 Maar

ja, dat doe ik morgen wel
niet de oude zakken die nog wachten op hun vorige editie
@viceeeeee
3 Ook wel glijbaantjes genoemd
4 Jullie waren ook een enorm fijn publiek!
2 Zeker

3

Figuur 1: Scriptor vergeet, tot grote frustratie van het quizcomité, de pagina van de quizvraag op het scherm
ook toegeven de doopcantus gemist te hebben, maar
ik was toen juist terug van
een langverwachte reünie
met familie in Ierland. Als
je er nog niet bent geweest
raad ik je zeker aan eens te
gaan5 !
Er moesten helaas ook enkele activiteiten geschrapt
worden zoals het IFT en de
Watersportbaanloop6 7 . Ik
zou graag alle Winezen oproepen tot een momentje
stilte voor onze sportjes hun
gevallen evenementen.
Ik wil graag even met jul-

lie mijn liefde voor herfstdagen, zoals we ze in novmeber krijgen, delen. Ik hou
gewoon van dit bitterkoude,
droge weer. Ik hou ervan in
mijn lange winterjas buiten
te stappen en de lucht een
koud masker rond mijn gezicht voelen vormen.
Dan gewoon naar boven kijken en verwelkomd worden
door een straalblauwe hemel met een zon die je tussen daken toelacht. Ze verwarmt je niet, maar toch
biedt ze in de kilheid van
de lucht rondom je een vertrouwd gezicht8 .

5 Doopcantus

of Ierland, beide goede opties
ik nu net zelf eens aan mee wilde doen
7 En sinds vandaag nog veel meer :’(
8 Kijk er gewoon niet rechtstreeks naar
6 Waar
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Zo dat is genoeg van mijn
faux-poëtische ramblings.
Ik hoop dat ik jullie zomermensjes toch enigzins heb
kunnen overtuigen dat de
late herfst best fijn kan zijn.
Normaal zou ik hiermee
mijn editoriaal beëindigen
maar juist vandaag hebben de vakgroepen nieuwe
maatregelen moeten treffen. Voor velen van ons betekent dit terug van thuis
uit les krijgen. Na amper
de trauma’s van het voorbije jaar verwerkt te hebben, gaan we terug achter
het scherm naar de les moeten gaan. Ik zie het ergens
als mijn plicht om jullie toch
enigzins een hart onder de
riem te steken voor deze
laatste 3 weken.
Ja het suckt, grandioos. Ik

ga niet herhalen wat je al
tot vervelens toe in de media
hebt gehoord. Ik wil je gewoon zeggen dat je het kan!
Het zal even op de tanden
bijten zijn, maar intussen
zijn we al goed gewapend tegen dat virus en maken we
hopelijk niet dezelfde fouten
als voordien.
Ik hoop ten zeerste dat je
deze weken goed doorkomt
en dat de examens vlot verlopen!
Als je het toch moeilijk hebt,
aarzel dan zeker niet om mij
of één van de praesidiumleden te contacteren!
Ik wens je al het beste voor
de examens en hopelijk tot
snel!
Jullie scriptor,
Robin Chan, professioneel
zeveraar
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Woordje van de praeses
Beste Winezen,
We staan momenteel aan
de vooravond van week
9 (voor jullie zal het
reeds week 10 zijn). Dus
is het weeral tijd om
nog eens een woordje
uit mijn duim te zuigen.
Laten we eens kijken
naar de fantastische activiteiten die we de voorbije weken alweer op poten hebben kunnen zetten.
Eerst en vooral de doop
en doopcantus, waar we
wel 29 nieuwe schachtjes mogen verwelkomen, een fantastisch aantal. Twee weken later kwamen er op de nadoop zelfs nog drie bij. Aan
alle schachten en hun dooppeters en -meters, ik hoop dat
jullie allemaal een zeer sterke band met elkaar (en met
WiNA) zullen opbouwen gedurende de rest van dit jaar. Ik
verwijs jullie ook graag door naar het woordje van de temmer9 , die jullie ontgetwijfeld ook nog vanalles te vertellen
heeft.
De dag na de doop was het voor sommigen vroeg dag, want
die avond ging de tiende editie van de LAN-party Geeks
Attack! door in samenwerking met Zeus WPI. Na een geslaagde game-night tot een gat in de nacht, was het tijd
voor een deugddoend weekend uitrusten10 . De week nadien was gelukkig ook iets rustiger11 , met op dinsdag de
Slav Squat avond. Wegens het verwijderen van mijn wijsheidstanden die middag, heb ik die avond vooral de capri9 Maar

lees eerst de rest van mijn woordje enzo
had weliswaar een familieweekend gepland, waardoor ik om
8u24 alweer op de trein moest zitten
11 Afhankelijk van het aantal shotjes wodka dat je gedronken hebt natuurlijk
10 Ikzelf
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sun (her)ontdekt12 .
Om te compenseren voor de rustigere week 7, was week 8
volgepropt met activiteiten. Op maandag de ondertussen
beruchte spitbullnight, op dinsdag het kickertornooi13 , op
woensdag de filmavond14 en op donderdag de nadoopcantus, waar we naast het dopen van drie extra schachtjes
ook nog twee schachten van het afgelopen jaar mochten
ontgroenen.
Na een vals alarm tijdens de openingscantus, heeft corona
mij ondertussen helaas te pakken15 . De activiteiten van
week 9 zal ik dus niet zelf hebben meegemaakt, maar het
zullen ongetwijfeld top-activiteiten geweest zijn. Eerst en
vooral de bierkoningverkiezing16 op dinsdag, met bijhorende bitter-, kaas- en andere ballen uiteraard. Gevolgd
op donderdag door onze quiz, waar iedereen kan bewijzen
dat Winezen meer kunnen dan drinken alleen.
Helaas heeft corona ons alweer ingehaald en vallen de meeste
activiteiten tijdens de laatste drie weken van het semester
weg. Voor de sportievelingen zijn er momenteel nog twee
IFK’s gepland, voor de rest zit het semester van WiNA er
ondertussen op17 . Het tweede semester staat al volgepland
met een hele hoop toffe activiteiten, dus laat ons hopen dat
de maatregelen nu ervoor zorgen dat we volgende semester
volledig onze gang kunnen gaan.
Aangezien dit alweer het laatste Strakske is van dit semester, wil ik jullie veel succes wensen met de blok en de
examens. Verder hoop ik dat jullie tijdens deze belangrijke
periode zelf gespaard blijven van corona. Voor diegenen
die nog niet weten wat ze in de lesvrije week zouden willen
doen, er zijn (momenteel) nog enkele plaatsen vrij voor de
12 Voor diegenen die het niet zouden weten, je kan met je clubkaart ook
capri-sun krijgen
13 Proficiat Blokkie en Segers! Ikzelf zal helaas nog maar eens een jaartje moeten wachten om mijn kans te grijpen
14 Chocomelk met amaretto is trouwens bijzonder lekker
15 RIP mijn FK AV-weekend
16 Proficiat aan de winnaars en innige deelneming aan de schachtentemmer
17 Voor diegenen die nog uitkeken naar de massacantus, geen nood,
deze is uitgesteld naar 22 maart
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Skireis der Wetenschappen18 . In elk geval, tot op de volgende WiNA-activiteit!
Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!
Jullie Praeses,
Kobe Bleuzé

18 Inschrijven

kan tot 24 december
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Verslagen
Cultuur
Filmavond
Op 17/11 ging de filmavond door in de Sterre.
Na een spannende poll
werd uiteindelijk de film
Boss Baby 2 gekozen. Het
was een nek aan nek
race met de film Bohemian
Rhapsody. Ook al was de
film niet een van mijn favorieten, hebben we toch met
z’n allen kunnen genieten
van lekkere chocomelk (met amaretto) en verse popcorn.
Voor de mensen die geen fan waren van popcorn en chocomelk hadden we frisse pintjes en lekkere chipjes voorzien.
WiNA Quiz
Een week na de nadoopcantus was het eens tijd om met
een frisse kop te gaan quizzen! En wat was het weer een
geslaagde editie! Eerst en vooral proficiat aan team Quizzica en Sterrenkunde op hun verdiende overwinning met
120 van de 160 punten! Het was zeker geen gemakkelijke
overwinning aangezien het quizcomité met wat ongelofelijk
moeilijke vragen19 op de proppen is gekomen.
Het zou natuurlijk geen WiNA quiz zijn zonder een zuipbeker! Deze is dit jaar uitgeraakt aan het team Manon en
haar DILFs, dikke proficiat zatlappen!
Zoals elk jaar zijn we ook wat ongelofelijk originele teamnamen tegengekomen, laat me hier een paar van mijn favorieten in de schijnwerper zetten:
Man I Love Fourier Series (MILFS), T’ is lijk m’n examen en
Zetmeel naar keuze.
Dankjewel aan alle teams en hopelijk tot volgend jaar!
Jullie Cultuur,
Camille
19 Maar

geen memeronde :’( , n.v.d.r
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Feest
Slav Squat Avond
Onze winezen hebben hun mooiste joggingbroek uitgehaald om
eens te viben in slav sfeer!
Wero, onze OG slavqueen met
Poolse roots, was er helaas niet
bij, maar ze heeft mijn outfit
goedgekeurd!
De wodkashotjes vielen niet bij iedereen in de
smaak20 maar het beoogde effect
hadden ze zeker! Ambiance alom
en enkele ambitieuze wineesjes
driemanden zelfs op shotjes21 .
Iedereen was dus volledig naar de kloten, maar uitgaan
met een joggingbroek is zeker een aanrader!
Bierkoning en bitterballenavond
Wat was het fantastisch om onze Winezen vol te mogen
proppen met ballen en bier!
Als een kudde hongerige leeuwen zaten jullie voor de friteuse te wachten op de eerste kaas- en bitterballen. Dat
was ook nodig, want het is belangrijk dat je een goede fond
legt vooraleer je aan de grootste zuipwedstrijd van WiNA
gaat deelnemen.
Vanaf nu kennen we eindelijk de grootste zuipers van WiNA!
Een dikke proficiat aan de Schachtenkoning Wout Hermans! Wie weet kan je volgend jaar strijden voor de titel
van Bierkoning. Alhoewel dat wel moeilijk zal zijn, want
de Bierkoning van dit jaar is niemand minder dan David
Vandorpe aka Davit aka David van Microsoft!
Dan rest nog de mooiste titel van allemaal en voor een
tweede jaar op rij is ons Feestje Ellen Deschacht weer eens
Bierkoningin! Het andere Feestje suckte een beetje maar
minder hard dan vorig jaar want ze is nog door de 1e ronde
geraakt. We kunnen dus stellen dat de gemiddelde adjessnelheid van de Feestjes is gestegen. Nog een hele grote
proficiat aan de winnaars en geniet maar van jullie welverdiende titels!
20 kuch

kuch plooiers

21 locoooo
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Sport
IFT
Hierover kunnen we helaas niet veel zeggen aangezien het
Interfacultair Toernooi dat plaats zou gevonden hebben
op 8 november door stijgende coronacijfers uit voorzorg
geschrapt werd. Dit zal waarschijnlijk verplaatst worden
naar semester twee en verspreid over meerdere dagen.
Zaalvoetbal
In het zaalvoetbal namen we op maandag 15 november
deel met twee ploegen. WiNA 1 kwam uit tegen VLK 1, en
ook WiNA 2 had een zware loting met HILOK 2. De match
WiNA 1 – VLK 1 ging gelijk op, tot net voor het eerste deel22
VLK 1 na een discutabele fase de 0-1 maakt. Niet veel later
konden we gelijk maken, waarna het heel de tijd op en af
ging. In het derde deel werden we eventjes op een hoopje
gespeeld door één speler van het VLK, waardoor we plots
1-4 achter stonden. Dit was geheel onverdiend want we
raakten in de match maar liefst 5 keer de paal of de lat. In
de laatste tien minuten kwamen we nog terug tot 3-4. In
de laatste minuten was maakten we ei zo na gelijk, maar
het mocht niet baten. De match eindigde op 3-4, een pijnlijk verlies, want we waren minstens even goed. Bij de 2e
ploeg van WiNA was het niveauverschil iets te groot met
HILOK. In een non-match moesten we maar liefst vijftien
keer de bal uit het net halen. Ondanks de uitslagen genoten we na de match van een gezellig pintje. Een grote
merci aan alle spelers voor de inzet, en volgend semester
regelen we dat we nog eens een GUSB-zaal kunnen afhuren om tegenstanders van een meer haalbaar niveau dan
HILOK te bekampen.
Kickertoernooi
Op dinsdag 16 november vond het WiNA Kickertoernooi
plaats in de Canard Bizar. Elf teams, verdeeld over drie
poules, streden om de felbegeerde trofeeën en de gratis
zuipkaart. In de voorrondes was het duidelijk dat de duo’s
Blokkie-Segers, Kobe Bleuzé-Arnout en Maarten-Tom gin22 Een

match bestond uit 4x10 minuten
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gen strijden om de toernooiwinst. In de ene halve finale
verpletterden het titelverdedigend duo Blokkie-Segers Kobe
en Arnout met zware 11-2-cijfers. Ook de andere halve
finale had eenzelfde uitslag, waar Maarten – de Eeuwige
Feut – en Tom de andere Maarten en Stan versloegen. In
de troostfinale, de strijd om de derde plaats, werd toch nog
gewonnen door onze praeses en Arnout. In de finale kwamen Maarten en Tom al snel 0-3 voor, waarna een kleine
remonte van het tandem Blokkie-Segers leidde tot een 33-stand. Een 3-4-voorsprong volgde voor Maarten en Tom,
maar daarna stond er geen maat meer op Blokkie en Segers die vlotjes met 11-6 wonnen. Voor het derde jaar op
rij wonnen ze het befaamde kickertoernooi, waarbij ze zich
ook met veel trots Keizer van de Kicker mogen noemen!
Dank aan alle spelers en supporters voor deze avond!
De sportjes,
Vincent en Jarne
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Kalender
Ik had een mooi overzicht gemaakt voor de komende activiteiten. Na de beslissing van de overheid (26/11/2021) en
de stijgende coronacijfers kunnen we het echter niet verantwoorden deze door te laten gaan.
Enkel de IFK’s kunnen nog doorgaan.
Om te helpen met de verwerking van dit tragische nieuws
heb ik hieronder een foto van mijn hond ingevoegd. Hopelijk kan ze je enige troost bieden.

IFK (onder voorbehoud)
Ma 29 nov
Ma 6 dec

IFK Minivoetbal Dames
IFK Badminton Geklasseerden

GUSB
GUSB
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Kaperijen van memerijen
Na wat kuieren door obscure memepagina’s en inzendingen van lezers heb ik de volgende 10 memes geselecteerd
voor deze editie.

16
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Do’s and don’ts in de blok
Stilaan begint de blok aan de horizon te verschijnen. Aangezien het toch al even geleden is voor de meesten van ons
helpt het praesidium ons even op weg met wat gouden advies van wat je (vooral niet)23 moet doen.

Do’s

Don’ts

“25 keer uw examenrooster
checken in de week voor elk
examen” - Sibe

“Een nieuwe witcher playthrough starten de dag voor
uw examen” - Vincent

“Wenen” - Camille

“Te tam zijn om naar uw
examen te gaan en beslissen daje et in augustus wel
zult acen :p” - Robin VdV

“Bij een 9/20 naar de feedback gaan, prof heeft zich
eens misteld bij mij” - Ellen
“Bij een 5/20 ook naar de
feedback gaan, de prof had
gewoon mijn punten van 1e
zit overgenomen en ik was
er wel door in 2e zit” - Victor
“Slaap genoeg, zeker de dag
voor een examen” - Robin C.

“Clubavond doen de dag
voor uw examen” - Victor
”Uw wekker een uur later
zetten terwijl ge nog moet
pendelen” - Vincent
”Om 14u toekomen voor uw
examen dat om 8u30 begon” - Anoniem
”Openinternetexamen maken zonder de cursus of lessen te bekijken” - Jarne
“Je portefeuille verliezen op
de trein, een uur voor je
examen begint” - Jarne
“NMBS vertrouwen” - Ellen

23 Laat

me nog eens die vooral niet benadrukken
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“Een dag te vroeg naar je
examen in de expo gaan”
- Camille
“Missen van kotje op je multiple choiceformulier” - Jarne
“Een E aanduiden op een
multiple choice formulier
wanneer er maar tot D opties zijn” - Ellen
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WiNA’s Kerstverhaal
Binnen minder dan een maand is het weer Kerst en dat
betekent dat het tijd is voor een nieuw Kerstverhaal! Geniet van dit emotioneel en pakkend verhaal over Kerstman
Damille en het rendier Varne.
Kerstman Damille nam een slok van zijn flesje rum. ‘Ja
goawe nu beginnen whe? Stopt eki me babbeln’. De 20
rendieren tegenover hem keken geschrokken, maar ze waren vastberaden om eindelijk deel te worden van de Kerstbrigade en de snelheidstest tot een goed einde te brengen.
‘Klaar? START!’ De poten van de rendieren kletterden in
de sneeuw en het was al snel duidelijk wie zich had voorbereid en wie niet. Blitzen en Donder waren aan kop met
een groepje andere rendieren net achter hen. Daartussen
ontstond een groot gat van leegte en teleurstelling waarop
het laatste rendier volgde. Het rendier in kwestie heette
Varne en zelfs wandelen was al moeilijk genoeg voor hem.
Na een halfuur waren alle andere rendieren al gearriveerd
aan de finish, maar Varne was de enige die een uur nodig
had om dezelfde afstand te overbruggen. De andere rendieren keken hem lachend aan. Kerstman Damille stond
kwaad recht en liep naar Varne om het volgende te zeggen:
‘Seg stond er nie bij hobby’s ‘Sport’ op jun CV? Kzien der
nie veel van ze matje.’ Varne keek haar zielig aan en was
teleurgesteld in zichzelf. Hij had niet verwacht dat het niveau zo hoog ging zijn.
‘Oke gastn, voor de volgende test moeten jullie deuren kunnen inbeuken. Nie elk huis heeft een schoorsteen dus
soms moewe ke de brute aanpak volgn. Het doel is om
doort grootst aantal deuren te kunnen beuken.’ Dasher,
Comet en Prancer keken zelfverzekerd naar de opstelling.
Ze wisten dat ze de anderen gingen overtreffen met hun
groot gewei. Dasher keek de deuren met een intense blik
aan en nam een stevige aanloop. Hij zette zijn gewei recht
en sloot zijn ogen. Niet 7, niet 8 maar liefst 9 deuren wist
hij in te beuken! Hij blies het stof van zijn gewei en keek
trots neer de op rest. Comet en Prancer geraakten maar
tot 8 deuren en het grootste deel van de rendieren had er
gemiddeld 5.
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De laatste die aan de beurt
was, was Varne. Hij keek
de deuren angstig aan.
Zijn gewei was nog niet volgroeid en was lang niet zo
groot als die van de andere rendieren. Toch zette
hij zijn poten vastberaden
klaar om te beginnen aan
de sprint. Varne rende met
een ongelooflijke snelheid
en hij voelde de wind door
zijn vacht. Hij naderde de
deur en sloot zijn ogen om
zich voor te bereiden op de
impact en. . . Varne botste gewoon terug. De grootste
schade was vooral aan hem te zien en niet aan de deur.
Kerstman Damille stampte kwaad door de sneeuw ‘Varne
allez, op jun CV stond daje hield van beuken? Wuk es me
da ton?’ Varne keek de Kerstman angstig aan. ‘Ja ik beuk
liever als het niet door deuren is.’ Kerstman Damille rolde
zijn ogen en liep woedend weg. Dasher, Comet en Prancer gaven elkaar een geweivuistje en keken walgend naar
Varne terwijl hij hulpeloos in de sneeuw lag.
‘Vo de laatste test wil ik jullie vliegtalent testen. Je weet
dawe vooral in de lucht gaan zitten vo paksjes rond te
brengen dus doe allemaal goe jullie best! Varne, gie moogt
eki eerst goan.’ Varne voelde zijn hart bonzen in zijn borstkas en hij was helemaal niet op de hoogte van het vlieggedeelte. ‘Euhm, wat moet ik doen precies?’. Kerstman
Damille gaf zichzelf een klap op het hoofd in de hoop dat
dit een grap was. ‘Ja, vliehen é? Op jun CV stond daje
zo graag high zie?’ Varne keek de Kerstman beschamend
aan. ‘Euhm daarmee bedoelde ik dat ik graag onder invloed ben.’ Kerstman Damille zijn hoofd werd helemaal
rood van woede. ‘Wette matje, probeert nie eens. Ga maar
op jun gat zittn en niks doen.’ Dancer, Vixen en Cupid
keken Varne giechelend aan en Dancer stelde voor om het
ijs echt te breken met zijn performance. Varne keek geïntimideerd naar de vliegkunsten van Dancer en alle andere
rendieren. Hij voelde zich nutteloos en waardeloos en be-
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sloot om terug te keren naar de Kersthut.
Wanneer de rest terugkwam van de vliegtest, zag Varne dat
er zich een groepje begon te vormen van de rendieren die
het best hadden gepresteerd deze avond. Hij hoorde Dasher iets zeggen over een nachtje Poortover en het groepje
leek enthousiast om mee te gaan. Terwijl zij het verdere
verloop van de avond waren aan het plannen, had Kerstman Damille nog een laatste aankondiging. ‘Matjes, ik heb
net een crisismelding gekregen van Kerstman David die zei
dat Kerstavond al morgen is. Morgenochtend zal ik bekendmaken wie deel mag zijn van de Kerstbrigade. Aje der
nie ziet, dan moogdet gewoon vergeten.’ Varne had deze
boodschap heel duidelijk gehoord, maar het leek alsof de
anderen vooral bezig waren met zichzelf en zin hadden om
hun prestaties te vieren. De volgende ochtend stond hij
om stipt 5u ’s ochtends in de lobby. Kerstman Damille
had een kop koffie in zijn hand en opende rustig aan zijn
ogen terwijl hij aan zijn kont krabde. ‘Verdoeme wor is men
volk?’ Varne keek rond in de lobby en besloot te antwoorden ‘ik dacht dat een paar gisteravond naar Poortover zijn
gegaan, misschien hebben ze een kater.’ Kerstman Damille
smeet woedend zijn kop koffie op de grond ‘GODVERDOEMEEEEEE, wa moek nu doen whe? Alles cadeautjes in
de leidingen verzenden?’ Varne zag hoe aangedaan Kerstman Damille van de situatie was en hoe teleurgesteld en
gestresseerd hij was. Gelukkig had Varne een geweldig
idee. Hij had nog enkele goede vrienden in zijn vaderland
die zonder job zaten. Hij besloot om hen zo snel mogelijk te bellen en binnen één uur waren ze gearriveerd in
de Kersthut. Varne ging terug naar binnen en zag Kerstman Damille weer een slok nemen van zijn rumfles. Hij
benaderde hem op een rustige manier en zei ‘euhm Kerstman, ik heb een verrassing voor je’. Kerstman Damille
keek Varne aan met een doodse blik, maar die doodse blik
veranderde al snel in een glimlach toen hij vijf rendieren
de Kersthut zag binnenwandelen. ‘Kerstman, dit zijn hele
goede vrienden van mij die de avond kunnen redden. Rudolph Blokland is een erg sterk rendier dat de kracht heeft
van minstens 3 jonge rendieren. Hij heeft al gewerkt bij
Kerstman David. Potte van Larijs is erg snel en is eens
van Antarctica naar Parijs gevlogen in minder dan een uur!
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Daxime Meforche heeft vorig jaar de prijs gekregen voor beste gewei van
Europa dus deuren inbeuken zal geen probleem
zijn. Bobe Kleuzé en Cobin Rhan zijn multifunctioneel en kunnen goed instructies volgen. Dus wat
denk je Kerstman? Gaan
wij die pakjes rondbrengen
of niet?’ Kerstman Damille
keek Varne aan met tranen
in zijn ogen. Hij zag weer
hoop en veegde zijn tranen
weg. ‘Brigade! Loate wij die
pakskes vlug rondbrengen
si. Moakt ulle klaar, we vertrekken binnen een uur.
Het was 7 uur ’s ochtends en de brigade van Varne stond
klaar om te vertrekken. Net voordat ze gingen opstijgen
zag Kerstman Damille de groep van Dasher en co. dronken
toekomen aan de Kersthut. Dasher keek de Kerstman verbaasd aan toen hij de brigade van Varne klaar zag staan.
‘Kerstman, hoezo gaat die loser pakjes rondbrengen? Wij
waren toch veel beter op de tests? Wij hebben tenminste
talent!’ Kerstman Damille keek Dasher serieus aan. ‘Ik
en niks aan je talent aje nie komt en verantwoordelijk ziet.
Goat nu moar twa spugn in je bedde me je talent. Doar
staat mijn team waark op kan rekenen, nie iere.’ De Kerstman wandelde naar de brigade toe met 6 medialles in om
zijn arm. Terwijl hij de medailles om hun nekken bracht,
sprak hij de brigade aan: ‘Gastn, vanaf nu zijn jullie de officiële Kerstbrigade van 2021-2022! Varne bedankt voor je
snelle handelingen. Je bent misschien niet de beste sprinter, vlieger of beuker, maar je doet wel je best en dat is waar
kerstrendier zijn om draait. Brigade, laten we vertekken!
Eerste bestemming: Krijgslaan 281 in Gent!’
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Test: blokker of brakker?
Hoe goed ben jij voorbereid op de blok? Met deze test kan
je dat nagaan op een schaal van Wout tot Robin. Per keer
dat je vraag a hebt aangeduid, tel je 0 punten. Bij vraag
b tel je 1 punt en bij vraag c tel je 2 punten. De som van
deze punten zal je kunnen vertellen of je een blokker zoals
Wout bent of een brakker zoals Robin24 .
1. Het is week 1, jij. . .
(a) hebt al je boeken en cursussen al en bent blij dat
het academiejaar weer is begonnen.
(b) bent van plan om je studiemateriaal volgende week
te bestellen, maar gaat niet naar de inleidingslessen.
(c) bent op reis en vergat dat het academiejaar begonnen was.
2. Gedurende het academiejaar. . .
(a) ga je naar alle lessen (zelfs die van 8u30).
(b) ga je naar de meeste lessen, maar durf je eens
een les te skippen na een nachtje Overpoort.
(c) ga je naar de lessen als je echt niets anders te
doen hebt.
3. Jij herhaalt je lessen. . .
(a) altijd, dat is een goede gewoonte geworden.
(b) af en toe als je er zin in hebt.
(c) nooit, je opent de cursus voor de eerste keer in
de blok.
4. In een semester ben je geslaagd op. . .
(a) alle vakken, de zomer is voor reisjes.
(b) de meeste vakken, want een echte student heeft
soms herexamens.
(c) maximaal 2 vakken, de zomer is voor herexamens.
24 VdV,

n.v.d.r
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5. Als je geslaagd bent voor een vak, scoor je meestal. . .
(a) boven de 16, onderscheidingen zijn cool.
(b) tussen de 13 en 16, opvallen is niet goed.
(c) tussen de 10 en 13, vooral die 10 is aantrekkelijk.
6. In de blok. . .
(a) sta je elke dag om 8u op en werk je de hele dag
door.
(b) sta je op als je voldoende uitgerust bent, maar
werkt langer door om genoeg gedaan te krijgen.
(c) sta je op wanneer je er zin in hebt en begint pas
met studeren na de middag.
7. Jij hebt. . .
(a) een efficiënte blokplanning die je nauwgezet volgt.
(b) een algemene blokplanning waar je je niet altijd
aan kan houden.
(c) geen planning en begint met studeren maximaal
3 dagen voor een examen.
8. In de examenperiode heb je. . .
(a) amper stress omdat je je op alles goed hebt voorbereid.
(b) veel stress omdat je onzeker bent of je alles wel
goed genoeg gestudeerd hebt.
(c) geen stress omdat je weet dat je niet genoeg hebt
gestudeerd.
9. Nadat de examens in het 2e semester gedaan zijn, ga
jij. . .
(a) jezelf belonen met een lang reisje, je hebt toch 3
maanden vakantie.
(b) jezelf eerst belonen met een reisje, maar toch
stressen door de herexamens in augustus.
(c) beschaamd jezelf belonen met een reisje omdat je
weet dat je heel het academiejaar in enkele weken gaat moeten inhalen.
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10. Jij houdt van het studentenleven omdat. . .
(a) je eindelijk de dingen kan studeren die je écht
interesseren.
(b) je eindelijk je passie kan volgen en aan veel studentenactiviteiten kan deelnemen.
(c) je houdt van zuipen.

Blokker Wout (0 – 6 punten)
Net zoals Wout ben je een goede student die graag goed
voorbereid is. Jouw ambitie en zelfdiscipline resulteren
automatisch in excellente punten waardoor je amper moet
stressen in de examenperiode. Vergeet niet om af en toe
jezelf te belonen voor al je harde werk en leg de lat niet
altijd zo hoog!

Blakker Wero (7 – 13 punten)
Net zoals Wero doe je je best voor de studies maar ben je
ook niet vies van een feestje. Je probeert werk en plezier
te combineren door goede planningen op te stellen zodat
je zo weinig mogelijk mist. Je bent een student die voluit
wil genieten van het studentenleven zonder de studies te
verwaarlozen. Let wel op dat je je planningen niet te druk
maakt!

Brakker Robin ( 14 - 20 punten)
Robin is jouw grote inspiratie en het liefst van al brakken jullie samen in de kelder door te werken aan nietstudiegerelateerde projecten. Jouw lever ziet elke week af
in de Overpoort door jouw alcoholconsumpties waardoor
je veel lessen mist. Probeer toch jezelf te pushen om naar
de lessen te gaan aangezien het je veel werk in de blok zal
besparen.
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Recipe for disaster
In de rubriek “Recipe for Disaster” zullen wij recepten voorstellen om de allergrootste ramp op te lossen: een hongertje na middernacht. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid
om iets te bestellen, maar studies tonen aan25 dat studenten te weinig geld hebben om altijd maar te bestellen.
Daarom focussen wij op recepten die goedkoop, snel, eenvoudig én lekker zijn, zodat zelfs een Bleuzé zijn buikje kan
rond eten met een verse maaltijd!
Het begon allemaal op een rustige nacht tijdens het praesidiumweekend. We hadden ’s middags croques gegeten
als lunch, maar aangezien de porties wat groot ingeschat
waren, was er nog een hele boel brood, kaas en hesp over.
Maar iedereen weet dat de gemiddelde Winees rond middernacht nood heeft aan een 4e maaltijd. Dus schoten
enkele enthousiaste praesidiumleden zich op de taak om
nog enkele ladingen croques te voorzien voor iedereen27 .
Aangezien iedereen al wat aangeschoten was, waren de
omstandigheden natuurlijk perfect voor culinaire meesterwerken. De belangrijkste ontdekking van de avond was de
Big Croque, een fantastisch idee geïnspireerd door een recept van de wereldberoemde Schotse chef McDonalds, de
Big Mac.
Dit recept heeft sinds zijn ontdekking op praesidiumweekend binnen de culinaire wereld een bijna mythische status
gekregen. En dankzij een recent wetenschappelijk onderzoek door verschillende topuniversiteiten, kunnen we nu
ook met zekerheid zeggen dat de invloed van Big Croque
wonderbaarlijk is. De impact van de consumptie van een
Big Croque op de gemoedstoestand van de gemiddelde persoon is werkelijk ongelooflijk. Figuur 7 toont de resultaten
van voorgenoemde studie28 en zoals u ziet zijn deze onwaarschijnlijk!

25 Mijn

studies tonen dat toch aan26
onderzoek van de scriptor bevestigt de resultaten
hiervan, n.v.d.r
27 Als iemand durft te beweren dat deze leden ze allemaal zelf opgegeten
hebben is dit een grote leugen!
28 Bron: trust me bro
26 Onafhankelijk
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Figuur 7: Impact of croque on happiness
Omdat we dit fantastische gevoel natuurlijk met alle Winezen willen delen volgt nu het recept. Om te helpen bij de
assemblage toont figuur 8 een schematische voorstelling
van het eindresultaat.
Ingrediënten voor 1 Big Croque
• 3 sneetjes brood naar keuze
• 2 sneetjes kaas naar keuze
• 2 sneetjes hesp naar keuze
• (Optioneel) boter of andere vetstof
7
6
5
4
3
2
1

Figuur 8: Schematisch beeld van Big Croque
Werkwijze
(Optioneel) Besmeer 1 sneetje brood langs de onderkant
met wat boter of andere vetstof.
Beleg het sneetje brood (1) met een sneetje hesp (2) en
daarop een sneetje kaas (3). Dek af met de 2e snee brood
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(4) en beleg met het 2e sneetje hesp (5) en daarop een sneetje kaas (6). Dek af met het laatste sneetje brood (7) en besmeer optioneel de bovenkant met boter of andere vetstof.
Bak de Big Croque in een croque monsieur machine, in de
pan of in de oven.
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Horoscoop
De warme en gezellige Kerstvibes zijn aan het naderen en
dat betekent ook dat je een cadeautje gaat moeten zoeken voor je geliefden. Wij weten maar goed genoeg hoe
moeilijk het kan zijn om inspiratie te vinden voor een passend cadeau en daarom gaan we jou in deze editie van het
Strakske helpen met je zoektocht. Kijk simpelweg naar het
tekstje van het sterrenbeeld waarvoor je iets wilt kopen en
haal die bankkaart boven. Succes gegarandeerd!

Ram (21 maart – 19 april)
Rammen zijn muzikale beesten die houden van zingen en
dansen. Een ticketje voor hun favoriete concert of festival
zal ze meer dan gelukkig kunnen maken. Als je wilt afkomen met een banaal of lachwekkend cadeau, zullen ze een
karaokeset ook zeker kunnen appreciëren.

Stier (20 april – 20 mei)
Stieren houden van eten en zijn experts in kokerellen. Professionele keukenmessen, een rijstkoker of een mooie snijplank gaan hun kokshartje zeker sneller doen slaan. Een
tripje naar de Ikea zal je al snel veel inspiratie kunnen geven voor een cadeau voor je geliefde Stier.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)
Tweelingen zijn avontuurlijk29 en houden van onverwachte
tripjes. Verras ze met een citytrip of zelfs een buitenlandse
trip als je geld teveel hebt. AS Adventure heeft ook veel
nuttige materialen die van pas kunnen komen voor frequente reizigers. Je zal hun reizen veel gemakkelijker kunnen maken waar ze je ongetwijfeld dankbaar voor zullen
zijn.

Kreeft (21 juni – 22 juli)
Kreeften zijn echte familiedieren en zouden het liefst van
al zoveel mogelijk tijd willen spenderen met hun geliefden.
29 Dit

bewijst dus dat astrologie nergens op trekt, kijk naar uw scriptor,

n.v.d.r
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Boardgames zijn dus een perfect cadeau voor hen en iets
dat ze de avond zelf zouden willen gebruiken om voor een
gezellige avond te zorgen. Andere cadeaus die zorgen voor
een betere band met hun geliefden zijn bonnen waarmee
je ergens naartoe kan, zoals de zoo, cinema, reisje, . . . .

Leeuw (23 juli – 22 augustus)
Leeuwen hun grote liefde? Zijzelf. Een perfect cadeau voor
een Leeuw zou dus iets zijn waarmee ze zichzelf goed kunnen bekijken of waarnemen. Denk aan spiegels, camera’s,
polaroids of simpelweg een mooie foto van henzelf in een
kadertje. Kortom, alles dat te maken heeft met het visuele.
Lichtgevende objecten of ledstrips kunnen ook zeker aanslaan bij dit sterrenbeeld!

Maagd (23 augustus – 22 september)
Een goede fles wijn of een fles van hun favoriete sterke
drank zal Maagden hun geluksmeter snel kunnen opvullen. Indien ze niet per se een favoriet drankje hebben, zullen verschillende soorten jenevers ongetwijfeld aanslaan.
Drankaccesoires zoals bierglazen zijn ook een grote aanrader.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)
Weegschalen zijn echte money diva’s dus hoewel het voor
vele anderen een slecht cadeau lijkt, is cash geld weldegelijk een goed cadeau voor een Weegschaal. Alle andere
dingen die met geld of het bedrijfsleven te maken hebben,
zullen hen ook een glimlach op het gezicht kunnen toveren. Geef hen bijvoorbeeld een gepersonaliseerde mok met
het logo van hun (favoriete) bedrijf of een chique portemonnee.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)
Schorpioenen houden zielsveel van de feestdagen en genieten met volle teugen van alles dat met Kerst te maken
heeft. Ze houden van traditie en de kleffe typische kerstcadeautjes zoals sokken en truien. Als je het wat origineler
wilt maken, kan je altijd custom made kerstcadeautjes la-
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ten maken en wij garanderen je dat de Schorpioen in kwestie heel gelukkig zal maken.

Boogschutter (22 november – 21 december)
Boogschutters zijn enorm intelligente mensen en echte nerds.
Als je hen een puzzel cadeau geeft of iets dat op een wetenschappelijke manier fascinerend is, zal je ze na Kerst
waarschijnlijk niet meer zo vaak zien. Samen met hun cadeautje zullen ze zich opsluiten in hun kamer om uit te
zoeken hoe alles werkt. Een lock pick set zal hun wetenschappelijke honger eveneens kunnen stillen.

Steenbok (22 december – 19 januari)
Steenbokken zijn echte fashionista’s dus met kleren kan
je hen nooit teleurstellen. Ze gaan al snel nadenken over
al hun andere kledingstukken waarmee ze het nieuwe kledingstuk kunnen matchen en op dat moment zal je een
fonkeling in hun ogen zien. Juwelen zijn ook een optioneel
cadeau voor dit sterrenbeeld om dezelfde reden.

Waterman (20 januari – 18 februari)
Watermannen zijn enorm creatieve mensen dus alle nuttige materialen voor het uitoefenen van hun kunsten zijn
een perfect cadeau. Tekent je Waterman? Koop hen canvas, verf of borstels. Is je Waterman een tekenaar? Denk
dan aan kleurpotloden, stiften en kwaliteitsvol tekenpapier. De kans is groot dat ze hun cadeaus al snel gaan
gebruiken om een nieuw werkje te creëren.

Vissen (19 februari – 20 maart)
Vissen zijn enorm introvert dus een geschikt cadeau voor
hen, is iets waarmee ze zichzelf kunnen bezighouden. Hierbij doelen wij vooral op individuele games waarin ze zich
helemaal kunnen inleven in hun eigen fantasiewereld. Als
je geliefde in kwestie geen fan is van games, kan je ze alsnog altijd tevreden stellen met een meeslepend boek.
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Glijbaantjes
We zijn weer eens een editie verder en dat betekent dat er
weer een heleboel glijbaantjes ontstaan zijn! Hier lees je
wat onze Wineesjes allemaal te zeggen hebben in hun vrije
tijd.

“Er is echt iets mis met Kobe
vandaag. Hij leest gelijk meteen
mijn berichten” - Yeti

“Das een limburger, die komt
traag” - Victor

“Negatieve vissen bestaan nie” Senne

“Getunede auto’s zijn een teken
van een kleine piemel” - Ellen

“I don’t want you all getting corona, but getting a cold is much
worse” - Anonieme prof

“booee anonimiteit is vo losers :p” - Anoniem
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“Ah gij hebt ook een harde gekregen” - Maarten

”Ik heb een gekneusde rib sinds dinderdag” - Victor

“Er zitten gaten in mijn zwarte
gaten” - Kobe

“Wenen is pipi doen met je ogen”
- Victor

“Mag ik gewoon al de gaten pakken?” - Camille

“Een lage standaard is ook een
standaard” - Robin C.

“Ok, ik heb de rechterteelbal
gevonden” - Sibe
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“Hard Rock café London? Nee,
Hard Cock café Gerry” - Gerry

“Ah kut, ik kan mijn gsm niet
opladen want er zit water in
mijn gat” - Justine

“Ik wil gewoon ne piet!” - Robin
VdV

Victor: “Wil iemand Wero haar worst?”
Camille: “Ja!”

“Ik wil het liefst een geel-blauwe
riem waar LIDL op staat, dat zou
perfect passen bij mijn Pringles
onderbroek” - Jules

Robin VdV: “De zonneklok is kapot”
Jules: “Batterijen vervangen”

“Oasis, ik snap da nie” - Anonieme prof
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“Ik ga mijn broek niet kwijt geraken vandaag” - Victor

“We moeten echt ons mondmaskers aanhouden, want er staat
daar zo’n toren die covid verspreidt” - Jules

“Er komt sap uit mijn worst”
- Victor

“Ik moet voor Wetenschappelijk
Engels een discussie voeren met
niet-wetenschappers, ik bedoel
biologen” - Wero

“Ik had daarjuist ne worst in
mijn mond gestoken en dan
wast opgelost” - Ellen
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Woordje van de schachtentemmer
Teerbeminde Winezen, liefste
schachtjes,
De dagen worden korter, het
semester nadert zijn einde en
er is weer een gloednieuwe
golf begonnen. Ik heb het
dan natuurlijk over onze 86e
golf van WiNA schachten en
ik kon niet trotser zijn! Tijdens onze doop en nadoop
hebben wij maar liefst 32 enthousiaste schachten mogen
verwelkomen in onze gelederen.
Op 4 november was het na
maanden wachten eindelijk
tijd voor het belangrijkste moment van het jaar, de WiNAdoop. Het doopcomité en ik waren al van ’s middags in
de weer om de lekkerste maaltijd en snacks te voorzien
voor onze schachtjes. Om 18u was het dan tijd, de feuten
verzamelden allemaal op het grasveld achter s9. Na een
hele hoop lookjes verdiend te hebben tijdens 1,2,3, piano
en andere spelletjes was het tijd om de liedjes te testen.
Zoals altijd waren er weer een aantal feuten die moesten
duidelijk maken dat studeren niet echt hun ding is. Na
een lange trip naar het Citadelpark was het dan tijd voor
de clash en nog naaisessie.
Dan kregen de schachten eventjes tijd om te gaan douchen en eten zodat ze ons op de cantus niet te veel zouden
lastigvallen met hun stank. Tijdens de cantus konden de
feutjes proeven van de heerlijke en gezonde maaltijden die
wij voor hun voorzien hadden. Daarna mochten de feutjes
om de beurt enkele cantusstrafjes voortonen, waarna ze
verkocht werden. Nadat ze allemaal verkocht waren kregen ze tijdens de officiële ceremonie hun lintje.
Twee weken later was het tijd voor een fantastische cantus
in het thema van “Zeerovers”. Tijdens deze cantus kregen
onze feuten een tweede kans om een lintje te verdienen
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tijdens de nadoop. Na een kort maar krachtige buitendoop kregen de schachten een heerlijke brokkenpap voorgeschoteld op de cantus. Daar leerden ze ook dat de alcoholvrij zeewater met slagroom één van de beste desserts is
die de mensheid ooit heeft bedacht!
Ik kijk samen met jullie al uit naar het 2e semester met
nóg meer cantussen en zattigheid!
Geniet nog van de laatste weken vrijheid en veel succes
met de examens en prettige feestdagen!
- Victor
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Puzzels
Tentai Show
Voor deze puzzels (ook wel galaxy puzzles genoemd) is het
de bedoeling dat je een lijn tekent rond de cirkeltjes (galactische centra) door de puntjes te verbinden. De uitdaging
is dat de lijn die je er rond tekent rotationeel symmetrisch
moet zijn30 .

30 Je

moet ze dus minder dan 360° kunnen draaien tegen dat je originele en je geroteerde figuur overlappen
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Sudoku
Deze puzzel is een klassiekertje, iedereen kent de regels
wel31 . ”Een simpele sudoku?” zou je wel eens durven denken. Ik heb er speciaal voor jullie twee moeilijke gekozen
om jullie even bezig te houden.

31 Als

dit niet zo is, raad ik je aan ze eens aan je oma te vragen
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Rhomboid Slitherlink
In deze puzzel moet je een ononderbroken lijn over een
groot deel van de stippellijnen tekenen. Deze lijn mag
zichzelf echter niet kruisen, aftakkingen hebben of zichzelf raken aan hoeken. Be cijfertjes duiden aan hoeveel
lijnsegmenten errond getekend moeten worden.
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Western triangle
Voor deze editie heb ik besloten één van mijn favoriete
raadseltjes bij de puzzels te plaatsen. Deze heb ik herontdekt in Allex Bellos zijn Can You Solve My Problems,
zeker een aanrader voor zij die van wiskunde- en logica
puzzeltjes houden!

The Good, the Bad en the Ugly zijn in een three-way ”Mexican standoff” beland en staan elk op één van de hoekpunten van een driehoek. De regels zijn dat Ugly eerst zal
schieten, dan Bad en daarna Good. Ugly schiet één op
drie keer raak, Bad twee op drie en Good altijd. Zo doen ze
verder tot er maar één iemand overblijft. Je mag er van uitgaan dat iedereen de beste tactiek aanneemt en niemand
geraakt wordt door een kogel die niet voor hen bedoeld
was.
Naar wie moet Ugly schieten om de hoogste kans te hebben
om te overleven?
Stuur je antwoord zeker door!
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Doolhof
Als afsluiter heb ik hier nog een doolhofje om je mee bezig
te houden tijdens een saaie les.
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Antwoorden vorige editie
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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:
• Opnieuw een gigantische merci aan Florian voor het
maken van een fenomenale cover!
• Wero voor haar ontroerende kerstverhaal en inspirerende horoscoop
• Victor voor het delen van zijn culinaire onderzoeksresultaten
• Kobe voor het op tijd doorsturen van zijn woordje
• Onze feestjes, sportjes en cultuur voor hun topactiviteiten
• Jullie voor de talrijke aanwezigheid op de quiz32
• Marvin Gaye voor What’s Going On
• Alle Wineesjes met de malchance dat hun glijbaantjes
gehoord worden
• Het praesidium voor het nalezen van deze editie
Heb je zelf een idee voor een artikel? Wil je graag eens je
opinie over een vaag topic uiten? Of wil je me simpelweg
beledigingen sturen via een semi-formeel kanaal?
Neem dan gerust contact op via robin.chan@wina-gent.be
of stuur me iets op messenger!

32 Ik

ben verbaasd dat jullie niet de zaal uit zijn gelopen na de kettin-

gronde

46

