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Editoriaal

Dag liefste Wineesjes,

Na een hele tijd af te zien
met de examens zijn we ein-
delijk terug met een nieuw
semester! Ik hoop vanuit de
grond van mijn hart dat de
examens enigzins vlot zijn
verlopen. Zoniet, wees niet
getreurd, semester twee be-
staat nog. Laat je vooral niet
ontmoedigen!

Ik moet misschien eerst en
vooral even de elephant in
the room aankaarten. Ja
mijn haar is geknipt. Het
werd me toch wel wat te
lang, maar ik heb het wel
gedoneerd!
Mijn enige angst is dat er
iemand met mijn haar een
misdaad gaat plegen en
mijn DNA op de crime scene
gevonden wordt waardoor
ik valselijk een gevangenis-
straf mag uitzitten1.

Dit semester lijkt al heel
goed te starten: de helft
van het praesidium zit al
in quarantaine en we lij-
ken op de vooravond van
WOIII te staan. Ik kan toch
niet de enige zijn die het
beu is om in twee jaar tijd

meerdere once-in-a-century
events mee te maken?

Ik was na bijna twee maan-
den pauze van het studen-
tenleven vergeten hoe snel
mijn portefeuille leegloopt
dus ik ga eens moeten zoe-
ken naar een bron aan in-
komen2.

Om mijn bankrekening ver-
der te doen leeglopen, heb-
ben we dit semester weer
een heleboel nieuwe acti-
viteiten gepland! En dan
is er ook nog eens de lus-
trumweek na de paasva-
kantie. Voor zij die on-
der een steen leven: dit is
een week waarin wij col-

1Zal misschien wel wat warmer zijn dan het leslokaal waar ik nu zit
2Voor voetfoto’s aan een schappelijk prijsje, neem contact op met

scriptor@wina-gent.be
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lectief de bankrekening van
WiNA doen leeglopen voor
een week aan pure decaden-
tie! Wat er concreet gepland
staat is enkel geweten door
het lustrumcomité. Maar ik
kan met zekerheid zeggen
dat het een week wordt die
je bij zal blijven3!

Je vraagt je misschien af
wat je allemaal kan ver-
wachten in dit Strakske.
Er zijn namelijk nog niet

zo heel veel activiteiten ge-
weest om over te schrijven.
Geen zorgen, de redactie
heeft een aantal uitstekende
artikels geschreven die het
schrijftalent van Winezen
cementeert. Hopelijk geniet
je evenveel van deze editie
als wij ervan genoten heb-
ben hem te schrijven!

Jullie scriptor,
Robin Chan, professioneel
zeveraar

3Of niet, afhankelijk van hoe kapot je gaat
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Woordje van de praeses
Beste Winezen,

De tweede week van het semester
is alweer voorbij, dus het is drin-
gend tijd dat ik nog eens tekstje
verzin. Allereerst hoop ik op-
recht dat jullie examens goed ver-
lopen zijn. Ongeacht of dit het
geval is of niet, laten we deze
zo snel mogelijk achter ons laten
en kijken naar de voorbije activitei-
ten.

Voor het semester echt begonnen was,
gingen we al op skireis samen met de
wetenschappen. Ikzelf ging dit jaar
voor de eerste keer mee en hoewel er
vanwege de coronamaatregelen een aantal beperkingen
waren, heb ik me toch goed geamuseerd. Omdat ik nog
nooit geskied had, heb ik ook lessen genomen en ik kan
met trots zeggen dat mijn eerste diploma dit jaar een feit
is4.

Het vorige semester eindigde in mineur vanwege de coron-
amaatregelen en die waren nog niet volledig weg bij de start
van het semester. De eerste clubavond van het semester
ging daarom door in de studententuin. Helaas deed het
weer ook nog eens tegen, dus werd het een koude, natte
clubavond. Daarom natuurlijk niet minder gezellig en bij
deze proficiat aan de strijders die toch afgekomen zijn.
Woensdag was het alweer tijd om onze eer te verdedigen
op twee IFK’s tegelijk, voetbal en basketbal. Lichtjes ver-
assend stoten we bij zowel voetbal5 als basketbal door en
komen we daarmee in de kwartfinales terecht. Voor de
recreationele sporters was er donderdag onze schaatsacti-
viteit. Een recordaantal van 35 deelnemers kwam hier hun
schaatsskills tonen.

4Als alles goed verloopt, komt daar in september nog eentje bij.
5Dankzij een forfait van de tegenstander, maar laten we ons niet vast-

bijten in de details.
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Vrijdag kleurde de coronabarometer eindelijk oranje en dat
betekende dat het tijd was voor onze jaarlijkse vriendjes-
en familiecantus. Storm Eunice gooide overdag het land
overhoop, maar dat weerhield ons er niet van om ’s avonds
al onze vriendjes en familie te laten zien hoe WiNA can-
tust6.

In week 2 volgde dan de eerste echte clubavond en zoals ge-
woonlijk zetten we het tweede semester stevig in met onze
cocktailavond. Dat het te lang geleden was en jullie er
allemaal ongelooflijk veel zin in hadden, bleek wel uit de
snelheid waarmee de cocktails verdwenen. Om 0u20 was
alles al op en dit was zelfs nadat we de mocktail al hadden
aangelengd met een scheutje vodka.

Helaas werden we dan alweer ingehaald door corona. Er
waren reeds enkele besmettingen op de vriendjes- en fami-
liecantus vrijdag en na de clubavond werd duidelijk dat het
zeer sterk aan het rondgaan was binnen WiNA. We hebben
dan de moeilijke beslissing moeten nemen om de komende
evenementen af te lassen, in de hoop de verspreiding te
stoppen, zodat we met minimale onderbreking toch volle-
dig onze gang kunnen gaan. De LAN der wetenschappen
en de zeer geanticipeerde 24-urencantus werden hier he-
laas de dupe van.
Niet getreurd, ook de komende week staan er heel wat
toffe activiteiten gepland. Zo komen er niet één maar twee
schachtencantussen aan7, eentje voor de huidige schach-
ten en eentje voor de schachten van vorig jaar. Ook doen
we eens iets nuttig en gaan we bloed doneren via Bloedse-
rieus Gent. Dinsdag is het dan tijd voor onze jaarlijkse ka-
raoke. Haal jullie mooiste zangstem maar al boven. Don-
derdag gaan we samen met de andere wetenschappen wat
cultuur opsnuiven in het Gents Universitair Museum.

Nog een overzichtje van enkele topactiviteiten van de ko-
mende weken. Op donderdag 10 maart verbroederen we,
met twee jaar uitstel, met de biologen. Op maandag 14
maart is onze jobbeurs terug van weggeweest, een echte

6Naar mijn eigen bescheiding mening was dit de tofste cantus tot nu
toe dit jaar (die ik heb meegedaan)

7De eerste zal reeds voorbij zijn wanneer dit Strakske uitkomt.
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aanrader. Woensdag 16 maart volgt onze ondertussen be-
ruchte bierbowling. Dinsdag 22 maart halen we eindelijk
de uitgestelde massacantus in8.

Zo, er staat dus weer vanalles op de planning. Zoals ge-
woonlijk kunnen jullie altijd op onze website en facebook
terecht voor alle informatie over onze activiteiten. Tot op
de volgende WiNA-activiteit!

Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!

Jullie Praeses, Kobe Bleuzé

8De inschrijvingen gaan op 1 maart om 14u open.
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Verslagen
Cultuur

Hellow,

Nieuw semester betekent natuurlijk nieuwe uber-coole cul-
tuuractiviteiten ‘whoehoew!’. En we starten het semester
meteen met een knaller: WiNA’s Crazy Karaoke op dins-
dag 1/03. Het wordt eens tijd om jullie doucheconcertjes
te verplaatsen naar de CB en daar de longen uit het lijf te
zingen!
Liever op een andere manier cultuur opsnuiven? Kom
op donderdag 3/03 mee met WiNA naar het GUM tijdens
de museumnacht. Voor de mensen die dit niet zouden
kennen, het GUM is hét wetenschapsmuseum van Gent,
waarin ze allerlei unieke voorwerpen tentoonstellen. Ze-
ker de moeite om mee te gaan naar dit GRATIS museum.
Schrijf je wel op voorhand in via het facebook evenement!
Zijn zowel een museumbezoek als karaoke niet je ding,
wees niet getreurd! Er zijn nog heel wat andere activiteiten
in aantocht, waaronder karting, bierproeverij en meer. Het
wordt duidelijk een zeer cultureel semester.

CultHOER out!
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Feest
Cocktailavond

In de eerste weken van
het tweede semester heb-
ben we weer eens na een
eeuwigheid de legendari-
sche cocktailavond kun-
nen meemaken! Het thema
was 2012 en enkele Wine-
zen hebben hun best ge-
daan om hun meest nostal-
gische driekwartsbroeken,
petten en fluokleren aan te
doen. Anderen hadden het
creatiever aangepakt, zoals onze Quastor Sibe die een t-
shirt aanhad met het standaardmodel op9. Daarvoor dus
een dikke shout-out!
Terwijl een paar bangers van 2012 opstonden, begonnen
de Winezen rustig aan een drankkaart te kopen en hun
eerste cocktails te proeven. Tegen 10 uur zat de CB vol
met zowel enkele afgetakelde WiNA-leden als jonkies die
hun eerste cocktailavond meemaakten. De Harlem Shake
vloog erdoor en was zonder twijfel de populairste cocktail.
De andere cocktails volgden al snel en tegen middernacht
was alles op! We hadden gelukkig het creatieve idee om
wat vodka bij de mocktail te kappen om deze om te tove-
ren naar een nieuwe cocktail! Deze was uiteraard ook zeer
snel op, wat betekende dat we de cocktailavond moesten
afsluiten en jullie zatlappen moesten teleurstellen.
De dag erop hebben we gehoord dat velen een zware ka-
ter hadden, maar ook dat velen hadden genoten van deze
epische clubavond! Feestjes blij!

Toekomst

In week 5 komen we terug met de Foute Top om van het
padje te gaan op de foutste nummers. Begin alvast met
je verzameling van foute liedjes op te maken zodat dit de
strafste editie van de voorbije jaren kan worden!
In week 7 hebben we dan weer eens een themaclubavond
voor jullie voorzien, maar dat thema gaan we toch nog

9verwijzing naar ontdekking van het Higgs-deeltje in 2012
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eventjes geheim houden ;).

Christus herrijst uit het graf, eerste paaszondag ca. 30 n.C.
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Sport
WiNA’s Gekke Schaatsactiviteit

Schaatsen boomt in België. Met succesvolle Olympische
Winterspelen voor ons land in onze gedachten toonden ook
wij, Winezen, onze vaardigheden op de ijsbaan. Op don-
derdag 17 februari gingen we schaatsen in de Kristallijn.
Een fantastische opkomst: we telden maar liefst 35 Wine-
zen die het beste van zichzelf lieten zien op de ijspiste. Na
enkele rondjes schaatsen verliep alles vlekkeloos, de mees-
ten hadden toen eindelijk door dat het eigenlijk constant
een ovaalvorm was. Enkelingen slaagden er toch in om
met een ander gedeelte dan de schaats de ijsvloer te ra-
ken. Dit leidde tot enkele hilarische valpartijen, waar jullie
sportjes trouwens van gespaard bleven. Voor gevorderde
Winezen was er ook een middengedeelte in de schaatspiste
waar talloze schaatskunstjes konden geëtaleerd worden.
Verder konden ook hulpmiddelen gebruikt worden, zoals
een éénzit en een tweezit. Dit was handig om eventjes te
kunnen zitten en uit te rusten, minder aangenaam was
het als jij de duwer was. Om 21u30 werd door de spea-
kers aangekondigd dat onze schaatsbeurt erop zat. Na een
snelle groepsfoto maakten we plaats voor de ijshockeyers,
die een dubbel zo brede borstkas hadden als de modale
Winees.
Bedankt voor jullie massale opkomst, hopelijk hebben jul-
lie er ook van genoten!
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IFK Voetbal

Na een klinkende 5-0-zege tegen Dentalia (zééééker niet
door forfait) nemen we het op in de kwartfinale tegen VRG.
Deze match vindt plaats op woensdag 9 maart om 20u00
op het voetbalveld van Campus Schoonmeersen.

IFK Basketbal

Ondanks dat corona de Winezen plaagt dit semester heb-
ben wij onze epische match tegen Hermes kunnen spelen.
WiNA was zeer goed begonnen met een mooie voorsprong,
Hermes wist niet wat er aan het gebeuren was10! Na een
time-out en een verse portie determinatie kwam Hermes
plots terug met bijna niets anders dan 3 punters tot ze
zelfs gelijk stonden met ons! In de tweede helft moesten
we ons bewijzen, het was alles of niets! Uiteindelijk heeft
ons sterk team de overwinning kunnen behalen met 38-30
en zal WiNA zich volgende keer mogen bewijzen tegen VTK.

IFK Zwemmen

Op dinsdag 8 maart gaan we gaan zwemmen in het GUSB.
Indien je goed kan zwemmen of een echte waterrat bent
mag je altijd sturen naar de sportjes Jarne of Vincent, of
naar sport@wina-gent.be.

12-urenloop

Woensdag 27 april zeker noteren in jullie agenda! Dan
vindt na twee jaar afwezigheid opnieuw de 12-urenloop
plaats. Indien je eventjes niet weet wat doen met je le-
ven, loop enkele kilometers zodat we goed voorbereid zijn
om een goed resultaat te behalen op het Sint-Pietersplelin.

Sportieve groetjes en hou jullie gezond,
Jarne en Vincent

10De PR-Extern en Scriptor zijn fantastische basketters :)), n.v.d.r
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Kalender
Een nieuw semester betekent natuurlijk ook een heleboel
nieuwe activiteiten11! Hier vind je een snel overzicht.

Di 1 mrt Karaoke + clubavond CB
Do 3 mrt Wetenschappen goes GUM GUM
Ma 7 mrt Karting eKart Dok

Noord
Di 8 mrt Clubavond CB
Do 10 mrt Verbroederingscantus GBK CB
Ma 14 mrt WiNA’s Jobbeurs Resto S5
Di 15 mrt Foute top 86 + clubavond CB

Woe 16 mrt Bierbowling Overpoort
Bowl

Di 22 mrt Massacantus Flanders
Expo

Di 29 mrt Clubavond CB
Do 31 mrt Cantus CB
Vr 1 apr Galabal Le Bateau

11En hopelijk worden ze nu niet allemaal afgelast
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Kaperijen van memerijen
Na wat kuieren door obscure memepagina’s en inzendin-
gen van lezers heb ik de volgende 10 memes geselecteerd
voor deze editie.
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(Hij had uiteindelijk een 14)
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Horoscoop
Nu we van de overheid de vrijheid hebben gekregen om
weer uit te gaan, gaan er waarschijnlijk weer veel zatte
Winezen in de overpoort te vinden zijn. Wij van de redactie
weten echter al vaak hoe de avond zal eindigen op basis
van iemands sterrenbeeld. Zoals altijd is deze informatie
strikt serieus te nemen.

Ram (21 maart – 19 april)
Rammen hebben een ego en als ze iemand zien die beter
kan zuipen dan zij, voelen ze zich al snel op hun tenen
getrapt. Het gevolg is dat ze de persoon in kwestie willen
inhalen omdat ze niet willen toegeven dat iemand gewoon-
weg iets beter kan. De avond voor een Ram eindigt vaak in
scheefwandelend gemompel en door hun koppigheid gaat
waarschijnlijk elke avond voor de rest van het semester zo
verlopen.

Stier (20 april – 20 mei)
Stieren zijn fijnproevers en houden er niet van om te drin-
ken met als enig doel zat worden. Zij willen de smaak van
het bier analyseren en stilstaan bij alle geuren die ze rui-
ken. Ze zijn vooral fan van zware bieren en gaan al snel
klagen als je hen een Cara aanbiedt. Door hun fijnproe-
verseigenschap gaan Stieren vaak nog vrij nuchter naar
huis, wat verklaart waarom het een strategisch slimme zet
is om hen als vriend te houden; ze kunnen je veilig thuis
brengen.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)
Tweelingen drinken voor twee maar je zal nooit aan hen
zien dat ze van het padje zijn12. Het zijn stille lijders die
met een glimlach een shot tequila kunnen nemen, ook al
staat hun keel in brand. Ze gaan de zattere vrienden vaak
uitlachen omwille van hun zatheid, maar dat doen ze al-
leen maar omdat ze weten hoe dronken ze zelf zijn. Tip
voor als je Tweelingen ontvangt op een voordrink: neem
een extra fles sterke drank mee.

12De praeses heeft mij anders toch wel langs een padje, dat een uur
langer duurde dan normaal, moeten begeleiden, n.v.d.r
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Kreeft (21 juni – 22 juli)
Kreeften beginnen hun avond altijd met een goed humeur
en positieve vibes, maar vanaf ze een beetje tipsy zijn, mag
je weer eens psycholoog spelen. Ze vertellen hun levens-
verhaal aan vreemden en vertellen over hun toxische part-
ner waarvan ze weten dat die niet goed voor hen is, maar
’ze kunnen gewoon niet weg want ze zijn verliefd’. Tip: haal
ze weg van hun gsm voordat ze hun partner gaan bellen!

Leeuw (23 juli – 22 augustus)
Als Leeuwen uitgaan, zijn er altijd gezichten die zich om-
draaien omdat ze simpelweg de meest fabuleuze personen
zijn uit de vriendengroep. ’Haar on point en outfit on fire’,
is hun leuze voor het uitgaan. Zij zijn dan ook meestal de
personen die de avond afsluiten met een one night stand
of een gek seksueel avontuur. De ochtend erop is het on-
getwijfeld story time!

Maagd (23 augustus – 22 september)
Maagden drinken op een vrij constant tempo waardoor
hun dronkenheid via een rechte stijgt naarmate de tijd toe-
neemt. Je zal dus nooit iets extreems van Maagden waar-
nemen. Ze gaan graag een babbeltje slaan met iedereen om
zo hun connecties uit te breiden. Hoe later het wordt, hoe
vreemder de gesprekken worden, maar Maagden houden
het gelukkig altijd rustig.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)
Weegschalen kunnen hun drankinname altijd goed te ba-
lanceren en weten perfect hoe ze genoeg moeten drinken
om de volgende ochtend niet met een kater te eindigen. Ze
zijn bovendien echte experts op dat vlak en van hen kan
je vanalle tips krijgen om een kater te vermijden, vaak ge-
volgd door een wetenschappelijke uitleg.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)
Schorpioenen vinden het zalig om te flirten met zoveel mo-
gelijk mensen. Ze knipogen naar de een terwijl de ander
het niet ziet om zo de hele avond een gevaarlijk spel te spe-
len. Meestal eindigt de avond echter in drama waarbij de
Schorpioen alletwee de prooien gaslight en ghost.
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Boogschutter (22 november – 21 december)
Een Boogschutter in je vriendengroep is een handige aan-
winst want zij spelen altijd de ’momfriend’ en brengen ie-
dereen veilig thuis. Als je te zat bent, brengen ze je water
en als je kotst, houden ze je haren vast. Jammer genoeg
ervaren ze zelf niet veel plezier door hun grote verantwoor-
delijkheidszin tijdens het uitgaan.

Steenbok (22 december – 19 januari)
Steenbokken volgen de leuze ’work hard, play hard’. Zij
zijn degenen die zich enorm hard inzetten voor hun stu-
dies, waardoor hun vrije tijd pas in de nacht valt. Nie-
mand weet wanneer ze slapen, maar op een wonderbaar-
lijke wijze zijn ze altijd te vinden op elk feestje en ook in
elke les. We hebben hun geheimen nodig!

Waterman (20 januari – 18 februari)
Watermannen zijn de gekke dansers die impulsieve beslis-
singen nemen en nooit nee zeggen tegen gratis drank. Door
hun impulsiviteit belanden ze echter vaak in vreemde en
soms zelfs gevaarlijke wateren. De kans dat een Waterman
je stuurt dat die veilig is thuis gekomen is haast miniem.
Ze verdwijnen altijd op een mysterieuze wijze op het einde
van de avond.

Vissen (19 februari – 20 maart)
Vissen proberen altijd hun emoties te verdrinken, maar
zij gaan niet op een trap zitten wenen over hun levens-
trauma’s. Zij zijn de comazuipers die vaak terugkomen
met zwarte gaten en zich nooit meer iets herinneren van
een avond. Let goed op het drankgebruik van dit soort
vrienden, want het kan al snel in een ambulancerit eindi-
gen.
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Drip Tips
Als Winees wil je misschien wel eens ontsnappen aan de
sleur van dezelfde twee hoodies dag-in dag-uit te dragen.
Daarom hebben we Sir WiNA drippington geïnterviewd, een
oudlid van ons die vandaag de dag één van de grootste
namen binnen de mode-industrie is.

Voor velen bent u niet zo gekend
binnen WiNA. Wie bent u precies en
hoe bent u bij WiNA terecht geko-
men?
Ik ben begonnen als een informa-
ticastudent hier aan de UGent in
2004. Al snel leerde ik WiNA ken-
nen maar ik ben nooit in het praes-
idium toegetreden. Ik ben altijd zeer
blij geweest met de kring maar die
kleine “i ” irriteert me nog steeds een
beetje.

Aan die “i ” gaat er, vrees ik, weinig
veranderen *lacht*. Hoe bent u dan

uiteindelijk in de mode-industrie beland?
Tijdens mijn master is het mij opgevallen hoe weinig men-
sen zich eigenlijk goed voelden in hun kleren. Ik was in dat
opzicht de vreemde eend in de bijt aangezien ik altijd zeer
extravagant gekleed naar de les ging. Na wat gesprekken
met vrienden van mij kwam ik rap tot de conclusie dat ze
het gevoel hadden dat mode iets was dat buiten hun bereik
lag, alsof het iets goddelijks was dat slechts enkelen kon-
den begrijpen. Ik heb dan besloten om, naast mijn studies,
kleine workshops te organiseren waarin ik met medestu-
denten naar verschillende klerenwinkels trok en hen hielp
met hun kledingskeuze. Dit begon snel te groeien en uit-
eindelijk besloot ik mijn eigen kledingbranche te starten.

Twee jaar na uw master verdween u plots voor meer
dan 10 jaar, wat was er gebeurd?
Na het starten van mijn eigen bedrijf begonnen bestellin-
gen naar binnen te stromen, alles verliep perfect.
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Maar in 2011 werd mijn workshop
platgebrand door een jaloerse oud-
medestudent, ik zag mijn levenswerk
voor me in vlammen opgaan. Dit brak
mij.
Ik besloot naar Engeland te trekken om
opnieuw te kunnen starten op een plek
waar niemand me kende. Het was hier
waar ik mijn titel Sir heb ontvangen
voor het herontwerpen van The Queen
haar garderobe. Hier heb ik af en toe
ook eens een subtiele hint gelaten naar
mijn oude studentenkring.

Wat voor een stijladvies zou u aan WiNA-leden geven?
Het voornaamste is dat je je goed voelt in wat je draagt.
Als een hoodie dit voor je doet, dan is dat waar je mee moet
gaan. Maar als je wat meer wil, kan ik je aanraden om eens
met vrienden wat klerenwinkels binnen te stappen en ge-
woon wat dingen te proberen. Sta open voor anderen hun
kledingsstijlen, je hebt moed nodig om eens iets anders te
proberen. En er is niets meer dodelijk dan een scherpe
dubbele opmerking van een medestudent of vriend.
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WiNA’s Drank Tierlist
De ene kan wel beter drinken dan de andere, maar nog
nooit in de geschiedenis van WiNA werd er een tierlist ge-
maakt van de zuipcapaciteiten van bekende Winezen ... tot
nu. De tierlist is strikt gebaseerd op objectieve waarnemin-
gen van de hoeveelheid alcohol die een bepaalde Winees
binnen kan houden en dus niet op de drinksnelheid.

Uiteraard volgt er een uitleg bij de posities van elke Winees
in de tierlist. We beginnen bij de F-positie en zullen gelei-
delijk aan naar boven klimmen tot we de goden bereiken.

Het is wel altijd al duidelijk geweest dat Wero een teleur-
stellende Pool is13. Ze denkt dat ze kan zuipen maar in
werkelijkheid voelt ze het al warm worden in haar hoofd
na 3 pintjes. Jitse haar positie heeft ook weinig uitleg no-
dig, aangezien elke avond met een pint in de hand eindigt

13Ja, ik schrijf absoluut over mezelf in 3e persoon
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met zatheid14.

We stijgen door naar de E-positie en daar zal toch wel niet
onze geliefde Praeses staan. Een cantus met Kobe ein-
digt altijd met hij die niet op zijn benen kan staan. Deze
cantussen gaven ons een throwback naar cantussen met
Prosenior Nathan, waarbij hij ook nooit meer oké was na
een hele cantus. Zo zie je maar dat je geen getalenteerde
zuiper hoeft te zijn om Praeses te worden. Wout vertelde
aan de redactie dat hij stiekem helemaal niet kon zuipen,
maar omdat dit nog niet zo catastrofaal was als bij Wero,
werd hij een positie hoger gezet.

De ene Bleuzé overstijgt wel eens de andere, maar alsnog
is zuipen niet één van hun grootste talenten. Sibe staat
daarom boven zijn broer te schijnen op de D-positie, maar
we mogen niet vergeten dat dit nog altijd een erg zwakke
plaats is. De West-Vlaamse deernes Camille en Justine
hebben een vrij vergelijkbare zuipcapaciteit.
Het grote verschil met Sibe
is dat ze hun dronkenschap
veel beter kunnen verber-
gen15, maar als je hen vroeg
op de avond vraagt of ze
van het padje zijn, zal het
antwoord altijd ’ja’ wezen.
Hierna volgen de spauwer-
rangers Matthias en Philippe.
Aan de redactie vertelde Mat-
thias dat hij beter kon zui-
pen dan Philippe en datzelfde
verhaaltje hebben we ook van
Philippe gehoord. We hebben
daarom besloten om ze allet-
wee op een gelijkwaardige zwakke plaats te positioneren.

De C-tier zit vol met underdogs zoals onze Scriptor Ro-
bin en onze Cursus Christopher. Mensen verwachten het
niet van hen, maar ze kunnen beter zuipen dan de mees-

14Is er eigenlijk nog iets onder F-tier waar we deze twee kunnen ste-
ken?, n.v.d.r

15Ze vallen ook niet zo vaak in slaap, n.v.d.r
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ten denken en wanneer de helft van het praesidium op de
grond ligt, staan zij nog stevig op hun voeten. Van Jarne
is het algemeen geweten dat hij niet de slechtste zuiper is.
Dit komt waarschijnlijk doordat hij elke week zijn zuipta-
lenten oefent na een voetbaltraining. We mogen daarnaast
onze Protemmer Tippi niet vergeten. Haar ergste avond
was waarschijnlijk de Ballen-en bierkoning(in)avond om
logische redenen, maar we respecteren haar prestatie en
bewonderen haar omdat ze geen ambulancerit nodig had.
Daarom zetten we haar trots op de C-positie.

We komen dichter en dichter bij de Goden der Drank, maar
voor we daar arriveren, zijn volgende zwaargewichten het
vernoemen waard. Vincent is niet bang van vele pintjes,
maar door zijn hoge tolerantie moet hij vaak veel geld uit-
geven voordat hij iets van de drank voelt. We vermoeden
dat zijn hoge tolerantie een gevolg is van de straffen die hij
moest ondergaan tijdens zijn VTK-tijden. Onze PR-extern
Maxim kent intussen ook wel de trucjes van het zuipen. We
weten niet vanwaar zijn talenten komen, maar misschien
is dat ook iets dat hij bewust geheim wil houden om zijn
hoge positie te behouden. De huidige Temmer is ook niet
bang van enkele pintjes, maar omdat zijn Ballen-en bierko-
ning(in)avond iets minder rampzalig verliep dan bij Tippi,
hebben we hem een hogere positie gegeven. Winezen die
deze hoge positie ook verdienen zijn twee ouwezakken Ma-
non en Mathieu. We schenken Manon deze plaats omdat
ze toch wel twee jaar Bierkoningin is geweest. Tegenwoor-
dig zijn haar skills een beetje afgenomen, maar dit komt
waarschijnlijk door de leeftijd. Mathieu zijn skills zijn vrij
constant gebleven in de tijd en hij wist elk jaar in de latere
rondes van de Bierkoningverkiezing te geraken. Gerwoud
is tenslotte ook een vernoemenswaardig icoon na zijn pres-
taties op die avonden. Elke keer dat F-tiers één pint heb-
ben gedronken, zit Gerwoud op zijn minst 5 pinten verder!

Hoewel de andere twee leden van het Hoogpraesidium niet
kunnen zuipen, is er gelukkig nog onze Vice die nog op
zijn benen kan blijven staan op een cantus als de Bleuzés
buiten westen zijn. Hij kan onmenselijke hoeveelheden al-
cohol naar binnen werpen zonder een teken van dronken-
schap te vertonen en dat verklaart zijn hoge plaats in de
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tierlist. Florence zie je niet vaak zat, maar als je dat uit-
zonderlijk moment toch meemaakt, is het slechts nadat
ze hoeveelheden heeft gedronken die comateus zijn voor
E-tiers. Zou zij twee levers hebben? Nog een iconische
persoon die het verdient om op de A-tier te schijnen is de
enige echte Segers. Manon vertelde ons dat hij toch iets
beter kon zuipen dan haar, wat verklaart waarom we hem
een hogere positie hebben gegeven. Er blijkt bovendien een
trend te zijn bij (pro)senioren; ze kunnen of totaal niet zui-
pen, of ze zuipen de hele corona omver. Dat laatste geldt
voor Robin. Hoewel je zou denken dat hij elke clubavond
van het padje is omdat hij bij elk gesprek onzin uitkraamt,
vertoont hij toch significante tekenen van nuchterheid na
immense hoeveelheden alcohol. De laatste vernoemings-
waardige persoon in de A-tier is Maxime. Ondanks dat de
meesten Maxime vaak dronken hebben gezien, gebeurde
dat telkens nadat zijn portemonnee haast leeg was. Kun-
nen zuipen is dus zowel een zegen als een vloek, zo blijkt.

We zijn eindelijk aangekomen bij de Goden der Drank. Na-
dat we begonnen bij de losers van WiNA zijn we eindelijk
aangekomen bij de twee personen die iedereen omver knal-
len: Ellen Deschacht en David Vandorpe. Ellen is in 2019
en 2021 Bierkoningin geweest. Door corona was er in 2020
een editie minder, maar onofficieel mogen we wel zeggen
dat ze potentieel Keizer-Bierkoningin is. Ze blinkt niet al-
leen uit op snelheid maar ook op hoeveelheid en nog nooit
hebben we zo een prestaties als die van Ellen mogen aan-
schouwen bij een WiNA-vrouw. Zij verdient daarom zon-
der twijfel een plek op de hoogste tier. De enige persoon
die aan haar kan tippen is de 26-jarige David. Hoewel ta-
lenten afnemen met de leeftijd, is dit bij David nooit het
geval geweest. Hij slorpt pinten op als een stofzuiger en
we beginnen ons daarom af te vragen of hij niet gewoon
een uitzonderlijk brede slokdarm heeft. Hoeveelheden zijn
ook nooit een probleem geweest en hij is waarschijnlijke de
enige prosenior die cantussen op het einde nog deftig kon
orchestreren. Deze twee Goden der Drank zijn niet snel
van hun troon te stoten en delen daarom de teerbeminde
S-tier.
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Glijbaantjes
Hoewel het leven aan de unief een tijdje heeft platgelegen,
hebben onze Wineesjes dat zeker niet gedaan. Lees hier de
wijsheid die onze leden u te bieden hebben!

“De hoofdstad van Polen is
Reykjavik.” - Camille, voorzitter
van het quizcomité

“Ik heb meer diagnoses dan
diploma’s”- Ellen

“Ik wil overal plassen, ma kak-
ken da gaat te ver” - Robbe

“Ik kan keigoed Grieks: die rare
p, die drietand en oikos” - Ca-
mille

Victor: “Tis ne kleine met een
lightsaber.”
Cedric: “Waar is den tijd da ge u
daarmee kon amuseren?”
Mathieu: “Een kleine of een
lightsaber?”

“Hoe heet ik nu weer?” - Sera-
fina
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“Ik heb soa mee voor vanavond”
- Justine
“Moet ge de stok van Vic gebrui-
ken?” - Justine
“Ik zit erin” - Justine

“Die is van Noorwegië, das nen
noorweeg” - Robin VdV

“Ik moet nie scheren, hij is al
groot genoeg zonder te scheren”
- Thomas

“Misschien moeten we eens an-
tilichamen uitwisselen” - Wero,
als openingszin

Robin C.: “Ma gij zat in Cali-
fornia, daar zal het geen morse-
code met geweren geweest zijn.”
Victor: “Nee, daar was het mor-
secode met geaardheden.”

“Voor boos hebt ge twee wenk-
brauwen nodig” - Kobe
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Wero: “I love it when you infect
me with your semen.”
Robin C.: “Das toch gewoon
zwangerschap?”

“Kobe, kheb een probleem. Er
zit een kassa van iemand in de
sleutel.” - Sibe

“Wij gaan poepoefeningen doen”
- Robin VdV

““Waarom heb ik zo veel hon-
ger? Ah wacht misschien moet
ik eens ontbijten.” - ik tegen
mezelf 10 minuten geleden”
- Sibe

“Ik vind het feit dat gij tegen
uzelf praat en dat dan hier zet
een glijbaantje op zich” - Kobe

Tristan: “Hoe oud zijt gij?”
Mathieu: “25”
Tristan: “Ah dan snap ik dat gij
geen racisme kent”

“Ik kan geen nee zeggen tegen
mensen. Dus nu heb ik Linux
staan en een date gepland.”
- Jitse
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Mondmasker characters
We zijn intussen maar al te vertrouwd met de beruchte
FFP2 maskers, maar we zijn er doorheen de pandemie al
een heleboel tegengekomen. Dit artikel zal je geheugen
zeker wat opfrissen!

Merchant
• Speed: 13

• Attack: 5

• Defense: 7

• Charisma: 18

• Special:

– Blue: Water breathing

– Black: Necromancy buff

– Pink: Healing buff

– Green: Studies at UGent,
counts as special I guess

Paladin

• Speed: 2

• Attack: 15

• Defense: 20

• Charisma: 0

• Special: Can throw shopping
bags when below 20% HP
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General

• Speed: 8

• Attack: 10

• Defense: 12

• Charisma: 9

• Special: Can summon
schachten at will

Avian
• Speed: 4 (on land), 18 (in

flight)

• Attack: 4

• Defense: 4

• Charisma: 15

• Special: Immune to poison
effects

Priest

• Speed: 5

• Attack: 3

• Defense: 8

• Charisma: 11

• Special: Lettuce pray
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Hydrator
• Speed: 9 (on land), 16 (in wa-

ter)

• Attack: 12

• Defense: 7

• Charisma: 6

• Special: Keeps the homies
hydrated, i.e. no hangovers

Jester

• Speed: 9

• Attack: 10

• Defense: 7

• Charisma: 12

• Special: You wanna know
how I got these scars?
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Woordje van de schachtentemmer
Allerliefste Winees, geachte lezer,

Het is alweer een tijdje ge-
leden dat ik de goede bood-
schap nog eens kunnen ver-
spreiden heb, dus bij deze
wil ik u een fantastisch 2022
wensen. Zeker aangezien onze
activiteiten de voorbije maan-
den nogal stil gelegen hebben
wegens die stomme Corona en
nóg stommere examens. Dan
ben ik er ook natuurlijk in ge-
slaagd om de eerste week van
het semester zelf in quaran-
taine te belanden, waardoor
ik dus zelf niet naar de ope-
ningsclubavond en vriendjes-
en familiecantus ben kunnen
gaan :(. Ik heb alleszins ge-
hoord dat het zeker de moeite was!

Op de cocktailavond in week 2 kon ik mijn schachtjes dan
eindelijk nog eens terugzien en ik kan met trots melden
dat ze enorm genoten hebben van de cocktails. De sfeer
zat goed en de cocktails waren fantastisch; meer moet een
Winees niet hebben.

Aangezien Corona tijdens week 1 en 2 blijkbaar in de uit-
verkoop was hebben we spijtig genoeg de 24-urencantus
moeten annuleren, maar gelukkig kunnen de cantuskrie-
bels vervuld worden tijdens de 2 schachtencantussen. Hier
krijgen onze schachtjes van dit jaar én die van vorig jaar
de kans om hun talenten als praeses, cantor of schachten-
temmer te tonen en krijgen wij de kans om het hen zo lastig
mogelijk te maken ;).
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Veel succes tijdens Wereldoorlog 3 en hopelijk tot in het
volgende Strakske!

Victor
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Puzzels
Bridges

Om de puzzels van deze editie te starten, zullen we wat
bruggen bouwen. Hier is het de bedoeling dat je bruggen
tekent tussen de verschillende eilandjes met cijfers erin.
De eilandjes mogen enkel horizontaal/verticaal met elkaar
verbonden worden en met hooguit twee bruggen. De cij-
fers geven aan met hoeveel bruggen het eilandje verbonden
dient te worden.
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Jigoku
In de vorige editie hadden we de sudoku, maar bereid je
voor op zijn nakomeling: de jigoku16. De regels zijn het-
zelfde als een normale sudoku, maar nu geven de bekjes
tussen de vakjes aan of het cijfer groter of kleiner is dan
het aangrenzende. Veel succes!

16Zie ook ’t Infostrakske van dit jaar
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Masyu
In deze puzzel mag je weer bolletjes verbinden maar op
een lichtjes andere manier dan daarnet: nu moet je een
een pad creëren dat zichzelf niet raakt of kruist door de
bolletjes te verbinden. De volle bolletjes geven aan dat het
pad zich daar 90◦draait, lege geven aan dat het pad er daar
recht door gaat. Elke zwart bolletje dient voorafgegaan en
gevolgd te worden door een rechte lijn. Je mag enkel hori-
zontale/verticale lijnen tekenen.
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Samurai Sudoku
Tijd voor een variatie op de teerbeminde sudoku: de samu-
rai sudoku! Je lost hem exact hetzelfde op als een normale
sudoku, maar je moet rekening houden met de andere su-
dokuvelden.
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Inky
Aangezien de sudoku’s zeer populair zijn, heb ik nog een
variatie op de sudoku toegevoegd17: de inky18. Hier moet
je cijfertjes invullen zoals bij een gewone sudoku, maar cij-
fertjes binnen één veld (met een dikke rand) moeten gelijk
zijn aan het cijfertje linksboven via de gespecifieerde be-
werking.

17Zeker niet omdat ik een pagina te kort kom hoor
18Of KenKen, Calcudoku, ...
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Het verjaardagsparadox
Aangezien het raadseltje uit de vorige editie wel wat succes
had, heb ik besloten om er in deze editie nog eentje toe te
voegen. Deze vraag herinner ik me nog goed uit een hoor-
college van Prof. Dawyndt en herkennen een aantal van
jullie waarschijnlijk wel. Het blijft alsnog een leuk paradox
met een contra-intuïtieve oplossing!

De vraag is heel simpel: hoeveel mensen heb je nodig opdat
de kans dat er twee dezelfde verjaardag delen 50% is?

Stuur je antwoord zeker door19!

19Om een kunstwerk te commiseren, gelieve contact op te nemen met
scriptor@wina-gent.be
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Antwoorden vorige editie

Antwoord op het raadsel: Om zijn overlevingskans te
maximaliseren, moet Ugly recht omhoog schieten. Zo is
de kans groter dat Good en Bad elkaar neerschieten.

41



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 ’t Strakske wil ik graag volgende men-
sen bedanken:

• Deze keer mezelf voor de cover20

• Wero voor haar tier list en horoscoop

• Sir WiNA Drippington voor het verhelderende inter-
view

• Ada voor het bijstaan van Drippington

• Onze teerbeminde Winezen voor hun prachtige uit-
spraken

• Camille, Kobe, Jarne en onze feestjes voor het op tijd
doorsturen van hun woordje

• Vincent en Victor voor het uiteindelijk doorsturen van
hun woordje

• 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
persoonlijke beledigingen sturen?
Neem dan gerust contact op via scriptor@wina-gent.be of
spreek me aan via je favoriete sociale medium!

20Ja ik weet het, hij is brak
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