Editoriaal
Liefste inezen en eender wie
dit Strakske in zijn handen1
vindt,
Indien je verward bent
door
de
aanspreking,
hier
is
wat
context:

Mijn persoonlijke favoriet
was waarschijnlijk de Highland Games. Hoewel het
weer wat minder was, zat de
sfeer wel heel goed! Het kan
Iemand heeft dus tijdens de me niet schelen dat mijn
lustrumweek ons wiskunde- team het laatste is gekobordje gestolen2 dus vanaf men4 ! We hebben ons echt
geamuseerd!
nu heten we iNA3 !
Nu ik toch bezig ben over
de lustrumweek, laat me je Jammer genoeg moet ik
vertellen dat het echt vele naast de lustrumeuforie,
malen beter was dan wat ik met een traantje in het oog,
verwacht had! Lustrumco- ook meedelen dat dit mijn
mité, jullie hebben echt alle laatste Strakske is. Ik heb
verwachtingen overtroffen! heel erg genoten van het
Ik hoop dat jij, liefste lezer, schrijven van deze boekjes
er even hard van hebt kun- en ik hoop dat jullie evenveel plezier uit het lezen5
nen genieten als ik!
1 of

computerscherm
het wiskundebordje van ze allemaal blijft me ook een mys-

2 Waarom

terie
3 Uiteraard

met een kleine i, we vergeten onze roots niet he
ik lichtjes verbitterd
5 of de puzzels maken
4 Schrijf

3

ervan hebben gehaald. Dat
laatste blijft hopelijk volgend jaar ook gelden want
niemand minder dan Maarten Van Hoecke6 neemt het
van mij over! Zijn ervaring
als scriptor zal ’t Strakske
ongetwijfeld een nieuw kwaliteitstijdperk inblazen7 !
Aangezien dit het laatste
Strakske is, wil ik graag
twee mensen in de schijnwerper zetten die mij heel
hard hebben geholpen met
dit boekje doorheen het jaar:
Eerst en vooral Wero voor
haar vele tekstjes en horoscopen, zonder jou zou ’t
Strakske twee keer zo dun
geweest zijn!
Natuurlijk
moet ik ook Florian bedan-

ken voor al zijn prachtige
covers! Zonder hem zou ik
mijn eigen covers moeten
maken. Voor het resultaat
daarvan verwijs ik u graag
door naar ’t Strakske III.
Zo, dan heb ik zowat alles gezegd dat ik wilde zeggen denk ik. Ik zie dat ik
nog wat witruimte heb dus
hier wat snelle levenstips:
Drink genoeg water! Drink
niet van ontsmettingsmiddel, ook al staat er alcoholisch op! En vegetarisch
eten is echt nog decent!
Jullie scriptor en voor een
laatste maal professioneel
zeveraar,
Robin Chan8

6 Proscriptor

2018-2019
geef toe, een beetje brakheid zorgt wel voor karakter
8 Voor zij die de paddenstoel niet snappen: mijn voorgangers Niels
en Nathan hadden altijd iets met sporen dus volg ik hiermee in hun
voetsporen. Bedankt aan Justine D’Hoine voor het idee!
7 Maar
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Figuur 1: Scriptor doet een zielige poging tot de YMCA
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Woordje van de uittredende praeses
Beste Winezen,
Het is alweer tijd voor mijn
laatste woordje9 . Dat wil
dus ook zeggen dat ik nog
een laatste keer kan terugblikken op de voorbije activiteiten.
Vlak voor de paasvakantie
organiseerden we ons lustrumgalabal. Naar mijn bescheiden mening een topeditie, ondanks het feit dat
de temperaturen buiten
rond het vriespunt draaiden en langer dan een
kwartier op het dek van
onze feestboot vertoeven
dus niet echt aangenaam
was. In de paasvakantie was het weer tijd voor ons WWW,
WiNA’s Wacky Weekend. We zaten op een fantastische locatie en dus werd dit weekend vanzelf ook een fantastisch
weekend10 . Op de laatste zondag van de paasvakantie ging
traditiegetrouw de Cantus der Wetenschappen door11 .
Direct na de paasvakantie was het tijd voor onze lustrumweek. Tijdens deze legendarische week kon je genieten
van, in volgorde, gratis cava op de receptie, lekkere12 cocktails op de Ibiza Beach day, sterkere biertjes bij Destill en
Kill, muzikale begeleiding op de lustrumcantus, een smakelijke oudledenbarbecue, een broodnodige rustdag, doedelzakmuziek tijdens de Highland Games en tenslotte een
heuse WiNA-kermis op WiNA-dag 2. Een speciale proficiat en dankuwel aan het volledige lustrumcomité, en extra speciaal voor lustrumvoorzitter Robin en lustrumpenning Tippi, voor het verzetten van bergen werk om van deze
9 snif
10 Van

zaterdagavond heb ik dit vooral van horen zeggen, oeps
eerste zevensprong is bij deze ook een feit
12 en mogelijk iets te straffe
11 Mijn
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week te maken wat ze was.
Voor zij die nog energie over hadden13 , was er direct op
woensdag al de 12-urenloop. Samen met de Wetenschappen, Veto en VLAK veroverden we de 6e positie, een mooie
prestatie. De week nadien was het tijd voor alweer het volgende belangrijk moment in een jaar bij WiNA, de ontgroening. De lichting schachten van 2021-2022 werd plechtig ontgroend tot echte commilitones. Voor uitgebreid verslag, zie het woordje van de temmer, maar ik wil de exschachten toch ook zelf nog eens proficiat wensen.
Omdat we ook al eens aan volgend jaar moeten denken,
waren het afgelopen maandag verkiezingen. Ik wil het
nieuwe praesidium proficiat wensen met hun verkiezing
en veel succes wensen voor volgend academiejaar. Ik laat
WiNA in goede handen achter14 bij mijn opvolger, en tevens ook mijn Vice, Jitse. Maak er een geweldig jaar van
samen met je nieuwe praesidium.

Verder moet ik nog een hele hoop mensen bedanken, die
ervoor gezorgd hebben dat dit jaar voor WiNA een ongelooflijk jaar is geworden en voor mij het beste jaar van mijn
leven tot nu toe. Allereerst mijn praesidium, dat zich dag
in dag uit heeft ingezet voor WiNA het voorbije jaar. Jullie
13 En
14 Nu

niet bij de opkuis van het lustrum moesten zijn
nog niet natuurlijk, daarmee wacht ik tot de zwanenzang
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zijn stuk voor stuk topmensen en ik had mij geen beter
praesidium kunnen voorstellen. In het bijzonder een extra
bedanking aan mijn hoogpraesidium, waar ik altijd op kon
rekenen en zonder wie het nooit was gelukt. Uiteraard ook
bedankt aan alle comités en de VM’s, jullie zijn onmisbaar
voor de ondersteuning van het praesidium en de organisatie van heel wat toffe activiteiten. Last but not least wil
ik jullie bedanken, de leden van WiNA, de lezers van dit
Strakske, iedereen die dit jaar aanwezig was op activiteiten van WiNA. Zonder jullie is er geen WiNA.
Zo, dit was het, mijn laatste woordje zit er zo goed als op.
Ik hoop jullie nog terug te zien op de laatste clubavond(en)
en op de zwanenzang. Verder nog veel succes gewenst met
jullie examens, geef er een lap op.
Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!
Jullie Praeses,
Kobe Bleuzé
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Woordje van de intredende praeses
Beste Winezen
Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken die gestemd heeft op de verkiezingen om WiNA te steunen en uw oordeel uit
te geven.
Ik ben alvast
zeer enthousiast dat ik ben
verkozen als praeses en
ik kijk uit naar volgend
jaar.
Na de verkiezingen gaan
we nu natuurlijk ook richting de volgende stap: coöptaties.
We missen in
ons praesidium nog twee
Cursussen. Dit zijn wellicht niet papieren cursussen, want die hebben we nodig voor de komende blokperiode, maar wel degelijk de functie Cursus. Studenten die
ambitie zouden hebben voor deze functie mogen mij zeker altijd sturen. Winezen die liever geen praesidiumfunctie doen, kunnen zich natuurlijk ook nog altijd engageren
voor onze comités. Deze comités zijn: dev-team, doopcomité, galabalcomité, quizcomité, redactie15 , WWW-comité
en jobbeurscomité. Voor meer informatie over de comités,
kunt u terecht bij de respectievelijke functies.
Ik zal er alles aan doen om jullie topactiviteiten te kunnen
bezorgen. Het is misschien geen lustrumjaar, maar er zal
zeker even hard gefeest kunnen worden. Er zullen leuke
WiNA-dagen, cantussen, clubavonden, een galabal en nog
veel meer toffe activiteiten zijn.
Ten slotte wil ik het huidig praesidium bedanken voor een
fantastisch jaar en een leuke lustrumweek16 . Ik zou graag
15 a.k.a.
16 Met

het beste comité, n.v.d.r
uiteraard ook een enorme dank aan het lustrumcomité
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ook de andere kandidaten willen feliciteren met de verkiezingen. Ik vind het alvast een goed praesidium en we zijn
allemaal heel enthousiast. Ik kijk ernaar uit om met dit
praesidium te werken.
Ik wil nog alle Winezen veel succes wensen voor de examens en ik hoop jullie allemaal volgend jaar te zien.
Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!
Jitse Willaert
Praeses-elect WiNA 2022-2023
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Verslagen
Feest
Het is intussen al meer dan
een maand geleden, maar
onze belangrijkste activiteit van het academiejaar,
de climax der feesten, is
voorbij: het Lustrumgalabal.
Samen met ons
galabalcomité hebben wij
maandenlang werk gestoken in dit evenement zodat iedereen het zeker naar
zijn/haar/hun zin zou hebben en het nooit zou vergeten17 . Voor zij die hier en daar
toch gaten in hun geheugen zouden hebben, hebben we
een kleine recap:
Op 1 april hebben we jullie rond 20u mogen verwelkomen
voor een gratis receptie tot 22u. Hoewel het galabal geen
mop was, was het weer dat wel. We waren eerst van plan
om een gezellige receptie op het dek te houden, maar we
hebben het dan maar direct binnen gezellig gemaakt en tegen tien uur waren de meesten gearriveerd. Direct na de
receptie kon het echte feestje beginnen, maar zoals iedere
Winees weet, is de openingsdans tussen de Praeses en één
van de Feestjes een echte traditie. Dit jaar werd Weronika
de gelukkige die met Kobe mocht dansen terwijl Ellen er
heel jaloers op neerkeek18 . Als je deze legendarische dans
hebt gemist, vraag er dan maar naar in WiNA want praktisch iedereen heeft dit zitten filmen19 .
Ons episch WiNA-duo QJ (Quentin en Jonathan) hebben
de avond mogen inzetten met meezingers, dansschijven en
vurige tunes. Dit duo werd gevolgd door de Antwerpse
MAST, waarna de resultaten van de Promking -en Promqueenverkiezing aangekondigd werden. Nogmaals een grote
proficiat gewenst aan Promqueen Robbe D’hooge en Prom17 tenzij

je teveel hebt gezopen, daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk
the sarcasm please
19 fuck jullie allemaal
18 note
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king Robin Vande Vyver, het cuteste koppel van WiNA.
Daarna draaide DJ Bonuzz het dek eraf als headliner en
direct na zijn set besloot Robin Vande Vyver weer dat hij
geld teveel had en daarom zette hij 10 flessen cava om zijn
overwinning als Promking te vieren. Als laatste kwam ons
Feestje Wero, AKA Synoxis, de avond afsluiten met dancefloor en neurofunk drum and bass om de dronken slapers
toch weer wakker te schudden.
Hierna was het tijd om naar huis te gaan of om nog rond
te hangen in de Overpoort na de ontvangst van een paar
lekkere koffiekoeken en Cécémel. Het grootste deel van
het Praesidium en galabalcomité heeft besloten om in hun
bedje te kruipen na de drukke avond. Wij hadden het alleszins heel erg naar ons zin en zijn heel trots dat we zoiets
hebben kunnen organiseren. Nog een laatste dikke merci
aan het Praesidium, het galabalcomité en iedereen die ons
heeft geholpen op deze avond.
We love you x
Voor een laatste keer dit jaar,
de Feestjes xxx
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Sport
Jeneverbaseball
Op woensdag 30 maart
maakten 26 winezen zich
op voor jeneverbaseball.
Deze sport kan je omschrijven als op ballen slaan terwijl je hoge alcoholpercentages de keel ingiet. Na
een kwartiertje proevertjes
doen om te bepalen welke
smaak uiteindelijk de beste
was, begonnen we ook te
baseballen.
De meesten
sloegen met een bat, de personen die reeds niet goed meer
konden mikken, door onkunde of drank, konden gebruik
maken van een tennisracket. Er werd naarstig gelopen
achter de bal op het grasveld achter S9: vaak werd ze net
niet gevangen, met uitzondering op de ballen die Maarten
sloeg. Ook vermeldenswaardig is de out of the park van
Philippe, die dit naar eigen zeggen kon door zijn hockeyervaring.
Aangezien de avond begon te vallen – we waren nog maar
eind maart – en het dus te donker werd om nog te spelen,
zorgden we uiteraard dat de rest van de flessen geleegd
werden. Er waren veel soorten, zo hadden we onder andere
cactus-, appel-, vanille-, amaretto-, chocolade- en kersjenever. Na de activiteit werd er gezellig verder gedronken op
Stella in de kelder, waar er in de gang ook nog spontaan
beerpong gespeeld werd. Een avond zoals deze is nog maar
eens het bewijs dat sport en alcohol een goeie match zijn!
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12 Urenloop
Na een fantastische lustrumweek vond daags nadien, op woensdag 27 april,
de 12 Urenloop plaats. Dit
jaar namen we met de andere wetenschapskringen,
Geologica20 , Veto en VLAK,
deel aan de 12 uur durende estafettewedstrijd op
het Sint-Pietersplein. Het
doel? Zoveel mogelijk toertjes lopen in 43200 seconden!
Om 9u stipt begonnen de eerste lopers aan hun rondjes
van 340 meter op de harde kasseien waar nog steeds die
verdomde coronacirkels niet helemaal vervaagd zijn. Net
zoals alle andere edities waren de VTK en HILOK weer superieur en konden we hen niet bijbenen. Wel was de achterstand op de 4e plaats (een strijd tussen VEK&ML en
VGK) zeer klein, maar naarmate de uren verstreken begon deze toch onoverbrugbaar te worden. De strijd met
de Hermes en Farma, die samen een team vormden, was
spannender. Onze voorsprong voor de felbegeerde zesde
plaats schommelde de hele middag door tussen de vier en
zeven rondjes. In de vooravond konden we rekenen op een
aantal goede lopers, maar ook de Hermes-Farma stak een
tandje bij.
Tussendoor waren er ook speciale rondjes. We mochten
verschillende keren op het podium staan en dankzij de
Veto wonnen we zelfs de Julientjesronde. Ook naast het
loopcircuit kon er gegeten worden: in onze fakbar kon je
naast onder andere onze frisse pintjes ook lekkere hamburgers verorberen! Het laatste uur werd de tussenstand
niet meer geprojecteerd, waardoor de spanning te snijden
was. Uiteindelijk behaalden we met 20 rondjes voorsprong
op de Hermes en Farma, en 669 in totaal, de 6e plaats.
Hiervan heeft WiNA er met een beperkt gezelschap 85 van
gelopen. Zie de symboliek met ons lustrumjaar!
20 Stenen

likken is geen wetenschap
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Na de fakkeltocht vond er een heuse afterparty plaats, maar
wij waren in ieder geval bekaf. Het was een leuke en tegelijk ook vermoeiende dag, en we hopen jullie volgend
jaar massaal terug te zien!21 Naast onze lopers zouden we
graag nog eens expliciet Nathan willen bedanken, die ons
heel de dag ondersteund heeft door ons zoveel mogelijk bij
te staan waar nodig. Ook dikke shout-out naar Jeffrey, die
met 25 rondjes het meeste aantal rondjes van alle Wetenschapskringen gelopen heeft!
Tot slot willen we nog iedereen bedanken die dit jaar zijn
of haar steentje heeft bijgedragen aan WiNA Sport, hetzij
als sporter, hetzij als supporter. Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug op sportactiviteiten!
Sportieve groet
Jullie sportjes,
Jarne en Vincent

21 Lustrum

is geen uitvlucht meer volgend jaar ;-)
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Verkiezingsuitslagen
We naderen een nieuw academiejaar en daarmee ook een
nieuw praesidium! Hier vind je het verkozen praesidium
voor volgend academiejaar en de coöptaties die nog ingevuld moeten worden.

Resultaten
Functie
Praeses
Vice-Praeses
Quaestor
Scriptor
Temmer
IT
Cultuur
PR-Extern
PR-Intern
Feest
Feest
Sport
Sport

Naam
Jitse Willaert
Jitse Van Nueten
Justine Dejaegher
Maarten Van Hoecke
Robbe D’hooge
Marieke Sinnaeve
Mats Höhn
Robbe Aelbrecht
Louise Geens
Camille Debacker
Thomas Roelant
Jarne Verdonck
Kobe Degeetere

Voor
69
58
81
84
84
78
68
68
73
72
75
76
77

Tegen
13
25
5
1
3
3
6
4
2
5
1
3
2

Blanco
10
9
6
7
5
11
18
20
17
15
16
13
13

Proficiat aan alle verkozenen!

Coöptaties
Het praesidium is echter nog niet compleet. We zijn namelijk nog altijd op zoek naar volgende functies:
• Cursus (2)
De coöptatie staat nog niet officieel open, maar indien je
interesse hebt, kan je dit laten weten via een bericht aan
de nieuwe Praeses of via praeses@wina-gent.be.

17

Kalender
De laatste activiteiten van het semester staan hieronder
opgesomd. Kom zeker nog af voor de blok!

Di 17 mei
Vr 20 mei
Vr 1 jul

Clubavond
Oudezakkencantus
Zwanenzang

CB
CB
CB

Blokspot WiNA + Chemica
Ook dit semester organiseren we een blokspot, nu met
onze goede vrienden van de Chemica! Deze loopt van 23
mei tot 1 juli, telkens van maandag tot vrijdag tussen 08:30u
en 18:00u in de S2. Inschrijven is wel verplicht en kan via
https://studie.wina-gent.be/blokspot/.
Haast je want plaatsen zijn beperkt!
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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.
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De schoonste plekskes in Gent
Als Sterrestudenten krijgen wij vrij weinig van onze geliefde
stad te zien, daarom wil ik jullie wat van mijn favoriete
plekjes22 van Gent tonen. Perfect voor een blokpauze of
lekkere picnic23 !

Vrijdagmarkt
Als je de overpoort beu bent
of een avond iets rustiger wil inzetten/beëindigen,
dan kan ik je de Vrijdagmarkt ten zeerste aanraden!
Niet alleen kan je Jacob van
Artevelde in het midden van
het plein uitlachen, je vindt
er ook wat van de tofste
café’s in Gent. Ben je wat
alternatiever? Ga dan naar
de Cover. Wil je bieren proeven waarvan je het bestaan
niet wist? Dulle Griet is voor jou! Ben je het toch beu? De
Vlasmarkt is vlakbij dus ge kun Charla gaan.

Koningin Astridpark
Dit kleine weggedoken parkje
is echt een verborgen pareltje! Als je er ooit in de
buurt bent, moet je zeker
eens passeren! Je kan er
een heel fijn wandelingetje
maken als ideale blokpauze.
Daarna kan je jezelf voor je
hard fysiek labeur belonen
met iets van de Lousbergmarkt ernaast!

22 Voornamelijk
23 Of

parkjes
van die zatte avonden...
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Baudelopark
Vlakbij het MIAT24 kan je
het Baudelopark vinden. Hoewel dit park een ietwat kruidige geur kent, is het één
die bruist met karakter. Tijdens de Gentse Feesten is
dit waarschijnlijk mijn favoriete plek om naar optredens te gaan kijken. Momenteel zijn ze ook volop bezig met het park te vernieuwen met betere paden en een zalig nieuw stuk gras aan het
water, zeker een aanrader!

De Krook
De Krook hoeft niet enkel
een bloklocatie te zijn. Je
kan er ook heel fijn aan de
waterkant zitten terwijl je je
welverdiende lunch binnenspeelt. Die lunch kan je vinden in één van de vele winkeltjes in de Lammerstraat
of in het Zuid. Verder is het
ook gewoon een fantastische
plek om af te spreken met
oude vrienden en nog eens
bij te praten!

Keizerpark
Dit park, gekenmerkt door de
“breinaaldenbrug”, is een zalig
parkje om op een zomeravond
naartoe te gaan. Elke keer is er
wel iets anders bezig: soms wat
live muziek, andere keren een
barbecue of een gezellige picnic. Het is echt een wijs park
en ik kan het je niet genoeg
aanraden!
24 Ugh,

Industriemuseum. Je m’excuse
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De Coupure
Als je onze goede vrienden
de bio-ingenieurs eens wil
bezoeken, kan je evengoed
eens de rest van de Coupure
zien. Zowel vanop het wandel/fietspad als op het water tijdens een kajaktocht25 .
Trouwens, als je ’s avonds
gaat, kan je je tocht beëindigen aan de Minus One voor
een epische fuif!

Maaltebruggepark
Dit vrij grote park vlakbij de
Sterre is een heuse aanrader
voor iedereen die zich dicht
bij onze campus bevindt! Je
kan er een heerlijke wandeling maken maar het is
ook een park waar je kan
barbecueën, wat het ideaal
maakt voor een einde-vande-examens-viering.

De Bijloke
Als kunstfanaat moet ik wel
deze locatie meegeven. Dit
oude ziekenhuis is waar het
KASK26 zich bevindt.
Je
gaat hier dus niet enkel
leuke grasveldjes tussen de
prachtige gebouwen vinden,
maar ook van die fantastische artistieke types. Elke
zomer kan je hier trouwens
ook Gent Jazz bijwonen27 .

25 Iets

wat WiNA nooit zou doen, kajaktocht? Doe eens normaal gast
Academie voor Schone Kunsten
27 Iets waar je mij zeker kan vinden
26 Koninklijke
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Maaseikplein + Reep
Dit klein stipje groen in centrum Gent krijgt een honorable mention vanwege de
leuke trampolines waar je in
uw zatte om 3u ’s nachts op
kan springen28 . Oh ja! Het
is ook vlakbij de Reep gelegen. Hier kan je genieten
van de zon aan het water
en Willem van Oranje (vandalis)eren, aan wie we onze
Alma Mater te danken hebben.

28 Trampolinenen

is wel echt een beter woord
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Horoscoop
Het is weer het laatste Strakske van het academiejaar en
dat betekent ook dat het de laatste horoscoop is. Dat betekent jammer genoeg ook dat die helse blok eraan komt
en dus ook bijkomende stress. Ontdek hier of je stress
terecht is want wij voorspellen aan de hand van uiterst
wetenschappelijke data hoeveel herexamens je zal hebben
dit semester!

Ram (21 maart – 19 april)
Je gaat altijd naar elke les, maar herhalen doe je absoluut
niet. Je doet enkel het nodige en geen extra werk. In het
weekend wil je het liefste chillen en de paasvakantie is voor
jou ook echt vakantie geweest en geen blok. Voor jou begint de blok pas morgen en daarom word jij King van het
Uitstellen genoemd. Als je nog een leuke zomer tegemoet
wilt gaan, begin dan misschien al wat vroeger te studeren
want de blok is er al binnen 2 weken!!!
Voorspeld aantal herexamens: maximaal 2

Stier (20 april – 20 mei)
Jij bent een nachtdier, wat wil zeggen dat niet veel mensen
jou zien opdagen in de lessen van 8u30. Je bent gelukkig
telkens met alles mee, maar het ritme van de maatschappij
is niks voor jou. Jij plant liever alles zelf en werkt beter in
de nacht. Daarom dat je niet kan wachten tot de blok
omdat je dan elke dag kan uitslapen na een hele nacht
geblokt te hebben. Er is dan niemand meer die je ritme
bepaalt en jouw punten lijden daar gelukkig niet onder.
Voorspeld aantal herexamens: maximaal 1

Tweeling (21 mei – 20 juni)
Er is teveel drama in je leven op vlak van relaties en daardoor zit je telkens met je hoofd bij iemand anders in plaats
van op te letten in de les. Je gaat wel degelijk naar elke les
maar je let totaal niet op, waardoor je een vals gevoel van
zekerheid hebt ontwikkeld. Probeer toch nog je hoofd erbij
te houden en niet aan die stomme exen te denken!
Voorspeld aantal herexamens: 1 indien single, 3 indien
niet single29
29 EXCUSEER?
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Kreeft (21 juni – 22 juli)
Jouw schoolwerk put je emotioneel uit. Je hebt het gevoel
dat je een mislukkeling bent telkens je een oefening probeert te maken. Je bent te perfectionistisch en dat heeft
ervoor gezorgd dat je teveel van jezelf verwacht. Neem niet
teveel hooi op je vork en focus eerst op je mentale gezondheid voor je aan de blok begint. Een slechte mentale gezondheid heeft nefastere gevolgen voor je resultaten dan
dat je eens een oefening niet begrijpt!
Voorspeld aantal herexamens: 2

Leeuw (23 juli – 22 augustus)
Als Leeuw denk je dat je onoverwinnelijk bent en lijd je
aan een soort van godcomplex. Je denkt altijd dat je alles
snapt, maar als iemand aan je vraagt om iets uit te leggen,
klap je toe. Probeer aan jezelf toe te geven dat je niet altijd
alles snapt en je zal al snel verbetering ondervinden!
Voorspeld aantal herexamens: minstens 3

Maagd (23 augustus – 22 september)
Jij bent een persoon die niet naar de les komt de dag nadat
je bent uitgeweest. Je hebt je dan ook niet ingehouden op
vlak van uitgaan en zeker niet in de Lustrumweek! Nu
moet je dus veel lessen inhalen en kan je weinig blokken
waardoor de resultaten er niet zo rooskleurig uitzien.
Voorspeld aantal herexamens: 4

Weegschaal (23 september – 22 oktober)
Na het eerste semester weet je exact hoeveel je moet werken en hoeveel je moet ontspannen. Je hebt als het ware
de balans gevonden in je studentenleven en je weet wat je
wel en niet aankan. Doe zo voort en er staat je een prachtige toekomst te wachten!
Voorspeld aantal herexamens: geen
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Schorpioen (23 oktober – 21 november)
Jij bent getraumatiseerd door de hele coronaperiode waarin
er niet uitgegaan mocht worden. Je bent ook telkens bang
dat er ergens een nieuwe variant voor een nieuwe lockdown
zal zorgen en daarom leefde je vanaf dan in het nu. Dit
zorgt er echter voor dat je geen toekomstperspectief hebt
en dus niet studeert. Probeer dit trauma toch te bespreken met je psycholoog voor de blok begint.
Voorspeld aantal herexamens: 5

Boogschutter (22 november – 21 december)
Jij bent die ene persoon die geboren is met het talent om
alles vanaf de eerste keer te snappen. Jij gaat alleen naar
de les om te socializen en iedereen denkt dat je er niks van
gaat snappen, maar als vrienden om hulp vragen, weet jij
altijd het juiste antwoord te geven. Mensen beginnen zich
af te vragen of je niet gewoon een alien bent in plaats van
student. Ik zou zeggen ’keep up the good work’ maar je
werkt toch niet en je punten zijn altijd al goed geweest,
dus het blijkt niet nodig.
Voorspeld aantal herexamens: 1

Steenbok (22 december – 19 januari)
Jij bent het klassieke voorbeeld van ’work hard, play hard’.
Je hebt dit semester haast elke dag je lessen herhaald in
de avond en had het druk met samenvatten en andere taken. Daardoor had je weinig vrije tijd, maar jij hebt daar
gelukkig een oplossing op gevonden: slaap verwaarlozen.
Jouw vrije tijd vond plaats in de nacht tijdens het uitgaan.
Probeer jezelf niet te hard te overwerken want anders ben
je uitgebrand voor de blok begint!
Voorspeld aantal herexamens: maximaal 1

Waterman (20 januari – 18 februari)
Jij bent altijd met 101 dingen tegelijk bezig en daardoor
krijg je het gevoel alsof je nooit iets hebt afgewerkt terwijl
je heel ver staat met je werk. Je stelt dingen niet graag uit
omdat je er stress van krijgt, maar eens je klaar bent met
je werk kan je wel genieten van een goed feestje. Je moet
je dus niet al te druk maken om de blok.
Voorspeld aantal herexamens: maximaal 2
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Vissen (19 februari – 20 maart)
Als Vissen leef je volgens de leuze ’go with the flow’. Op
academisch perspectief wil dat zeggen dat je alleen iets
doet als het moet. Je haalt altijd je verplichte lessen en
je deadlines, maar niet verplichte lessen laat je liever vallen. Daardoor heb je veel ’vrije tijd’ die je liever aan andere
dingen besteedt. Probeer toch nog wat lessen in te halen,
anders kan het nog wel eens fataal aflopen met je!
Voorspeld aantal herexamens: 3 of 4
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Duo-interview met Prof. Jachowicz
en Prof. De Rijcke
Je zou het misschien niet denken, maar proffen hebben
ook een leven buiten de universiteit. Soms is het zelfs zo
dat ze dit samen delen. Dit is het geval met professoren
Natalie Jachowicz en Sven De Rijcke, die enthousiast instemden voor een interview. Hier leest u wat ze te vertellen
hebben.
Een hoop van onze lezers zullen jullie nog niet
kennen.
Zouden jullie jezelf en jullie onderzoek even willen voorstellen?
NJ: Mijn onderzoek houdt
zich voornamelijk bezig met
het modelleren van neutrino interacties, belangrijk
voor het onderzoek naar
neutrino oscillaties. Neutrino’s zijn elementaire deeltjes, meer bepaald de lichtere broertjes van zwaardere leptonen zoals elektronen.
Deze neutrino’s interageren maar zeer zwakjes met materie
waardoor het heel moeilijk is ze te detecteren. Wij houden
ons dus vooral bezig met de vraag: “Hoe interageren neutrino’s met atoomkernen?”
SDR: Waar ik mij vooral mee bezig houd, is de evolutie
en dynamica van galaxieën. Mijn interesse ligt vooral bij
dwerggalaxieën maar ik durf ook wel eens afdwalen naar
spiraalgalaxieën. Wij werken vooral met computersimulaties waar we het stof, sterren en donkere materie (vraag
me niet wat dat is *lacht*) in steken waarna we kijken of
wat we observeren overeen komt met ons model waarop de
simulatie gebouwd is.
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Jullie “geheimpje” is vrees ik al vrij goed gekend bij
veel studenten30 maar wat velen zich nog afvragen is
hoe jullie elkaar hebben ontmoet. Was het een waar
Romeo en Julia verhaal?
SDR: Ik vrees dat ik jullie teleur ga moeten stellen. Wij
zaten gewoon samen in hetzelfde jaar van de opleiding fysica. Daar hebben we elkaar leren kennen en de rest is
geschiedenis.
En wie maakte er de eerste move?
NJ: *wijst naar prof. De Rijcke* Volgens mij hebben we
elkaar voor het eerst echt ontmoet tijdens een practicum
waar we de magnetische eigenschappen van een materiaal moesten bepalen. Daar zaten we dan een hele middag samen metingen te doen, zo leer je elkaar wel kennen.
Ik denk wel dat we vrij ver naast de waarde die we uit
moesten komen zaten *lacht*.
Hoe zijn jullie eigenlijk in de opleiding fysica beland?
Was het lot dat jullie samenbracht of waren er nog andere opties?
NJ: Ik had altijd wel interesse in iets richting de fysica/wiskunde. Ik wilde graag weten hoe alles werkte maar burgerlijk vond ik te toegepast en wiskunde was te droog. Fysica
vormde voor mij dus een mooie balans tussen beide. Mijn
beide ouders waren wiskundigen en ik weet nog dat mijn
moeder zei dat als het niet lukte dat ik wel wiskunde kon
gaan studeren *schudt nee*.
SDR: Voor mij was de keuze tussen sterrenkunde of archeologie. Tijdens mijn tienerjaren kreeg ik eens een telescoop
cadeau en sindsdien was ik bezeten door de sterrenkunde.
Mijn leerkracht wiskunde heeft destijds nog tegen mij gezegd dat die opleiding mij niet ging lukken. Mijn vader
stelde mij gerust dat als het niet lukte, ik altijd in zijn
schilderbedrijf kon gaan werken. Dat was mijn motivatie
om mij echt te smijten in mijn eerste jaar want na een aantal zomers schilderen, wist ik dat dat mijn ding niet was.
Hoe was jullie studententijd? Waren jullie actief lid bij
enige verenigingen?
30 Zeker

na dit artikel

30

NJ: Niet echt nee, ik weet wel dat we nog over de naam
WiNA hebben gestemd toen de informatica erbij kwam. Er
waren nog andere opties die ik beter vond, maar die kan ik
me niet meer voor de geest halen.
In mijn studententijd speelde ik ook wel nog veel viool.
SDR: Ik was ook niet zo actief bij studentenverenigingen,
ik was me in dat eerste jaar namelijk echt voor de richting
aan het smijten. Mijn zesde middelbaar was wel zeer plezant. Elke klas had toen een fuif, die elkaar bijna week
na week opvolgden. Die feesten waren echt fantastisch! Ik
weet dat ik in mijn eerste jaar naar één fuif van de WiNA
ben geweest. Dat was in de jaren ’90 en het enige dat toen
gespeeld werd was van die duistere Duitse new wave. Ik
ben dus echt depressief uit die zaal gestapt.
Nu u het toch over muziek heeft. Ik herinner mij dat
u tijdens een hoorcollege zei: “Toen muziek nog goed
was...”. Wanneer was “toen”?
SDR: Goh, goede muziek verloopt zo met cycli van ongeveer 10 jaar, denk ik. De 60s waren fantastisch. In de
eerste helft van de 80s kwam de elektronische muziek op.
De beginjaren ’90 waren goed, tot Kurt Cobain zelfmoord
pleegde. Gelukkig zijn we nu al eventjes weer in een periode van goeie muziek gekomen.
*lichtjes gechoqueerd* U bent geen 70s liefhebber?
SDR: Toen waren er wel wat goeie bands maar de algemene
muzikale sfeer van toen ben ik niet zo’n fan van.
En u, prof. Jachowicz?
NJ: Bij mij is het eigenlijk de andere kant van het muzikale
spectrum. Klassiek is hetgeen waar ik vooral naar luister,
het liefst Bach. Ook modern klassiek staat veel bij ons op.
Twee van onze favorieten zijn Henryk Górecki en Arvo Pärt.
Prof. Jachowicz, u zetelt terug in de faculteitsraad
(waarvoor proficiat). Veel studenten31 weten echter
niet helemaal goed wat dit orgaan doet, zou u dit kunnen toelichten?
NJ: De faculteitsraad staat maar voor een deel van wat
31 Inclusief

mezelf
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de werking van de faculteit allemaal inhoudt. Tijdens de
vergaderingen van de faculteitsraad wordt besproken wat
wordt voorgesteld door bijvoorbeeld de verschillende vakgroepen van de faculteit, de opleidingscommissies, de kwaliteitscel onderwijs, de vakgroepvoorzittervergadering, ...
en wordt gedebatteerd over de inhoud van de voorstellen
en geadviseerd over beslissingen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over budgetten voor bijvoorbeeld practica of onderwijsprojecten, verdeling van middelen over de vakgroepen,
aanpassingen op gebied van onderwijs, de benoeming van
nieuwe docenten, ... Ook terugkoppeling door de vertegenwoordigers van de faculteit in de Raad van Bestuur en de
Onderzoeksraad is een belangrijk luik van de vergaderingen, zodat alle vakgroepen op de hoogte worden gebracht
van wat daar besproken en beslist wordt.
U zit daarnaast ook in de opleidingscommissie F&S,
waarvan de bachelor aan het hervormen is. Wat was
het concrete idee hierachter?
NJ: De bachelor F&S was 15 jaar oud en dus wel aan vernieuwing toe. We wilden het vooral efficiënter maken door
de wiskundevakken op te splitsen over een aantal kleinere
vakken die dan dieper op de leerstof, maar ook de fysica,
in konden gaan. Verder hebben we het computationele
luik van de opleiding uitgebreid met Python for Scientists.
Voor de rest is er vrij weinig veranderd, er is hooguit wat
met de fysicavakken geschoven. Hierna willen we ook nog
de masteropleiding hervormen, maar dat zal voor na jullie
jaar zijn.
We zijn hier nu al een hele tijd over de academische
wereld bezig maar als slotvraag wil ik vragen of jullie
nog hobby’s buiten de fysica hebben.
SDR: Ik vrees van niet: vier kinderen, zes kippen, één kat
en drie vissen slorpen best wel wat tijd op. Ophelia was
daarjuist nog ontsnapt! Zij is één van onze kippen. We
hebben er drie oude en drie jonge. Die jonge kippen, waar
Ophelia deel van is, begrijpen de pikorde nog niet echt, dus
zijn ze wat rebels.
Bedankt voor het toffe interview!
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De vaagste hoeken van Wikipedia
Ik heb het al eens in het vorige Strakske vermeld, maar ik
hou echt van Wikipedia, en vooral de vage artikels. Hier
wil ik er een paar met jullie delen, wie weet vind je wel wat
nuttige informatie32 . Als je echt niet genoeg kan krijgen
van dit soort artikels kan ik je Unusual Articles aanraden.

Hawaii 2
Hawaii 233 is de enige Hawaii in Maine. Neen, dit is
niet één of andere grap van
een geograaf die de verkeerde
steen gelikt heeft maar een
privé-eiland dat eigendom is
van Cards Against Humanity
LLC. Ja dat heb je goed gelezen, dit eiland is in 2014 als grap na een fundraiser opgekocht door de makers van Cards Against Humanity!

Galactic Algorithm
Een Galactic Algorithm is
gedefinieerd als een algoritme dat het efficiëntste van
zijn soort is voor voldoende
grote problemen.
Met
voldoende groot zijnde te
groot voor enige praktische toepassingen.
Mijn
favoriet is het algoritme
om twee integers met elkaar te vermenigvuldigen,
gebaseerd op een 1729dimensionale Fouriertransformatie.

32 Al

betwijfel ik dit ten zeerste
Boogaloo

33 Electric
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Hector (cloud)
Deze cumulonimbuswolk vormt
zich bijna elke namiddag boven de Tiwi-eilanden in Australië en wordt liefkozend “Hector the Convector” genoemd.

Paint Drying
Paint Drying is het audiovisuele magnum opus van
Charlie Lyne en diende als
protest tegen het classificatiesysteem van de British
Board of Film Classification.
Je raad het misschien al,
maar het is simpelweg een
opname van drogende verf.
Zijn 10u durende film moest
in zijn volledigheid door de B.B.F.C bekeken worden om
een rating te ontvangen34 .

Recursive Islands and Lakes
De titel en foto zeggen op zich
genoeg. Het enige dat ik nog
wil toevoegen, is dat je mogelijks een eiland in een meer
op een eiland in een meer op
een eiland in een meer kan
kopen om het dan Hawaii 3
te noemen35 .

34 Uiteindelijk
35 Idee

ontving hij een U : geschikt voor alle leeftijden.
voor lustrum 90?
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(Quantum) Bogosort
Bogosort is een lijstsorteringsalgoritme dat het equivalent is van een boek kaarten op de grond gooien, ze
terug oprapen en kijken of
ze gesorteerd liggen. Indien
ze niet gesorteerd zijn, herhaal je het proces tot ze dat
wel zijn. De quantum bogosort is een variatie hierop
die een kwantum bron aan
entropie gebruikt om de lijst
te randomizen. Als de lijst niet gesorteerd is, vernietigt ze
het universum36 .

Pauli Effect
Wolfgang Pauli is voor zij
die iets van kwantummechanica gezien hebben een
welbekende naam. Hij stond
namelijk niet enkel bekend
voor zijn matrices, maar ook
voor het Pauli uitsluitingsprincipe. En neen ik heb het
niet over elektronen. Ik heb
het over Pauli die je niet in
je labo mag laten wanneer je
je experiment doet, want apparatuur bleek altijd stuk te
gaan in zijn aanwezigheid.

36 Toch,

volgens de many worlds interpretatie
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Glijbaantjes
Voor een laatste keer dit jaar: de glijbaantjes! Hopelijk zie
ik volgend jaar jullie naam in deze rubriek pronken!

“Ik ga u pakken” - Wero

“Schacht, eerst plakken dan trekken.” - Jitse VN

“Ik heb nog iets dat hard staat”
- Victor

“SUCK IT SUCK IT SUCK IT
SUCK IT” - Wero tegen een
schacht

“Robin VdV is van mij vanavond!” - Jitse VN

“Gij moet u bukken en omdraaien en ik kom dan achter u”
- Robin VdV
36

“Moet ik uw frikandel vasthouden?” - Wero

“Ik heb een foto van Jitse die
met die piemel muilt” - Jitse

“Ja, ik heb u nog nie uitgekleed
gezien eh.” - Milan tegen zijn
doopmeter Wero

Robbe: “Dat mag nie van mijn
moreel kompas."
Victor:
“Uw moreel kompas
wijst naar mijn gat."

Jitse VN: “Ik weet niet of ik zin
heb in worsten"
Justine: “Tis 1+1 gratis he"

“Amai, Robin VdV is eerst gaan
blazen en dan derop gaan zitten” - Robin C.

“Natte ballen, dat heb ik niet
graag” - Maarten
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“Rhode Island da gaat daar ergens in de zee zijn eh” - Robbe
“Mars ligt toch aan de buitenkant van ons zonnestelsel?” Robbe

“Da staat in brand he” - Wout
Dewettinck over de vuuract

Justine leest luidop voor: “Er
zijn delen van Afrika op alle vier
de hemisferen.”
Sibe: “Wacht, hoeveel hemisferen zijn er?”

“Dat was omdat ik dat er te enthousiast in gestoken had”
- Sibea
a Sorry

Sibe, ik vind die foto te leuk

“Da lijkt op Pornhub” - Maxim
die Robbe zijn flirtgedrag analyseert

“Ge had het moeten zien, iedereen in een cirkel en Robbe
int midden op zijn knieën ertussen.- Dries
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’t Grote Glijbaantjesklassement
In dit klassement kan je terugvinden welke Winees het
meeste (on)zin uitkraamde doorheen het jaar. Wie o wie
zal er vandoor gaan met de gegeerde eerste plaats?
Plaats
Goud
Zilver
Brons

Naam
Victor
Robin VdV
Jitse VN
Justine
Wero
Robbe D.
Robin C.
Camille
Kobe B.
Sibe
Ellen
Jules
Yeti
Maarten VH
Mathieu
Vincent
Niels
Manon
Florence
Axel
Senne
Gerry
Cedrik
Serafina
Thomas
Tristan
DavIT
Milan
Wout DW
Maxim
Dries

Aantal glijbaantjes
19
12
10
8
7
7
7
6
6
6
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39

WiNA’s Cocktails
Nu dat de zomer aanbreekt, is het tijd om cocktails te
drinken37 , maar de vraag is: welke? Zoals de meesten
al wel weten, wordt er elk jaar een cocktailavond georganiseerd. Daarom hebben we besloten om in dit artikel de
beste cocktails van de afgelopen 5 cocktailavonden voor
jullie op te sommen met hun ingrediënten. Santé!

Harlem Shake (2021-2022)
• Blue Curaçao (3,5 cl)
• Flügel (2,5 cl)
• Sprite (15 cl)

Darth Fader (2019-2020)
• Passoa (14 cl)
• Vodka (7 cl)
• Appelsap (20 cl)

Blokkie’s Blue Balls (2017-2018)
• Blue Curaçao (14 cl)
• Sprite (10 cl)
• Citroensap (een teugje)
• River lemon (10 cl)

Gesmurfte Vinger(2016-2017)
• Pompelmoessap (16cl)
• Blue Curaçao (12cl)
• Gin (4cl)

37 examens

maken gaan we even vergeten
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Viermuiler (2015-2016)
• Gin (4 cl)
• Passoa (10 cl)
• Triple Sec (4 cl)
• Fruistap (12 cl)
Vergeet uiteraard niet om wat ijs aan je cocktails toe te voegen! De grootste conclusie die we alleszins kunnen trekken, is dat Winezen altijd kiezen voor een cocktail met Blue
Curaçao. Toekomstige Feestjes: jullie weten wat jullie te
doen staat!
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Woordje van de schachtentemmer
Allerliefste winees, geachte
lezer,
Het is met veel voldoening dat ik mijn laatste
woordje voor jullie schrijf.
Ik heb de voorbije week afscheid moeten/mogen nemen van een prachtige
schachtengroep, maar we
hebben in ruil wel 25
toppers mogen verwelkomen als nieuwe commilitones. Ik heb dit natuurlijk
niet alleen gedaan, en dus
heb ik een heleboel mensen die ik wil bedanken
voor hun fantastische inzet.
Ten eerste wil ik daarvoor
natuurlijk mijn (ex-)schachten bedanken. Het was heerlijk om te zien hoe zij week na week enthousiast aanwezig
waren op onze activiteiten en zoveel interesse toonden in
de prachtige studentencultuur. Het was echt een grote eer
om jullie dit jaar te leren kennen en als groep te zien opgroeien tot volwaardige commilitones. Jullie moeten misschien niet meer luisteren naar mij38 , maar ik weet dat
we de komende jaren nog heel veel plezier gaan maken samen. Ik zou jullie allemaal persoonlijk willen bedanken,
maar dan zou dit het dikste Strakske worden van het jaar.
Ik ga jullie nooit vergeten en hoop dat ik nog vaak mag vragen waar we naartoe gaan.
Ten tweede wil ik zeker ook alle doopmeters en -peters bedanken voor hun inzet om mij te helpen met het opvoeden
van die stomme schachten tot prachtige commilitones.
Ten derde wil ik uiteraard mijn doopcomité bedanken. Ik
vond het fantastisch om samen met jullie een kritische blik
38 Het

mag altijd nog hoor :p
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te werpen op onze volledige dooptraditie en deze (deels) te
herwerken met respect voor de traditie, de tijdsgeest en
de toekomst. Ik weet dat het nog niet perfect is, maar de
stappen die wij samen gezet hebben, hebben dit jaar al hun
vruchten afgeworpen en zullen dat zeker in de toekomst
blijven doen.
Ik wil jullie bedanken voor jullie ongeëvenaarde inzet dit
jaar, ik had het echt niet zonder jullie kunnen doen.
Ook wil ik nog een dikke
shout-out geven naar mijn
schachten van vorig academiejaar. Zij hebben zich
ondanks een lastig schachtenjaar toch dit jaar kunnen ontplooien tot fantastische commilitones die een
enorme meerwaarde voor
WiNA gebleken zijn!
Ik wil uiteraard ook mijn
opvolger Robbe heel veel
succes wensen met zijn termijn als schachtentemmer39 .
Ik heb het voorbije jaar mogen merken dat hij naast een
fantastische vriend ook een ongelooflijk harde werker is
die zich heel hard ingezet heeft als lid van het doopcomité.
Het nieuwe Gentse doopdecreet gaat volgend academiejaar
een aantal nieuwe uitdagingen aanbrengen, maar ik heb
er het volste vertrouwen in dat hij deze prachtige opdracht
tot een succesvol einde kan brengen.
Het was een ware eer om de voorbije twee academiejaren
schachtentemmer te mogen zijn van deze prachtige kring
en mee te mogen zorgen dat WiNA tijdens en na een lastige
Coronaperiode blijft bloeien en groeien met zoveel jong en
enthousiast geweld!
Ut Vivat, Crescat, Floreatque WiNA!
Schachtentemmer out40

39 En
40 En

met de traditionele zevensprong na de ontgroening ;)
naar de kloten!
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Puzzels
Inky
In dit leuke puzzeltje moet je cijfertjes invullen zoals bij een
gewone sudoku, maar de cijfertjes binnen één veld (met
een dikke rand) moeten gelijk zijn aan het cijfertje linksboven via de gespecifieerde bewerking
Gemakkelijk
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Pittig
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Penrose Slitherlink
Om deze puzzel puzzel op te lossen, moet je opeenvolgende
punten in het rooster verbinden tot één grote “lus”. De cijfers geven aan hoeveel getekende lijnen rond die cel gaan.
Lege cellen mogen omringd worden door hooguit drie getekende lijnen41 . De lijn die je tekent mag geen vertakkingen
vertonen en zichzelf nooit kruisen. Veel plezier!

41 Maar

dit mag ook minder zijn
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Zeeslag
Throwback naar ’t Strakske I! In deze versie van Zeeslag
moet je in je eentje de locatie van alle schepen vinden. 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 cirkels geven onderzeeërs aan (één segment), halve cirkels scheepsuiteinden en
ruiten ongespecificeerde scheepsonderdelen. Alles rechts
mag je zelf nog invullen. Veel succes!

47

Antwoorden vorige editie
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Antwoorden huidige editie

(a) Gemakkelijk

(b) Pittig
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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 ’t Strakske wil ik graag volgende mensen bedanken:
• Nog eens duizendmaal merci aan Florian voor (opnieuw) de prachtige cover!
• Wero voor een episch redactielid te zijn en nog epischere artikels te schrijven
• Het praesidium voor het nalezen van dit Strakske
• Kobe voor mij te helpen met foutjes in ’t Strakske te
verbeteren
• Professoren Jachowicz en De Rijcke voor het toffe interview!
• De auteurs van deze batshit crazy paper: COWS all
tHE way Down (COWSHED) I: Could cow based planetoids support methane atmospheres?
• Eefje de Visser voor epische muziek te maken
• Alle Winezen voor hun prachtige glijbaantjes
• En last but not least: het praesidium voor een episch
jaar!
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?
Pech! Want dit is het laatste Strakske van het jaar. Voor
verdere klagingen verwijs ik u graag door naar de volgende
scriptor of vice.
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