




Editoriaal

Beste studenten, brakkers
en iedereen die dit zalige
boekje in zijn handen ge-
kregen heeft.

Het einde is nabij, de laat-
ste lessen en activiteiten ko-
men er aan of zijn zelfs al
geweest1!

Natuurlijk heeft het goede
nieuws van het einde van de
lessen ook een slechte kant:
de examens komen nader.
De meesten onder jullie we-
ten al dat dit een zeer toffe
periode bomvol met sociale
activiteiten en weinig ver-
plichtingen is.
Vraag maar eens aan men-
sen die al afgestudeerd zijn

hoe hard ze deze tijd van het
jaar missen.

Wel heb ik al gemerkt dat
stress vanwege de examens
een groot probleem is bij
veel studenten, ondanks de
goede reputatie van deze pe-
riode. Daarom zou ik graag
wat tips geven om die stress
wat te verminderen, maar
aangezien al mijn tips neer-
komen tot uitstelgedrag, zal
ik ze maar voor mezelf hou-
den.

Gelukkig heb ik er nog voor
kunnen zorgen dat jullie
een Strakske hebben voor-
dat jullie de examens trot-
seren. Ik kan niet garande-
ren dat alles in deze editie
even nuttig of leerrijk is als
andere cursussen, maar op
zijn minst moet je het niet
vanbuiten kennen.
Als zelfs dat niet genoeg af-
leiding is voor sommige le-
zers, dan bestaan er ook nog
feestdagen zoals Kerstmis
en Nieuwjaar om jullie mee
te ontspannen2.

Ah, het nieuwe jaar, 2023.
Hopelijk kunnen we weer
een volledig normaal jaar
krijgen zonder een levens-
veranderende, historische

1Afhankelijk van wanneer jullie deze editie in handen hebben.
2Ondankbaar noem ik dat.
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gebeurtenis of crisis. Echte,
zware crisissen zoals de
Brugspaghetti die minder
goed of duurder is dan vroe-
ger kunnen we echt wel mis-
sen.

Misschien kunnen we een
paar grote, persoonlijke cri-
sissen voorkomen met en-
kele goede voornemens.
Deze dienen blijkbaar om je-
zelf echt te beteren, en niet
om elkaar uit te lachen wan-
neer deze voornemens al na
twee weken worden opgege-

ven.
Ikzelf zou me bijvoorbeeld
voornemen om iets te doen
aan mijn uitstelgedrag,
maar dat doe ik een later
jaar wel.

Nu zal ik jullie de rest van
’t Strakske maar laten le-
zen, ik heb al lang genoeg
gepraat.

Maarten Van Hoecke
Scriptor en professionele ze-
veraar.

1 jaar gratis met deze link: Intro.knaek.be/wina-gent/
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Woordje van de praeses
Zoals gebruikelijk komt de praeses aan het woord nadat
de scriptor zijn zegje heeft gedaan. Dit is traditie omdat de
scriptor zich ook nog eens belangrijk wilt voelen.

Beste Winezen,

Het is terug een paar we-
ken geleden sinds ik een
woordje moest schrijven en
dit is ook nog eens het
laatste woordje van dit se-
mester. Er zijn natuur-
lijk al een heleboel fantas-
tische activiteiten achter de
rug. Het is altijd tof om op die
herinneringen terug te blik-
ken.

Eerst en vooral wil ik iets zeg-
gen over de teambuilding van
de eerstejaars, waar we opdrachtjes gedaan hebben met
een aantal feuten. Door hun ongelooflijke prestaties heeft
Robbe dan natuurlijk nog een bak bier gezet voor deze
feutjes en het DC. Hierna was het tijd voor onze fameuze
pizza-avond. De pizza was goed op tijd door onze fantas-
tische feestjes en iedereen heeft pizza kunnen eten tot ie-
dereen gevuld was.

De week erna was het alweer tijd voor onze doop. We
mochten hier vijftien enthousiaste schachtjes verwelkomen
en nog drie extra schachtjes op de nadoop. Geloof me als
ik zeg dat de schachten heel enthousiast waren, dit was al-
leszins te zien op de tijdreiscantus. Op de na-ontgroening
kregen we dan ook een nieuwe commilito binnen WiNA.

Ook hebben we de oudezakkencantus al gehad. De oude-
zakken waren zeker talrijk aanwezig en ik mocht eindelijk
terug nog eens schacht zijn. We hebben hier ook een aan-
tal liedjes geleerd die door de tijd heen verdwenen zijn van
WiNA cantussen. Het was dus een avond vol gezang en
plezier.
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Dan was het alweer tijd voor onze ballenavond. Waar ieder-
een zeer lekkere kaasballen en bitterballen à volonté heeft
kunnen eten. Ook nog een proficiat aan schachtenkoning
Senne, de keizerbierkoningin Ellen en de bierkoning Kobe
Bleuzé, die na 5 jaar runner-up te zijn, eindelijk heeft kun-
nen winnen.

We hebben ook onze quiz achter de rug. 37 teams stre-
den voor eerste plaats, waarvan sommige ook voluit gingen
voor de zuipbeker. Het was weer een geslaagde editie van
de quiz met veel, al dan niet alcoholische, prijzen.

Ook wil ik toch nog eens het praesidium bedanken voor al
hun inzet en enthousiasme dit semester. Ik vond het een
geweldig semester en ik hoop dat we nog zo een semester
mogen krijgen.

Zo ziet een blok er
blijkbaar uit

Ondertussen komen de exa-
mens alweer dichterbij, dus
ik wens jullie allemaal veel
succes in de blok en met
de examens. Voor zij die
graag skiën, vergeet je niet
zo snel mogelijk in te schrij-
ven voor de Skireis der Weten-
schappen in de lesvrije week.
En hopelijk zie ik jullie alle-
maal terug in het tweede se-
mester, waar er natuurlijk weer
veel plezante activiteiten gaan
zijn.

Ut vivat, crescat, floreatque WiNA!
Jullie Praeses,
Jitse Willaert
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Verslagen
Cultuur

Beste Winezen,

Afgelopen maand was een waar cultureel festijn!

Brouwerijbezoek

Eind oktober zijn we met een aantal Winezen op brouwe-
rijbezoek gegaan bij Gruut. Die avond hebben we veel bij-
geleerd over de geschiedenis van bier en de verschillende
manieren om bier te brouwen. Bovendien hebben we ook
een rondleiding gekregen in de brouwerij en een aantal lek-
kere biertjes mogen proeven.

Upperdare

Op 21 november was er de Upperdare. Op deze avond heb-
ben we wat bijgeleerd over verschillende ’speeltjes’ en meer.
We hebben zelfs bepaalde dingen mogen uitproberen.

WiNA Quiz

Drie dagen later was het
dan tijd voor de cul-
turele activiteit van het
jaar, namelijk de WiNA
Quiz. Met 38 teams
of 153 Winezen en an-
dere quizzers kwamen
we samen in A3. Stuk
voor stuk pijnigden ze
hun hersencellen over
de tien rondes, schiftingsvraag en twee tafelrondes. Met
een toffe variatie aan rondes was er voor iedereen wel
iets: van serieuze, moeilijke vragen tot speelse, makkelijke
raadsels of vragen.

Tijdens de quiz werden er natuurlijk ook heerlijke pintjes
en Kasteelbiertjes benuttigd door de teams die meededen
aan de zuipbeker of gewoonweg wat dorst hadden. Daar-
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naast werden er croques voorzien zodat niemand honger
leed. Na maar liefst 153 vragen stond ‘Neerhoefstraat 1,
2040 Berendrecht’ op de derde plaats met 113,5 punten.
’Furry Club Ghent’ had ook 113,5 punten maar scoorde
net iets beter op de schiftingsvraag. Op de eerste plaats
met 116 van de 171 punten stond ‘Kom je hier Vacuüm?’.
Proficiat allemaal.

De zuipbeker werd dit jaar gewonnen door ‘3 wijzen en een
kleuter’ met liefst 82 punten, wat 35 meer is dan het team
dat op de tweede plaats is geëindigd. Nog eens extra be-
dankt aan mijn quizcomité, want zonder hen was dit zeker
niet gelukt. We hebben er met z’n allen een geslaagde edi-
tie van gemaakt, dat is zeker!

Hopelijk mag ik jullie volgend semester weer zo talrijk ver-
welkomen!

Mats Höhn
Cultuur 2022-2023
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Sport
Er werd de afgelopen weken weer ferm gesport bij WiNA,
enerzijds vond het IFT voor het eerst in drie jaar opnieuw
plaats, anderzijds werden er ook enkele spannende toer-
nooien gespeeld binnen de WiNA zelf. Zo werd er voor
het eerst een beerpongtoernooi georganiseerd en vond het
jaarlijkse kickertoernooi plaats in ons geliefd café, de Ca-
nard Bizar. Hieronder vindt u dan ook een bloemlezing
van een lange lijst aan sportactiviteiten waar Winezen af-
gelopen anderhalve maand bloed, zweet en tranen lieten
zien.

IFK Volleybal Dames

Op maandag 17 oktober
vond het IFK Volleybal
Dames plaats en uiter-
aard was ook WiNA van
de partij! In poule 6 na-
men we de strijdbijl op
tegen VTK1, VPPK1 en
VGK2. In onze eerste
match waren de genees-
kundestudenten duide-
lijk een maatje te groot en versloeg ons gemakkelijk in
beide sets. In de tweede match tegen VPPK konden we
meer weerwerk bieden. Na een verloren eerste set, werd
onze inzet eindelijk beloond met de winst in set 2. Last but
not least was er de clash tegen VTK. Na wat foutjes verlo-
ren we de eerste set, maar in de tweede set waren we heer
en meester tegen de burgerlijk ingenieurs in spé. Onze girl-
power, bestaande uit Aiko, Camille, Eline, Isabelle, Louise
en Rhune, plukte duidelijk de vruchten van onze teamplay
en wonnen overtuigend de tweede set! Helaas was dit niet
voldoende om door te stoten naar de volgende ronde, maar
met twee keer een 1-1-gelijkspel kunnen we met een goed
en voldaan gevoel terugblikken op een amusante volleybal-
avond.
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IFK Volleybal Heren
Een weekje later vond de herencompetitie plaats. WiNA
nam deel met twee ploegen, een competitief team en net
zoals vorig jaar een ‘dreamrecreationteam.’ Bij de ervaren
volleyballers, ook wel WiNA 1 genoemd, was de poule snel
afgelopen. Zowel Geologica/Veto als Dentalia kwamen niet
opdagen! Dus kon WiNA 1 enkel aantreden tegen HILOK
en VRG, die beiden een maatje te sterk waren. In een an-
dere poule nam WiNA 2 het op tegen ML&VEK 1, VGK,
Politeia en Chemica. De twee eerstgenoemden smashten
ons tegen de vloer, we waren kansloos. De match tegen
Politeia was al beter, maar we misten wat volleybalerva-
ring om echt een kans te maken. De laatste match tegen
Chemica zal waarschijnlijk het meest bijblijven. Met dank
aan Vincent en Gerwoud wonnen we met het ‘dreamrecre-
ationteam’ de wedstrijd tegen Chemica met 2-0! Ongeloof
bij de Chemica, maar de zege was weldegelijk voor ons!

IFT Veldvoetbal
Op woensdag 26 november speelden we de voorrondes voor
het IFT veldvoetbal. WiNA kwam bij de loting uit in een
stevige poule met VRG, VBK en ML&VEK. In onze eerste
match tegen VBK werden we op individuele fouten afge-
straft en verloren we met 0-3. Ook ML&VEK was een
maatje te sterk met 0-2. In de laatste match tegen VRG
speelden we goed georganiseerd en hadden we zelfs de be-
tere kansen. Uiteindelijk begonnen we fysiek wat erdoor
te zitten en was het pompen of verzuipen. Vijf minuten
voor het einde kregen we dan toch nog het deksel op de
neus, en even later werd het zelfs onverdiend nog 0-2 op de
counter. We eindigden desalniettemin op de laatste plaats,
maar hadden helaas in al onze matchen niet het geluk om
onze talloze doelpogingen te verzilveren.

IFT
Voor het eerst in 3(!) jaar tijd werd het IFT terug geor-
ganiseerd. Bij deze historische gebeurtenis moest WiNA
natuurlijk terug aanwezig zijn met de intentie zoveel mo-
gelijk punten te scoren. Er werd begonnen met het lopen.
Hierbij moesten de deelnemers 5 km lopen rond de Wa-
tersportbaan en proberen zo snel mogelijk aan te komen.
Hierbij werd WiNA vertegenwoordigd door Niels, Wout, Tom
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en Jarne. Om een klassement in deze discipline op te stel-
len werden de tijden van de eerste drie lopers van elke ver-
eniging bij elkaar opgeteld om te bepalen wie er de snelste
was. Hierbij verdiende WiNA 60 punten.
Daarna was het tijd voor enkele groepssporten. WiNA nam
hierbij deel aan IFT Basketbal en aan IFT Volleybal. Hierbij
was de basketbal gemengd en was het verplicht om op elk
moment van de wedstrijd een dame op het veld te zetten.
WiNA belandde in de groepsfase samen met HILOK, VLK,
Politeia, VGK en Blandinia. Deze poule bestond uit enkele
gewaagde tegenstanders waaronder VGK die in de finale
verloor tegen de VTK en HILOK die werd uitgeschakeld in
de halve finale door de VTK. WiNA kon echter zijn man-
netje (en vrouwtje) staan en kon winnen tegen Politeia en
Blandinia. We verloren echter tegen HILOK, VLK en VGK,
maar deze wedstrijden waren nog steeds zeer spannend
en close. Dikke shoutout dus naar Wout, Tom, Vincent,
Niels, Michael, Kobe, Aiko en Isabelle. De WiNA kon niet
doorstoten naar de volgende ronde, maar verdiende wel 90
punten.
Op hetzelfde moment vond ook de volleybal plaats. Aan-
gezien enkele vaste waarden van onze volleybalploeg ge-
blesseerd waren of deelnamen aan de basketbal, zorgde
dit voor enkele organisatorische problemen. Daarom werd
er besloten om de vrouwenploeg en mannenploeg samen
te voegen. Hierbij belandde WiNA in een poule met VTK,
ML&VEK, VGK, Politeia en Chemica. Aangezien VTK, ML&VEK
en VGK allen de halve finales van het toernooi bereikten,
was dit zeker geen makkelijke poule. De wedstrijden hier-
tegen waren dan ook niet spannend, maar wel vermakelijk.
De wedstrijden tegen Politeia en Chemica waren dan veel
closer, maar werden jammer genoeg wel verloren. Hierdoor
verdiende WiNA uiteindelijk 70 punten.
Ons beste resultaat haalden we in de tafeltenniscompeti-
tie. Ons team, bestaande uit Calvin, Quentin en Isabelle,
kwalificeerde zich in een groep met ML&VEK en Chemica
voor de kwartfinales. Daar moesten we uiteindelijk het on-
derspit delven voor de VTK, die uiteindelijk ook het toer-
nooi won. We werden hierin gedeeltelijk vijfde en verzamel-
den hierbij 130 punten.
Als laatste vond dan ook het praesidiumkamp plaats. Hier-
bij doen zes praesidiumleden mee aan een wedstrijd waar-
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van de inhoud pas op het allerlaatste moment wordt aan-
gekondigd. Dit jaar bestond deze wedstrijd uit een op-
blaasbaar parkour. De bedoeling was om met uw zes prae-
sidiumleden om ter snelst hierdoor te geraken. WiNA werd
hierin vertegenwoordigd door Jarne, Kobe, Thomas, Ca-
mille, Tess en Marieke. In deze discipline eindigden we
12e met 30 punten. Aan het einde van de avond, nadat
het FK een eindrankschikking had gemaakt waarbij alle
sporten in rekening genomen waren, kreeg WiNA uiteinde-
lijk 440 punten en eindigde hierdoor uiteindelijk 13e van
alle kringen.

IFK Minivoetbal 2
De dag na het IFT, kon er echter nog niet gerust worden
want het was al tijd om te gaan minivoetballen. De tweede
ploeg van WiNA moest een voorronde spelen tegen de derde
ploeg van ML&VEK, de economen. We speelden een span-
nende match waarin de economen iets beter waren. Des-
alniettemin kregen beide ploegen veel kansen en kwamen
we zelfs 1-0 voor. Daarna tikte ML&VEK drie keer de bal
in de netten. Na onze aansluitingstreffer konden we helaas
de bordjes niet meer gelijkzetten. Uiteindelijk werd het 2-
3 voor ML&VEK, waardoor WiNA 2 jammer genoeg uit het
toernooi ligt.

Beerpongtoernooi

Op donderdag 10 no-
vember vond in het au-
ditorium A3 in S9 het
beerpongtoernooi van WiNA
plaats. Met 12 deelne-
mende ploegen en en-
kele toeschouwers kon-
den we rekenen op een
groot deelnemersveld voor
onze eerste editie. Tij-
dens de poule- en knock-
outfase konden de deelnemers tussen de partijtjes door
ook genieten van heerlijke hotdogs. In de eerste halve fi-
nale streden Kobe en Sibe tegen Maxim en jullie Keizer
Sport Jarne om een plaats in de finale. Na een ware thril-
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ler waar elk team nog een beker over had gooide Maxim
uiteindelijk in de laatste beker en loodste hen naar de fi-
nale. De andere halve finale tussen het team van Robbe
en Yeti en het team van Matteo en Tom was iets duide-
lijker waarbij de senior en schachtentemmer duidelijk de
betere waren. Sibe en Kobe wonnen uiteindelijk de troost-
finale en mogen zich terecht het derde beste beerpongteam
van WiNA noemen. In de grote finale, waar er gestreden
werd om de felbegeerde beerpongtrofee en Lustrum Gin-
fles, kroonden Jarne en Maxim zich tot beerpongkampi-
oen: ze versloegen Yeti en Robbe met nog vier resterende
bekers. Dank aan alle deelnemers en sympathisanten voor
deze geslaagde eerste editie!

Kickertoernooi

De dinsdag nadien moest
de beerpongtafel plaats-
ruimen voor een an-
dere tafel: de kicker-
tafel. Tien deelne-
mende teams streden
om de kickerbeker en
een zuipkaart! In de
eerste halve finale won-
nen Kobe en Arnout overtuigend van Jarne en Yeti met
11-3. De andere halve finale was ook redelijk duidelijk:
Matteo en Jules konden de uittredende kickerkampioenen
Blokkie en Segers niet verslaan en verloren met 5-11. Wel
wonnen ze de troostfinale, waardoor ze toch mee op het
virtueel podium mochten! Zo’n fysiek kickerpodium, mis-
schien een idee voor volgende editie? Soit, er was uiteraard
ook nog een finale. Konden Blokkie en Segers zich voor een
vierde keer op rij kronen tot kickerkampioenen, of namen
deze keer Arnout en Kobe de scepter? In een 25 minuten
durende finale kwamen Arnout en Kobe op voorsprong met
6-3. Blokkie en Segers knokten zich ondanks de toegeno-
men stress terug naar een 9-9-gelijkstand. Daarna trok-
ken ze door op hun elan en wonnen deze bloedstollende
finale met 11-9! Hoedje af voor de viervoudige kickerkam-
pioenen!
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IFK Minivoetbal 1
Op 21 november namen we met WiNA 1 de strijd op tegen
Hermes in de 1/16e finales van het IFK Minivoetbal. Al
snel kwamen we 1-0 voor, maar deze voorsprong konden
we helaas niet behouden. De finalist van het IFT Voetbal
had enkele uitmuntende zaalvoetballers waar wij niet te-
gen opgewassen waren. Ondanks dat we goed meevoetbal-
den maakte Hermes met de nodige tricks het verschil. We
gingen strijdend ten onder, met een toch iets overdreven 2-
7-eindstand. Shoutout naar Kevin, die de maker was van
de twee WiNA-goals.

Zwemmarathon
Op 23 november was het weer tijd om te gaan zwemmen
tijdens de Zwemmarathon. Hierbij was er een grote co-
alitie geregeld waarbij de WiNA samenwerkte met alle We-
tenschapskringen, Geologica, VETO, Dentalia en VLAK. Bij
dit prachtige evenement werd er 3 uur lang gezwommen en
was het de bedoeling zoveel mogelijk baantjes te vervolle-
digen. We begonnen aan een strak tempo en bevonden ons
snel al op de 8ste plaats met VBK en Politeia vlak achter
ons op de 9de plaats. Uiteindelijk kon de VBK en Politeia
ons nog jammer genoeg bij het allerlaatste baantje inha-
len waardoor we uiteindelijk op de 9de plaats belandden.
De VTK, die zich blijkbaar meer thuis voelt in water dan in
bier, was uiteindelijk de winnaar van deze Zwemmarathon.

Zo, dit was een hele boterham. Bedankt aan alle spor-
ters en supporters die op deze activiteiten aanwezig waren!
Hopelijk zien we jullie terug het volgende semester, die we
opnieuw gaan inzetten met een schaatsactiviteit! Vergeet
ook niet te bewegen tijdens de examens, mens sana in cor-
pore sano!

Vele sportieve groetjes
Jullie sportjes,
Jarne en Kobe
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Feest
Hier zijn we weer, een rustig moment om te reflecteren op
de drukke weken die we hebben gehad. Dat geldt zeker
ook voor de feestjes aangezien we drie enorm plezante ac-
tiviteiten hebben gehad. Laat ons dan op deze ook zeker
eens terugkijken.

Pizza-avond (25 oktober)

We hebben hier veel
hongerige Wineesjes kun-
nen voeden met de heer-
lijke pizza’s3. Met de
goedkope prijzen en het
gratis vat om de pizza
door te spoelen heb-
ben we dan ook maar
liefst 90 pizza’s opgege-
ten.

Drankspellenavond (8 november)
Dankzij de vele drankspelletjes en de hoeveelheid leden
met grote dorst, werd dit een zalige, fatale avond. Ieder-
een heeft gewonnen bij de drankspellenavond, ongeacht
wat geworpen werd met de teerlingen of welke kaart werd
omgedraaid.

Bierkoning- en ballenavond (22 november)
Bier en bitterballen, meer moest je niet horen om te we-
ten dat deze avond goed ging zijn. Dit is dan ook nog eens
bewezen met hoe snel de ballen verkocht werden (maar
liefst 1000 kaasballen en 800 bitterballen zijn over de toog
gegaan) en hoe enthousiast en spannend de bierkoning-
verkiezingen gingen. Daarom wil ik zeker ook nog eens
de volgende mensen van harte feliciteren: Kobe Bleuzé als
nieuwe bierkoning, Ellen Deschacht als keizerbierkoningin
en last but not least Senne Lievens als schachtenkoning.
Alle drie hebben zij de competitie onder tafel gezopen om
nu hun mooie lintje met hun respectievelijke titel met eer
te kunnen dragen.
Dan wensen we jullie nog veel feestplezier en hopelijk zien

3die voor de verandering eens goed op tijd waren

16



we jullie nog eens langskomen, want de blok begint altijd
morgen pas.

Feestelijke groetjes
Camille en Thomas
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WiNA’s bierreview
Jupiler:

Voor velen van ons zal dit het eerste
bier zijn dat onze lippen bereikt heeft,
hoogswaarschijnlijk gekocht op een fuif door
een van je vrienden die nét boven de
16 was. De smaak ervan laat veel te
verlangen, maar dat wist je toen niet.
Verder op de avond smaakt het allicht
beter, maar diep vanbinnen weet je dat
de wereld veel meer te bieden moet heb-
ben.
Eindscore: 4 tienerangsten/10

Stella:

Ahh, Stella, de heilige graal van stu-
dentenpilsjes. Kom je naar een stu-
dentenactiviteit, dan is dit waarschijn-
lijk wat je geserveerd zal worden. De
zachte en zoete smaak zorgt voor een
gemakkelijk te drinken biertje dat, na
enige tijd in de frigo, ook een uitermate
verfrissend effect heeft. Misschien vin-
den sommigen het bier slecht, maar
het is al dat wij kennen. Het drinken
voelt als thuiskomen. Wel moeten er punten afgetrokken
voor de brouwlocatie: de duivelse stad Leuven.
Eindscore: 7 betere universiteiten dan KUL/10

Maes:

Veel woorden wil ik niet vuilmaken aan
dit bier. Het is gewoon verschrikkelijk,
er zijn zero redeeming factors. Ik zou
nog liever regenwater uit de goot drin-
ken dat dit. Jammer genoeg kan ik
geen negatieve scores toekennen, maar
wel eentje van de orde van machine
precision.
Eindscore: 1.08e-19/10
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Delirium Tremens:

Dit bier, gebrouwen in het pittoreske
Melle, heeft een fluwelen gevoel in de
mond met een heerlijke kruidengeur.
De naam ’Delirium‘ ontleent ze aan
haar alcoholpercentage van 8,5% ge-
combineerd met de vlotte drinkbaar-
heid. Binnen de kortste keren bevindt
de drinker zich in een toestand van
geestelijke verwardheid.
Daarnaast was de brouwerij ook de bestemming van een
succesvol brouwerijbezoek tijdens de lustrumweek, zeker
extra puntjes waard!
Eindscore: 9 olifantjes/10

Cara Pils:

Dit is het Zwitserse zakmes van bie-
ren, letterlijk. Moet je een spijker in
een stuk hout slaan? Een brikje Cara
doet het voor je, en dan nog eens goed-
koper dan een hamer! Wil je je ajuinen
snel karamelliseren4, zonder al te veel
geld te spenderen? Giet er wat Cara bij!
Wil je je wc doorspoelen in de huidige
economie? Cara is goedkoper, gebruik
dat!
Daarnaast kan het ook gedronken
worden, en dat bij elke temperatuur. Ijskoud is natuur-
lijk het beste, maar kamertemperatuur is ook een optie.
Smaak is moeilijk om over te oordelen aangezien elke Cara
anders smaakt, dus zullen we een punteninterval geven.
Eindscore: 4-7 Vooruits/Colruyt

4CARAmelliseren
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Kasteel Rouge:

Uiteraard moeten we eens kijken
naar de fruitbieren. Hiervoor heb-
ben we Kasteel Rouge geselecteerd.
Het is niet voor niets een favo-
riet op WiNA-activiteiten. De zoete
kersensmaak gecombineerd met de
sterke alcoholsmaak van kasteelbie-
ren zorgt voor een (on)vergetelijke
combinatie. Als je deze nog niet
hebt geprobeerd, is het een sterke
aanrader!
Eindscore: 8 gravenstenen/10

Orval:

Dit is het perfecte bier en vanaf de dag
dat WiNA dit op een activiteit serveert,
is mijn leven compleet. De uitstekende
combinatie van bitter en fruitig stuurt
de drinker in extase.
Het bier voelt bovendien ook anders,
het water waarmee het gebrouwen is
voelt ’zachter’, alsof het bier de binnen-
kant van de je mond omhelst en com-
fort brengt. Daarnaast is het orvalglas
ook gewoon prachtig.
Een wiskundig concept als een cijferscore zou dit bier geen
eer toe doen, vandaar het volgende:
Eindscore: perfectie/10
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La Chouffe:

Van Choufkes zijn er veel, maar ik wil me
hier focussen op de standaard La Chouffe.
Met zijn volmaakte fruitige smaak brengt
dit bier een unieke drinkervaring die je
zal laten hongeren5 naar meer. Je wordt
ook nog eens vriendelijk verwelkomd door
een glimlachend kaboutertje wanneer je het
glas/de fles vastneemt. What’s not to
like?
Eindscore: 8.5 kabouters/10

Guinness:

Voor ons laatste bier zullen we
eens internationaal kijken naar
onze Ierse vrienden. Dit bier
is niet voor iedereen, sommigen
durven het zelfs een vloeibare
vorm van aarde noemen. Het
is zeer donker, maar smaakt on-
danks dit niet zo erg naar kof-
fie. Verder vult het ook zeer goed.
Menig Iers student kan beves-
tigen dat een Guinness ook als
maaltijd kan dienen. Dit bier wordt maar op enkele plaat-
sen in Gent geserveerd, zoek dus best naar een Ierse pub
zoals Foley’s.
Eindscore: 8 potten goud/10

5dorsten?
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A day in the life of a capibara
Ooit al eens getwijfeld om een capibara in huis te halen?
Natuurlijk, wie niet, maar voor het geval dat je niet bekend
bent volgt hier een snelcursus capibara houden.

De capibara (ook wel waterzwijn genoemd) zijn de grootste
levende knaagdieren op de planeet momenteel, ze worden
wel tot 1,2 meter lang en 60 cm groot. Het zijn van na-
ture goede zwemmers dus hun habitat bevindt zich in de
buurt van rivieren, in warme streken voornamelijk in Zuid-
Amerika.

Levensstijl:

Gewoonlijk leven ze
in groepen van 10
exemplaren waarvan
er een dominant al-
famannetje aanwezig
is, het is dus belang-
rijk om te weten dat
je er niet maar een-
tje kan hebben. Dan
worden ze namelijk
depressief en suïci-
daal.
Eens er capibara’s
zijn uitgekozen om te
houden is het be-
langrijk om de juiste
accommodaties te voorzien. Water is een noodzaak zodat
de diertjes lekker kunnen zwemmen en duiken.
Verder is verwarming voor het zwembad aangeraden aan-
gezien ze geacclimatiseerd zijn aan een veel warmer kli-
maat. Dit is niet noodzakelijk maar helpt wel voor het al-
gemeen geluk van het dier.
Er worden dan ook voornamelijk planten gegeten door de
beestjes. Een capibara eet een rijke variëteit aan groente,
in het wild eten ze voornamelijk gras. Oevervegetatie en
andere kroppen zijn ook favorieten.
Maar hoe lang leeft een capibara gemiddeld? In het wild
ligt de levensverwachting tussen de 4-6 jaar, in gevangen-
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schap is dit hoger. Dit komt doordat er veel carnivoren zijn
die wel eens graag een capibara eten6.

Paren:

Wil je het nog een
stapje verder nemen,
dan is het tijd om
capibara’s te fokken.
Een capibara heeft
een draagtijd van 150
dagen en ze paren
eenmaal per jaar. De
nesten zijn gemid-
deld 2-10 jongen dus
je moet wel oppas-
sen dat er je niet met
meer capibara’s ein-
digt dan je kunt ver-
zorgen.
De jonkies zijn wel
snel zelfstandig, al
na enkele maanden
verlaten ze de moe-

der en gaan ze hun eigen gang.

Zo, hopelijk heb je het nu warm gekregen om zelf een ca-
pibara te houden.
And remember, capy slay.

6Zoals een jaguar, kaaiman en slangen.
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Woordje van de schachtentemmer

Liefste schachten, com-
militones, ereleden en
sympathisanten

Het is weer al even
geleden dat ik nog
een woordje mocht
schrijven voor onze
scriptor.
Nu de kerstperiode
eraan komt en we
binnenkort allemaal achter onze cursussen vliegen, lijkt
het me leuk om toch nog even terug te blikken naar de af-
gelopen evenementen.

Ik ben blij en fier om te mogen zeggen dat we dit jaar 18
geweldige schachtjes hebben. Iedereen heeft de doop of na-
doop heel goed doorstaan. Op de liederen die ze moesten
kennen na, ben ik heel trots op hen allemaal.7 Nu de do-
pen voorbij zijn, hoop ik hen in groep te verwelkomen op de
toekomstige activiteiten. Te beginnen met de bowl die mor-
gen op de planning staat. Natuurlijk zal dit event alweer
gepasseerd zijn wanneer dit Strakske uitkomt8. Jammer
genoeg kan ik er alleen niet voor zorgen dat de schachtjes
die commilitones leren kennen. Daarom hoop ik dan ook
dat alle peters en meters hun schachtje zeker nog eens
vragen voor de kerstperiode begint om elkaar wat beter te
leren kennen.

Naast de doop hebben we ook bierkoning- en bitterballen-
avond gehad. Hoewel ik niet veel meer weet van die avond,
zag het er wel leuk uit op de foto’s. Ik herinner me niet 1
bitterbal. . .
Bier daarentegen kan ik me wel nog goed herinneren. Iets
waar ik zelf ongelooflijk jaloers op ben, is de snelheid waar-
mee sommigen van jullie een pintje achterover kunnen
slaan.

7Sommigen onder jullie mogen zich echt schamen.
8Scriptor: Ik doe mijn best oké.
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Nogmaals een dikke
proficiat aan onze nieuwe
schachtenkoning Senne
Lievens, de nieuwe
bierkoning Kobe Bleuzé
en nogmaals proficiat
aan (ondertussen 3
keer op rij!) bier-
koningin Ellen De-
schacht.

Hoewel het semester er bijna opzit hoop ik toch nog met
volle teugen te kunnen genieten van die laatste weken voor
de blok. Hopelijk zie ik al jullie gezichtjes nog eens voor de
kerstperiode.
En zo niet, dan wens ik jullie alvast een heel fijne kerstpe-
riode toe en heel veel succes met den blok!

Vele groetjes van jullie temmer
Robbe D’hooge
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Glijbaantjes
We letten niet altijd even goed op wanneer we spreken en
kunnen bijgevolg soms idiote uitspraken maken.
Ik zou maar een slechte scriptor zijn moest ik deze uitspra-
ken, ook wel gekend als glijbaantjes, niet met jullie delen.
Wil je zelf ook een glijbaantje van een vriend of kennis de-
len met andere lezers? Twijfel dan niet om dit door te stu-
ren naar mij via e-mail, Messenger of via de WiNA-site9.
Als je echt dapper bent, mag je me hier ook gewoon over
aanspreken.

“Ik denk dat ik weet waar we
zijn, maar het is niet waar ik
denk dat we zijn.” - Victor

“Da zag je nie aankomen he, da
ik de kerstman was” - Robin

“Ja ma die heeft een hoofd da
boven haar lichaam komt, da
vind ik aantrekkelijk” Robbe

Jarne: “Als je kan kiezen, je
bierkoninglint of je seniorlint? ”
Kobe: “Smijt mijn seniorlint
maar weg!”

“50 cent per dag is een euro per
week” - Manon

“Maar baby’s zijn verwaarloos-
baar.” - Vincent

9https://home.wina-gent.be/glijbaantjes/
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“Fix uw nicht!” - Robbe

Maarten: “Welk kleur”
Yeti: “Euhh. . . 10”

“Het is niet dat het nog kan ont-
ploffen, want er is al een vuur in
mijn kamer.” - Sarah

Maarten: “Alles wat ik doe is he-
mels, zelfs als ik aan het kakken
ben.”
Thomas: “Holy shit zeggen ze
dan.”

Justine: “Besef dat ik volgende
lustrum nog steeds niet afgestu-
deerd zal zijn.”
Jarne: “Maar Kobe ook niet.”

“Ik dacht dat Ronse in Vlaams
Brabant lag.” - DavIT

“Vrouwen is een schurending.”
- Tess

“Ik dacht dat SM voor ’Slaaf en
Meester’ stond.” - Maarten
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“Regel van 7: alles met een ze-
ven in is een priemgetal.”
- Sander

Jarne: “In vergelijking met vorig
jaar is ons tweede volleybalteam
sterker.”
Robbe: “Ja, toen deden er ook
vrouwen mee.”

“Paardrijden is een denksport,
we denken dat we sporten.”
- Marieke

“Ik ken balzakken me betere
haircuts als u.” - Filou

Maarten: “Wat vind je van mijn
dikke zeeslang?”
Marieke: “Da klinkt echt als een
slechte openingszin.”

Sibe: “Het doet alsof het werkt
maar das alles.”
Yeti: “Dat is gelijk ik die aan het
studeren ben.”
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Kleurplaat
Jammer genoeg heeft geen enkele lezer de tekening van
vorige editie ingekleurd en doorgestuurd. Dit stelt me nu
toch wel een beetje teleur, want ik ontbreek een winnaar
om te tonen in dit strakske. Daarom krijgen jullie nu geen
kleurplaat10, enkel een lege pagina, uit protest.

10Ik hou wel niemand tegen om op deze pagina toch een tekening te
maken en door te sturen.

29



Puzzels

Schaakpuzzels
We beginnen met de oplossingen van de puzzels uit de vo-
rige editie. Indien je nog vragen hebt bij de oplossingen of
een andere variant gevonden had, maar niet ziet waarom
deze niet werkt, mag je mij altijd een berichtje sturen via
messenger.

Mat in 2
FEN:

8/8/2N5/2p5/2k5/2N5/
2BRK3/8 w - - 0 1

Zelfmat in 2
FEN: 8/8/p1p3p1/rpR3P1/
bP1Qnk2/1P3P2/KP1n1pP1/

2B1bN2 w - - 0 1

Voor de mat in 2 hebben we 1) La4, gevolgd door Kxc3
(enige zet) en 2) Tc2#.
Voor de zelfmat in 2 zien we dat zwart in de beginstelling
slechts één legale zet heeft, namelijk Lxb3#. We willen dus
eigenlijk een manier vinden om een ’nulzet’ te doen, dus
een zet die niets essentieel aan de stelling verandert en er-
voor zorgt dat zwart aan zet is. Dit kan hier met 1)Te5.
Dit geeft zwart wel een extra mogelijke zet, namelijk c5,
maar hierna hebben we 2)Txc5. Hiermee bekomen we de
beginstelling, maar nu met zwart aan zet. De enige zet voor
zwart is Lxb3# en daarmee hebben we ons doel bereikt.
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Voor we aan de nieuwe puzzels toekomen nog even ter her-
innering:

• Wit is altijd aan zet.

• Wanneer er ‘Mat in x’ staat, slaat de ’x’ op het aantal
zetten van wit.

• Voor de eerste zet is er telkens een unieke oplossing.

Voor deze editie een mat in 2 en een helpmat in 3. De mat
in 2 zou opnieuw vrijwel iedereen moeten kunnen oplos-
sen. Voor de helpmat in 3 gaan, zoals de naam zegt, wit
en zwart samenwerken om zwart mat te zetten. Opgelet,
in plaats van wit, is de eerste zet hier voor zwart. De mat
volgt wel nog steeds op de derde zet van wit.
Helpmatten kunnen moeilijk zijn omdat de stukken die
uiteindelijk mat zullen geven niet per se al in de buurt
van de zwarte koning staan. Verder zijn er ook heel wat
mogelijke zetten, zowel voor wit als zwart. Ga daarom niet
zomaar wat zetten uitproberen, maar ga eerst op zoek naar
een mogelijke eindstelling (waarin zwart dus mat staat),
met de beschikbare stukken op het bord. Kijk daarna of er
een mogelijkheid bestaat om de stukken in de juiste posi-
tie te brengen, binnen het gegeven aantal zetten. Een tip
om de matpositie te vinden is om te kijken naar de moge-
lijke vluchtvelden van de zwarte koning en hoe je deze kan
wegnemen, zij het door er een zwart stuk op te zetten of ze
aan te vallen met een wit stuk.

Mat in 2
FEN: 4KNkb/8/4N1n1/3Q4/8/8/8/8 w - - 0 1
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Helpmat in 3
FEN: 8/8/4b3/4pk2/1np5/2N2P1N/8/K7 b - - 0 1

Gemakkelijke Puzzels
Bij de vorige editie klaagden sommigen dat de puzzels veel
te moeilijk waren. Ik ga geen namen noemen11, omdat ze
zich misschien dan een beetje zullen schamen.
Hoe dan ook: Hier zijn enkele, simpelere puzzels om je tij-
dens het studeren bezig te houden.

11Buiten die van Victor.
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Sudoku’s
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Woordzoeker
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Moeilijke Puzzels
Gelukkig waren er ook enkele lezers die wel van een uit-
daging houden. Ik ga weer geen namen noemen12, maar
ik ga wel volgende uitdagende puzzels voorzien voor zij die
wensen.

Groter dan sudoku
Deze sudoku variant ziet er erg ingewikkeld uit. Dit komt
omdat er geen enkele cijfers gegeven zijn voor het oplossen
van de puzzel. De puzzel is op te lossen door middel van de
tekens ’<’ (kleiner dan) en ’>’ (groter dan) goed te bestude-
ren. Verder zijn de regels exact hetzelfde als bij de gewone
sudoku. Deze ’grotere dan’ sudoku is over het algemeen
moeilijker op te lossen, dat komt ook omdat het er zo ono-
verzichtelijk uitziet.

Hypersudoku
De Hypersudoku is één van de populairste varianten. Deze
variant is wereldwijd te vinden in kranten, tijdschriften,
etc. De Hypersudoku lijkt op een normale sudoku, het ver-
schil is dat er vier extra drie bij drie hokjes zijn vermeld. In

12Blij dat je niet vermeld bent, Thomas?
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deze hokjes (zichtbaar door een andere achtergrond kleur)
moeten ook de cijfers 1 tot en met 9 maar één keer voor ko-
men. Bij de Hypersudoku moet je dus beter opletten dan
bij een gewone sudoku, omdat er een extra regel is. Het
oplossen van deze Hypersudoku gaat verder hetzelfde als
een gewone sudoku.
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Dankwoordje
’t Strakske zou nogal leeg zijn moest ik het alleen vullen.
Daarom bedank ik graag volgende mensen voor hun bij-
drage aan dit meesterwerk:

• Dank aan Gerwoud voor het capibara-artikel

• Dank aan Robin voor de bier review

• Dank aan Marieke voor de prachtige voorpagina

• Dank aan Kobe voor de schaakpuzzels

• Dank aan de gladde wegen om me te laten vallen

• Dank aan het praesidium en de redactie voor het na-
lezen van ’t Strakske

• Dank aan iedereen die op een foto staat in ’t Strakske
voor de mooie glimlachen en gezichten

• Dank aan mezelf voor het schrijven van het editoriaal

Wil je graag eens een artikel, rubriek of column schrij-
ven voor het Strakske? Of heb je andere toffe ideeën,
een glijbaantje dat je wilt delen of een suggestie voor het
experimentje van de maand? Stuur gerust een mailtje
naar scriptor@wina-gent.be, een berichtje op Messenger of
spreek mij gewoon eens aan.
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