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Het is april.  
De lente walst doorheen het land en de 
koude regenvlagen ruilen we graag in 
voor warmere regenvlagen, maar ook 
de zon laat nu en dan zijn verlegen 
babysnoetje zien. Sjaals en winterjas-
sen verdwijnen in de kast, zomerrokjes 
en zonnebrillen worden afgestoft. De 
hobbysporter geniet, na een lange win-
ter, van het ontdooien van vingers en 
gezicht. De hobbyboer ziet vol vreugde 
de kotkerstomaten, dakdoperwten en 
blijdschapshennep ontkiemen.  
 
Des te meer de meteorologische om-
standigheden ons behagen, des te 
slechter het gaat met de student. Ja, 
zelfs de faculteitsbibliotheek biedt 
geen uitweg bij de zondige gedachten 
over barbecuen in het Groenevalleipark 
en terrasjes doen aan den oever van de 
Leie.  
 
Het kriebelt in de buik. En of het nu 
lentekriebels, blokkriebels of een infec-
tie met runderlintworm is, één ding is 
zeker: De lente hangt nu echt in de 
lucht!  
 
Groeitjes, 
Helena & Jorien 

Erudimus qui custodient, terrae fertilitatem 

Editie April 2018 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2017 – 2018, jaargang 73. 

Dit is de Aprilgroei, gedrukt op 300 

exemplaren. 

Groeiredacteurs: 

Helena Deberdt & Jorien Favere 
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Kalender 
 

Deze kalender geeft een beknopt overzicht van de komende evenementen.  
 
Om verder op de hoogte te blijven van de evenementen van de VLK, like je gewoon 
snel even de pagina ‘VLK Gent’ op facebook.  
 
Voor meer details over de Boerekotactiviteiten kan je steeds terecht op onze website: 
www.boerekot.be. Maak er meteen je startpagina van! Zo ben je zeker dat je nooit iets 
zal missen! 

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag 

Lopen rond de water-
sportbaan 

 
Fakbar 

Gusb 
 
 

Koepuur 

19u30 
 
 

20u00 

Dinsdag 17 april Themacantus Paviljoen 19u30 

Donderdag 19 april Project Sigma Oehoe 20u00 

Vrijdag 20 april 
Vriendjes– en familican-

tus 
Paviljoen 19u30 

Woensdag 25 april 12-urenloop Sint-Pietersplein Hele dag! 

Donderdag 26 april Top 33 Paviljoen 22u00 
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De praeses spreekt 
 

Dag Boeren en Boerinnen, 
Ik zit hier op een zonovergoten terrasje op de eerste echte lente ondag en ben casual 
aan het reflecteren over de afgelopen weken, zoals iedereen dat wel eens doet in een 
idyllisch momentje.  Sinds de vorige groei zijn weken 4 tot en met 7 voorbij gevlogen 
en merk je twee soorten studenten opduiken. Iedereen beseft dat ze enorm beginnen 
achterlopen op hun cursussen, maar je hebt de optimisten en pessimisten. De opti-
misten zien dit zomerse weer, slurpen nog eens aan hun pintje en denken: “Nog 5 les-
weken om in te halen, tijd zat.”, de pessimisten bedenken zich dan weer: “Al 7 weken 
gepasseerd en maar 2 weken om dat allemaal al te leren, ik ben doomed”. Zeer ver-
schillende visies op de komende weken, maar over 1 ding zijn we het allemaal eens, 
het waren weer een paar topweken. Hoe doet VLK dat toch keer op keer, zou je bijna 
denken.  
 
We begonnen deze periode direct met een knaller van een cantus. Het leven is leuker 
met vrienden en daarom hebben we geprobeerd om het groepsgevoel in ons stamcafe 
te verbeteren met de enige echte Koepuurcantus. Geen cantus in de Koepuur, maar 
wel eentje in het Paviljoen, samen met de clubs die ook in de Koepuur zetelen. Liedjes 
werden gezongen, pintjes werden geklonken en zo kennen we weer wat extra volk dat 
ook zo vaak in de Koe rondloopt. 
 
Na een heel drukke week vol feestjes, waaronder die van de VTK lustrum week, was 
het tijd om ons nog eens met ons beste beentje voor te zetten. Zaterdag konden de 
laatstejaars van het middelbaar op de faculteit een uitgebreide uitzetting krijgen over 
de vakken in het eerste jaar, de verschillende afstudeerrichtingen, de verschillende 
verenigingen aan onze faculteit (waarvan de VLK er maar eentje is) en over het onder-
zoek dat aan onze faculteit verricht wordt. Het was een zeer succesvolle Abituriën-
tendag en we hebben er voor gezorgd dat het eerste jaar weer goed gevuld zal zijn.  
 
Het leven was te goed aan het gaan en mijn lichaam vond dat het tijd was om eens de 
handrem op te trekken. Door griep heb ik dus de volgende week op de agenda moe-
ten missen, maar het praesidium heeft alles super volbracht! Het begon met de 
speeddate, waar we de Agora omtoverden tot een zwoele plek waar niet alleen de 
singles van de VLK de VLAK, VPPK en de VTK elkaar konden leren kennen via Speed-
daten. Dit jaar konden ook de binken en schoonheden van Hilok mee doen aan de 
verleiding. Het was precies temptation met hier en daar een hoger IQ, SNAP JEHHH? 
Of de leden er zelf iets van gebakken hebben, is de grote vraag, maar de afterparty 
was wel dik in orde!  
 
Maart stond dit jaar bekend als de cantusmaand. De Ingenieurscantus, de cantus 
samen met de burgerlijk ingenieurs in de Delta, vond plaats op woensdag en was de 
afsluiter van de Bloedserieusweek. Meer dan 1000 donoren kwamen bloed of plasma 
geven, wat deze actie wederom tot een succes maakte. Daarom dat iedereen toch een 
pintje of wat meer verdiende op deze topcantus!  
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Alsof het nog niet genoeg was, was het weer tijd om naar de Antwerpenaren te kijken. 
De dag erop was het namelijk tijd om de bio-ingenieurs van Demetris wat beter te 
leren kennen. In Antwerpen hebben ze enkel de bachelorstudie, dus zijn de studenten 
erna verplicht om hun master af te leggen in Gent of in Leuven. Met een Kroegen-
tocht toonden we ze aan dat het in Gent leuker ‘studeren’ is dan in Leuven. Om ze 
echt te overtuigen van de charmes van het Gentse boerekot, begaven we ons na de 
kroegentocht naar ons geliefde Paviljoentje waar de 3e bachers hun half-time fuif, de 
Battle of the paviljoen, hielden. Een feestje waar het praesidium niet hoeft te wer-
ken en volop kan meegenieten van een Paviljoenfeestje. Scheefheid ten top! 
 

Afsluiten van de week deden we met een ander feestje waar het praesidium niet hoef-
de te werken, namelijk het VEK galabal. Na een heerlijke knabbel en babbel met een 
drankje in het paviljoen met alle gegadigden en hun date gingen we op pad. Na een 
lang durende busrit kwamen we toe en kon niemand wachten om naar binnen te sjol-
len. Voor velen was het een avond die niet veel herinneringen opleverde. Behalve ran-
dom fotoshoots met een kameel. VEK moet weer eens speciaal doen hoor.  
 

Omdat het leven niet enkel feesten is natuurlijk, zit PBR niet stil en houden ze het 
ene evenement na het andere. Zo zorgden ze al voor een presentatie van het chemisch 
bedrijf DOW met een lekker decadent dessertenbuffet om nog wat te babbelen en 
netwerken. Ook stoomden ze de laatstejaars klaar in week 6 voor de toekomstige sol-
licitaties. De sollicitatietraining was dan ook een zeer succesvol en interessant mo-
ment om de week te ondersteunen.  
 

De maandag daarvoor was het wederom tijd voor een cantus, de Bachcantus. Milan 
van Nuffel (die dude met zijn enorm lang haar en geweldige outfits op verkleedfeest-
jes) was cantor voor 1 dag. Gedurende het eerste deel kreeg hij de tijd om de corona 
achter zich te scharen, want in ’t tweede deel zou het praesidium plaatsnemen op de 
schachtenbanken om zich volgens traditie nog slechter dan schachten te gedragen. 
Zogezegd, zo gedaan, we hebben het varken wat uitgehangen, maar de cantor met ge-
zag zorgde voor orde tijdens zijn avond en maakte er voor iedereen een (on)
vergetelijke avond van. 
 

Omdat er sommigen onder ons hun lever niet gunstig gezind zijn, bezochten we de 
beruchte VTK lentefuif op woensdag en die verliep na het praesidium infomoment 
zoals verwacht. Veel pintjes aan heel weinig geld. Er mocht ook wel gevierd worden, 
want het infomoment was een waar succes. Als senior kan je je niets leuker voorstel-
len dan zo een grote bende enthousiaste 1e, 2e, 3e en 4e jaars die het harde werk vol-
gend jaar willen overnemen.  
 

Vrijdag was Dies Natalis. Een dag die de UGent wilt promoten als de geboortedag 
van onze Alma Mater, maar die de studenten toch altijd zullen onthouden als een ex-
tra congédag. Om deze verjaardag te vieren voorzag het FK een festival op het pleintje 
tussen de brug en de UFO waar bandjes zich afwisselden en je van de eerste zonne-
stralen kon genieten.  
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Daar het vrijdag vrijaf was, besloten de half-timers aan onze faculteit op 3e bach-
weekend te vertrekken. Veel info kan ik hier niet over meegeven daar ik hier niet op 
mee was. (Maar er is in mijn oor gefluisterd dat het dik in orde was.) 
 

Week 7 begon uiteindelijk met de tweede editie van Life After Uni. Een avond in de 
Visbokaal waar verscheidene sprekers uitleg kwamen geven over alle mogelijkheden 
die de studenten hebben na het afstuderen. Verder studeren, vrijwilligerswerk, lera-
renopleiding, doctoreren, alles kwam aan bod. De dag erop was het tijd om wat info 
te geven aan de 2e jaars, want wij soigneren natuurlijk niet enkel de laatstejaars.  De 
infoavond voor de 2e bachelors werd georganiseerd door ons PR intern team samen 
met de faculteit. De studenten waren talrijk, stelde vele vragen en hopelijk kregen ze 
voldoende antwoorden om voor hun de keuze te vergemakkelijken welke studierich-
ting ze volgend jaar willen doen. (Doe maar gewoon milieutechnologie, beste richting 
ooit) 
 

Blij dat alle tweedejaars weten wat ze volgend jaar willen studeren, konden ze dit vie-
ren op VLK Paashaas, de enige echte Vooruitfuif van de Gentse Boeren! Ik zou niet 
weten wie anders durft beweren, maar deze editie was echt een topeditie! We konden 
genieten van een volle danszaal vol gezelligheid. Het was weer een zeer iconische edi-
tie met zeer veel laatkomende boeren, maar diegene die er waren bleven knallen tot 
het einde! Toen we met het hele praesidium op het podium stonden (behalve mijn 
vice Patrick, die we kwijt waren) en uitkeken over een volgepakte zaal was het gevoel 
van euforie zeker aanwezig! 
 

Zoals je kan lezen waren het een bewogen paar weken. Ik zou jullie willen beloven dat 
het na de paasvakantie zal minderen, maar ik zou enkel aan ’t liegen zijn. Dat we het 
jaar maar samen mooi mogen afsluiten! 
 

 

Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
 

De Senior 
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Hardstyle is my style, and fuck 

them h8ers 
Vice 
 

Gegroet beste Groeilezers en andere mensen van hoge opleiding. De schrijver van dit 
artikel, een brave schizofrene jongen, gebukt onder de namen Tim en Patrick, is zon-
der dat u het weet, schuldig bevonden aan het “gabber”schap. U leest het goed. Hij is 
vertrouwd met het luisteren naar hardstyle, aanhoort hardcore zonder schroom, en 
gaat in zijn vrije tijd stampen op hardstyle festivals samen met mensen met dezelfde 
mentale achterstand.  

 

In dit relaas zal ik trachten jullie wegwijs te maken in 
de wereld van “the harder styles”, hun aanhangers en 
waarom dit onterecht als marginaal wordt bestempeld. 
Om mijn verhaal te starten, quoteer ik Wikipedia:  
“Hardcore is een muziekgenre dat bekendstaat als de 
hardste en snelste techno of housemuziek die er is. 
Kenmerkend is het snelle en harde bassdrumtempo, 

dat gemiddeld rond de 160-200 beats per minute ligt, vergezeld 
met snerpende basslines, kickdrums en hihats. Naast feestvoca-
len worden er vaak kernspreuken uit rapmuziek en films ge-
bruikt.” 
 

“Hardstyle is een elektronisch muziekgenre dat overeenkom-
sten vertoont met hardcore en hardtrance. Het gemiddelde 
tempo ligt rond de 150 bpm. De spreiding in het aantal beats per 
minuut van hardstyleplaten is door de jaren toegenomen. De sound is karakteristiek 
voor de stijl en kan omschreven worden als harde beats gecombineerd met erg aan-
wezige melodielijnen.” 
 

Waar hardstyle meer gebruik maakt van vrouwelijke vocals en 
motiverende muzikale hoogstandjes, legt hardcore vooral de 
focus op de regelmatige diepgaande bass. 
 

Nu is het zo dat “gabbers” automatisch gelinkt worden met 
hardcore en daar zijn ze trots op. De kaalgeschoren bollenpak-
kers met zilveren kettingen ‘dansen’ met weidse armgebaren, 
springen op en neer met nog meer weidse beengebaren en 
kniezwengels en kauwen op (al dan niet denkbeeldige) kauw-
gom tot de zon terug opkomt.  
De eeuwig opgeblonken Nike Air Max’en zijn uit gezondheids-
overwegingen een verplicht deel van de outfit om de belasting 
op de knieën te minimaliseren en het ruime trainingspak laat 
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ultieme mobiliteit toe zonder de stamper in enige dansmoves te hinderen. Een zonne-
bril om de vergrote pupillen te verbergen is optioneel. 
 

Hardcore- en hardstylefans worden in de omgekeerde weg ook automatisch gelinkt 
met gabbers, waar zij (wij) iets minder trots op zijn. Deze muziekstijlen kunnen naar 
onze mening ook perfect gesmaakt worden in T-shirt, jeansbroek en cantusschoenen, 
met weelderige haardos. Onze dansmoves bestaan er in om ritmisch met het hoofd op 
en neer mee te bewegen, met een hand in de zak en de andere rond een pint. Meer op 
het einde van de avond veranderen onze dansmoves, waar we vrolijk op en neer 
springen en een constante pompbeweging maken met de armen in hetzelfde ritme als 
de basstonen. De beenbeweging blijft echter beperkt. 
 

Naast de kledij en dansmoves van beide bevolkingsgroepen, verschillen ook hun con-
sumpties tijdens het vieren van deze geniale muzikale uitvinding. Het kauwen op 
(denkbeeldige) kauwgom is een gevolg van het innemen van Tic-Tacs vol amfetami-
nes met stimulerende en bewustzijnsveranderende effecten. In hun enthousiasme om 
elke lichaamsspier zo veel mogelijk te laten meebewegen op de muziek, blijft ook de 
kaakspier niet achter. Kauwgom dient om de tong een gruwelijk lot te besparen en 
vaak moet ook het teutje van de waterfles er aan geloven. De hardstylefans daarente-
gen gaan voor de lichamelijke vergiftiging met meer legale middelen, waar een pint 
de standaardconsumptie is tijdens een festival, maar waar de feestvierder bewust voor 
meer spiritrijke dranken kiest als pré. Ze hebben hetzelfde stimulerende effect, maar 
zullen voor minder geklots in de maag zorgen bij het jumpen. 

 

“MAAR WAAROM LUISTER JE NAAR ZO’N MU-
ZIEK?” hoor ik jullie vragen. Wel, het antwoord is 
vanzelfsprekend. Het is kalmerend. Je wordt er rustig 
van, logisch toch?! 
Ik haal er even neurowetenschappelijke kennis bij om 
dit punt duidelijk te maken: 
Alpha hersengolven (8-13 Hz) komen voor wanneer 
mensen in een ontspannen maar toch volledig bewus-
te staat van de hersenen verkeren. Bijvoorbeeld bij een 
wandeling, fantaseren, visualiseren en luisteren naar 
muziek. Beta hersengolven (15-38 Hz) komen over-
een met de actieve volledig bewuste staat van de her-
senen wanneer je een lezing geeft, werkt, sport, een 
discussie voert, etc. Je gedachten botsen op elkaar, je 
slaagt er niet in om ze te stoppen en het lukt zelfs niet 
om ze rustige genoeg te laten gaan om je aandacht op 
één gedachte te kunnen richten.  
 

Hardstyle en hardcore hebben een heel ritmisch karakter, weinig diepgaande tekst 
maar extra diepgaande bass die tot diep in ’t lichaam gevoeld kan worden en stimule-
ren zo de productie van alpha hersengolven. De basstonen wekken een gevoel van op-
gewektheid en kracht op, het gevoel dat je even de hele wereld aankan, dat heel sti-
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mulerend en rustgevend kan werken. De muziekstijlen die op het juiste niveau zijn 
gespeeld, zijn zo interruptief dat je aan niets anders meer kan denken. Ideaal als je 
met problemen of zorgen zit en even alles wilt vergeten. 
 
Maar deze muziek is voor meerdere occasies geschikt dan enkel het feesten. Ook bij 
het blokken kan deze muziekvorm uiterst ideaal blijken. Het gebrek aan tekst maakt 
de muziek geschikt om niet in stilte te hoeven leren, maar ook niet afleidend of sto-
rend bij het lezen van de leerstof. De stimulerende alpha hersengolven hebben hier 
ook weer hun positieve  gevolgen: gevoel van ontspanning met de bonus om goed op 1 
ding te kunnen concentreren.  
 

Geloof je me niet? Even goed, je bent niet de eerste, en zeker niet de laatste. Laat mij 
happy zijn met m’n eigen muziek, ik judge ook niet over jouw commerciële crap. 
 

Kusjes en lekjes op ontdeugende plekjes 
De vice, Tim  
en occasioneel vice-at-interim, Patrick 
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Panda’s: Waarom leven die beesten nog? 
Cursus 
 
De panda is niet meer weg te 
denken uit het huidige 
straatbeeld. Hij speelt de 
hoofdrol en vele entertai-
nende filmpjes, staat model 
voor onesies en er worden 
liedjes over hem geschreven 
(Desiigner, Panda). In de 
geest van Darwin’s ‘survival 
of the fittest’ wil ik eens na-
gaan wat ervoor gezorgd 
heeft dat de panda tot nu 
heeft kunnen overleven. 
 
De panda is een beer, een beer is meestal groot en sterk. Een panda daarentegen is 
dik en lomp. Kijken we even naar het uiterlijk, dan kunnen we wel stellen dat dat niet 
echt een evolutionair voordeel is. Hij is zwart met wit en aangezien er geen sneeuw-
panda’s zijn telt dat niet als camouflage. Dat valt op tussen groene bomen.  
 
Een panda eet bamboe, dus moet inderdaad minder sterk zijn dan een gewone beer. 
Hij eet echter maar enkele specifieke bamboesoorten. Een breed voedselspectrum is 
hem dus ook niet gegeven. Daarbij kan de panda die bamboe niet deftig verteren. Hij 
moet tot wel 40 keer per dag kakken, dat is niet ideaal. 
 
Een verklaring voor het voortbestaan van een soort zou zijn snelheid en behendigheid 
kunnen zijn. Zo krijgen roofdieren hen niet te pakken. Spijtig genoeg lijkt een panda 
mij niet zo snel, dat is aerodynamisch niet mogelijk. En behendig… de meeste filmpjes 
tonen vallende panda’s of panda’s die andere panda’s per ongeluk uit de boom duwen. 
Gelukkig hebben ze een dikke vacht om al die stoten op te vangen. 
 
Misschien planten panda’s zicht voort als konijnen? Neen. Een vrouwelijke panda is 
vruchtbaar vanaf ze ongeveer 6 jaar is en dan maar 2 tot 3 dagen per jaar. Om het nog 
erger te maken zijn panda’s zo lui dat ze gedurende die beperkte dagen vaak geen zin 
hebben in seks. Daarom hebben wij, mensen, pandaporno in het leven geroepen! Tij-
dens die vruchtbare periode staat een zookeeper bij de panda’s met een Ipad waarop 
vrijende panda’s te zien zijn. De job van je leven.  
 
Uit de hierboven gestelde argumenten kunnen we besluiten dat de panda een uitzon-
dering is op Darwin’s evolutietheorie. Volgens mij moeten we het overleven van de 
panda op een andere manier bekijken: De vraag is niet hoe een panda zijn predatoren 
ontwijkt, de vraag is of de panda wel predatoren heeft. De panda pakt het aan volgens 
‘survival of the cutest’. Zo heeft hij heel wat bereikt. Hij wordt onder andere professio-
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neel geknuffeld (ook dat is een topjob in China). Ik zou dus al die lompe, maar schat-
tige acties in twijfel willen trekken: valt een panda niet opzettelijk uit de boom? Zijn 
het niet allemaal berekende acties om hulpeloos te lijken? Ik wil de panda’s hier niet 
afschrijven: 
 

“Pandas aren't cute, they're death-loving oxy-

gen-thieves. Let's just eat the idiot-bears”  

(James Kirkup, een persoon die duidelijk niet valt voor de pandacharmes) 
 
 Lijkt me wat sterk uitgedrukt. Vallende panda’s zijn de ideale blokontspanning en 
brengen onmiddellijk een lach op je gezicht na een lange dag. Misschien zijn panda’s 
dus juist wel de best geëvolueerde soort! 
 

Cursus out 
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ANTI-INBEV-ALLIANTIE 
Fouriers 
 
Bier, wat een origineel onderwerp hebben die fouriers toch altijd.  
 
We drinken het toch allemaal zo graag. Bockor op fuiven en cantussen, Jupiler in de 
Koepuur en, noodgedwongen, Maes in de Vooruit. Op een streekbierenavond durven 
we al eens gek doen en wat onbekende biertjes proeven, vaak leidend tot al dan niet 
aangename verrassingen. Daarna grijpen we maar al te graag terug naar een gekende 
Duvel of een bijna overal verkrijgbare Leffe.  
 
Als iedereen het kent én drinkt, moet het toch wel goed zijn? Wel euh, nee. Neem nu 
Heineken: wereldbekend, maar niet te zuipen.  
 
Kleine brouwerijen werden de afgelopen 20 jaar massaal overgenomen door grotere 
spelers op de markt. La Chouffe? Overgenomen door Duvel Moortgat. Tripel Karme-
liet en Kwak? Overgenomen door AB Inbev. Zo heeft AB Inbev ook al brouwerijen 
overgenomen in landen als Oekraïne, Mozambique, Peru, Australië, Panama, Polen 
en Oeganda.  
 
De geaccumuleerde economische macht en de effecten daarvan zijn voelbaar voor ons 
allemaal. Sinds januari dit jaar zijn alle bieren van AB Inbev 3% duurder. Terwijl brou-
werijen met een capaciteit zoals AB Inbev extreem goedkoop kunnen produceren, 
waardoor hun winstmarges al absurd hoog liggen. Ze produceren niet uit liefde voor 
bier, maar uit liefde voor je centen. 
 
Kortom: multinationals en ketens verneuken de biercultuur, de lokale economie, de 
kwaliteit van de bieren en vooral de diversiteit en authenticiteit van bieren.  
 
Er zijn honderden kleine brouwerijen die hun vaak fantastische bieren niet makkelijk 
verdeeld krijgen. Ga eens langs in de Hopduvel. Volg de oprit naar fitnesscentrum 
Stadium, maar kies voor het beter alternatief van een afgetraind lichaam: bier. Kom 
naar onze streekbierenavonden. Kies eens het Bier van de Week in Café Koepuur. 
Vraag het meisje van je dromen mee uit.   
 
Proef eens een onbekend bier. Doe eens gek. En vooral: fuck Leffe. 
 
Peace out 
 
De fouriers 
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De druppeltjes 
Feest 
 
Aangezien het al een redelijk gegeven is dat ik altijd schrijf over dingen die mij de strot 
uitkomen en bij gebrek aan enig onderwerp om 0u05 de dag van de deadline, voorzie ik 
jullie met enkele kleinigheidjes die ik op een dagelijkse basis moet verdragen. Ziehier en-
kele druppeltjes die mijn emmer al eens durven doen overlopen. 
 

-  Laten we het even hebben over het aller-
laatste fenomeen: de facebookmemes. Dan 
heb ik het niet per se over de standaard 
foto’s die passeren waarin je allerhande 
mensen in kan taggen met een letter a in 
hun naam omdat dat ziekhilarisch is (of 
ook al zit die letter niet in hun naam; alsof 
de f*cking facebookpolitie aan gaat komen 
WIE WOE WIE WOE en u oppakt en uw 
wachtwoord vrijgeeft ofzo haha stel je 
voor). Ik heb het over die foto’s die plots video’s zijn geworden. Nog niet opgeval-
len? Quasi elke meme die passeert, is nu in videoversie te zien. Heeft het een 
meerwaarde? Neen, ze zijn nog altijd even grappig als ervoor (m.a.w. niet grap-
pig), nog altijd even courant en doen uw 4G smelten als sneeuw voor de zon. TOF 
EH? Thanks facebook, alweer de held van de dag. 

  
-   Recreatie is leuk: even een bezoekje brengen aan een park of natuurgebied kan 
echt helpen om je te laten ontspannen en je even af te leiden van alle bullshit op 
deze leuke planeet. Het zorgt voor een vredig gevoel vanbinnen die in mijn ogen 
niet te evenaren is met wat dan ook. Dus WAAROM staat quasi ELK park, do-
mein, enz. in West-Vlaanderen in teken van de wereldoorlogen? Het allerlaatste 
wat ik wil als ik rustig in een bos ga wandelen, is een lange, vaak saaie uitleg over 
iets wat meer dan 50 jaar geleden is gebeurd. Versta me niet verkeerd, ik heb alle 
respect voor onze voorouders die gevochten hebben voor onze vrede, maar de 
West-Vlaamse gemeenschap heeft hun economie in mijn ogen opgebouwd met 
drie takken: varkens, koeien en de wereldoorlogen. Van deze drie takken zijn er 
twee die ze volledig uitmelken en dat is wat mij stoort. Maar nee geen probleem 
hoor, ga je gang! Verdien nog maar wat eurootjes met het bloed van je grootou-
ders. Schaamtelijk. 

  
-   Oude mensen. Nee, niet elk oud mens, maar zo van die opa’s en oma’s met pH 
3. “Hoe ouder de poes, hoe harder ze krauwt”. Geen idee of het ligt aan de ouder-
dom, aan het louter toeval dat er meer oudere mensen kut zijn dan jongere of dat 
het ligt aan mezelf, maar volgens mij zijn we het er wel allemaal over eens. 

  
-  De zeer misplaatste rap in Havana. 
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-  Anti-vacciners. Waar oh waar slaat die redenering nu weer op? Enkele zeer 
goeie argumenten om uw nakomelingen later niet te laten vaccineren volgens de 
beweging: 

o  Vaccineren veroorzaakt autisme 
o Het is gezonder om een natuurlijke immuniteit te krijgen door bloot-

stelling 
o Er zijn al genoeg mensen die gevaccineerd zijn, dus het kan geen 

kwaad als uw kind er geen krijgt 
o  Vaccins zijn niet 100% effectief dus waarom zou je zelfs moeite doen? 

Ik kan nog dieper ingaan op enkele argumenten, maar je moet nog examens maken 
binnen enkele maand en je hebt elke hersencel toch wel nodig! 
   

- Slenteraars… Slenteraars zijn zowat het vergif van deze planeet. Om één of ande-
re reden zijn deze mensen ook hardwired om zo veel mogelijk plek in te nemen 
van de openbare weg, waardoor passeren al zeker geen optie is. Het enige wat je 
op dat moment kan doen is rustig ademhalen en hopen dat ze niet dezelfde kant 
op gaan het volgend kruispunt. En maak dat mee, het zijn dan nog eens vaak de-
zelfde mensen als die opa’s en oma’s van daarnet. ’t Is niet omdat je traag stapt, 
dat de tijd trager gaat hoor. Klokje tikt voort en de tijd naar je alsmaar meer nade-
rende dood komt dichterbij. Waarom ren je niet? 

  
-  Het plotse besef dat The Coca Cola Company eigenaar is van de hele wereld. 
Had je hier geen idee van? Ga dan eens rustig zitten op je stoel, google eens wat 
Coca Cola allemaal onder zijn naam heeft staan en val er dan van.   

  
Hieronder is er nog een lijst met mensen die ik over het algemeen niet afkan door wat 
ze mij aandoen op een dagelijkse basis. Voel je vooral niet aangesproken als je dit 
leest en als je jezelf kan vinden in enkelen hiervan. 
• Mensen die in herhaling vallen. 
• Mensen die de deur niet sluiten achter zich. 
• Mensen die het wc-papier langs onder hangen en niet langs boven. 
• Mensen die stoefen dat ze geen jas nodig hebben in de winter, maar dan wel dood-

ziek zijn weken aan een stuk. 
• Mensen die de faculteitskat nog niet geaaid hebben. 
• Mensen die precies geen humor hebben buiten overgebruikte nazimoppen. 
• Mensen die niet weten wat ze op hun broodje willen na een kwartier in de rij te 

staan #Breindood. 
• Mensen die luid ademen in de bib. 
• Mensen die ademen. 
• Mensen die hun bord niet leegeten op restaurant en hun restjes niet aan mij geven. 
• Mensen die mopjes vertellen. 
• Mensen die niet stoppen met zever waardoor enige diepgang in hun personaliteit 

verloren is. 
• Mensen die te lang naast mijn bank staan en op mijn vingers kijken. 
• Mensen die vegetarisch zijn maar wel nog kip en vis eten. 
• Mensen die geboren zijn in mei. 
• Mensen die een reet geven om of je van een college, atheneum, … afgestudeerd 
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bent. 
• Mensen die geometrische figuren aannemen. 
• Mensen die geboren zijn in het jaar 1993. 
• Mensen die fysica 2 vanzelfsprekend vonden. 
• Mensen die Ronnie Viane niet kennen. 
• Mensen die niet komen naar Top 33 op donderdag 26/04 in het Paviljoen om te 

genieten aan 33’ers voor €1. 
• Mensen Mensen Mensen Mensen Mensen… 
 

Ket get met schrijven. 
 

Kusjes en wurgjes, 
VLK Feest 
Of tenminste de haatdragende van de 3. 
 



 16 

 

 

 



 17 

 

 

De wonderbare internetwereld van Reddit 
ICT 
 

Misschien heb je er al van gehoord: “De voorpagina van het internet”, “Subreddits”, 
“r/dankmemes”, ... Al deze zinnen en termen kennen hun oorsprong op een der 
grootste websites op het wijde web, namelijk Reddit! Maar wat voor weaboo nerd 
website is me dit hoor ik je stilzwijgend judgen? Awel, dit artikel gelezen hebbende 
zal je onmiddellijk de laptop vastgrijpen en je volop gooien op wat deze prachtige 
website te bieden heeft! 
 

Wat is Reddit nu precies? Kort samengevat, als Google de 
website is waar je naartoe gaat om dingen op te zoeken, is 
Reddit de plek waar je naartoe gaat om te zien wat voor 
coole shit mensen reeds gevonden/gemaakt/gefilmd/… 
hebben. Mensen posten deze coole stuff op de website en 
andere gebruikers zeggen of het interessante content is of 
niet. Reddit is niet 1 website waar alles opstaat, maar een 
soort van fractaal met zogenaamde “subreddits” die je kan 
volgen, en hier zijn er heeeeeel veeeeeel van. Fan van 
goeie dankmemes? r/dankmemes is de plek voor  
dank memes . Tips & tricks nodig om je financiën 
te vebeteren? r/personalfinance is the place to go. Zijn vo-
gels met armen of uilen met kattenhoofden je ding? r/
birdswitharms & r/owlswithcatheads. You get the point… 
 

Het enigste probleem met Reddit is dat het moeilijk is in te komen en … het ziet er 
gewoon echt niet uit als website. Maar geef het wat tijd, en binnen enkele weken ben 
je al helemaal mee, mensen aan het helpen met hun ELI4, de vraag DAE aan het stel-
len en links en rechts reddit noobs aan het bamboozlen om die heerlijke reddit karma 
te verdienen.  
 

Enkele aanraders van subreddits:  
r/askreddit: Allerhande vragen die beantwoord worden door allerhande mensen, le-
vert vaak hilarische verhalen op 
r/aww: Een wereldwijde 24/7 strijd om DE MEEST SCHATTIGE FOTO’S ALLERTIJ-
DEN TE VINDEN EN TE CONCENTREREN OP 1 PLEK. (Wees op je hoede want je 
kan smelten van de concentraties schattigheid die hier soms te zien zijn) 
r/holdmybeer: De uitspraak die gemaakt wordt voor je domme shit gaat ondernemen, 
leuk toch?  
r/lifeprotips: Algemene levenstips waar je zelf nooit op gekomen zou zijn 
r/mademesmile & r/eyebleach: Na een lange dag vol stress, hard werk en negativiteit 
in de wereld kan het soms eens deugd doen om je ogen en hersenen te reinigen met 
wat wholesome GIFs en foto’s 
r/pizza: Moet hier zelfs uitleg bij? 
r/showerthoughts: Ook al in de douche staan contempleren over de grote vragen van 
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de mensheid? Awel, deze mensen ook en ze zijn er verdomd goed in! 
 

Zo zijn er nog duizenden andere subreddits, maar die moet je maar voor jezelf ont-
dekken. Reddit is namelijk iets persoonlijks, iets wat je - zoals je eigen leven - geleide-
lijk aan groter, complexer, beter moet maken! 
 

ICT r/Out !  



 19 

 

 

Temptatioooon: verbinden maar!!! 
PBR  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Juiste antwoorden: A4, B3,C1,D2,E7,F5,G6 
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Zoek de volgende 15 woorden 



 21 

 

 

Zoek de 4 bekende uitspraken uit Temptation Island 
(denk in verschillende talen) 
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Hoe staan verschillende partijen tegenover de kernuitstap? Wat zijn de alternatieven? 

Zijn deze haalbaar? Kunnen we de huidige maatschappij van voldoende energie voor-

zien? 

 

Op 19 april organiseren we over dit actuele thema een debat in ons auditorium Oehoe 

(faculteit bio-ingenieurswetenschappen). De moderator meneer Vingerhoets Pieter is 

mede-auteur van de studie "Energy Transition in Belgium – Choices and Costs" door 

het onderzoekscentrum Energyville, en werkzaam bij VITO en Energyville. 

 

 

Het debat wordt afgesloten met een gratis receptie in de agora. 
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Wauw, wat toen gebeurde zal je nooit geloven 
Sport 
 
Na meerdere edities vol geschiedenis gaan we deze keer de andere toer op, ofwel, of niet ofwel, 
alle misschien straks efkes geschiedenis maar dat weet ik nu nog niet. ’t Is nog maar ’t begin van 
het artikel he. 
 

Deze week ga ik u proberen overtuigen om naar de 12urenloop te komen. Om het nu 
al even te vermelden: 25 april, van 9 uur ’s ochtends tot 21u ’s avonds lopen we.  
 
Indien je een eerstejaar bent of om één of andere reden niet weet wat voor een event 
dat is, wij citeren de website: 12urenloop.be 
 

 
 
Jaja, inderdaad, ontspannen sfeertje. Ze zeggen daar achteraf zelfs nog wat meer over: 
 

 
 
Haha amai seg, eenieders wensen vervullen, hou het maar proper. Maar noteer vooral: 
openluchtfeest. Alle kringen houden tijdens het event hun eigen fakbar open. Wat 
niet minder wilt zeggen dan goedkoop drinken en boefen gedurende het hele event. 
Bovendien smijt de winnaar altijd enkele vaten.  
 
Dit jaar delen wij zoals de voorgaande jaren een tent met de VTK (Burgerlijk ir.). Dit 
jaar, hebben zij bovendien een lustrumjaar. Al enkele jaren bekampen VTK en Hilok 
elkaar om de 1e plaats te halen. Indien de VTK, waar we een tent mee delen, wint zal 
het bier dus rijkelijk vloeien.  
 
Al jaren loopt de VLK zich richting de derde plaats. Wat toch elk jaar weer een be-
hoorlijke krachttoer blijkt te zijn. De komende weken ontvangen jullie allemaal nog 
een bericht van ons met de vraag of en wanneer op de dag jullie kunnen lopen. Indien 
je twijfelt of je goed genoeg bent hebben we onderstaande vragenlijst om je te helpen: 
 
 
 
 
 

De 12urenloop is dé sportieve en studentikoze activiteit voor alle Gentse studen-
ten! In de eerste plaats is het een loopwedstrijd, waar door aflossing in 12 uur zoveel 
mogelijk rondjes van 320 meter worden gelopen. Het hele gebeuren vindt plaats in 
een ontspannen sfeertje dat eigen is aan het studentenleven. 

Daarnaast valt er aan het Sint-Pietersplein ook heel wat anders te beleven. De di-
verse studentenverenigingen zorgen voor animatie en vertier dat eenieders wensen 
zal vervullen. Om 21u wordt de strijdbijl begraven en barst het openluchtfeest lost 
met een live band en een headliner.  
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Wat is je lievelingskleur? Rood (4 punten) 
      Groen (2 punten) 
      Iets anders (0 punten) 
 
Wat is je favoriete drankje? Tequila (0 punten) 
      Water (4 punten) 
      Al de rest (2 punten) 
 
Wie is je favoriete sportie? Emil (1 punt) 
      Lotte ( 3 punten) 
      Sarah ( 2 punten) 
      Simon (4 punten) 
 
Loop je graag?    Ja ( 4 punten) 
      Nee (0 punten) 
      Beetje (2 punten) 
 
Verbetersleutel: tel je score op en kijk in de omgekeerde tekst. 
 

     
 
     
  
 

 Antwoord: 1-16: proficiat je bent geselecteerd om te komen lopen op 12uren-
loop.   

FRITUUR DE PAPEGAAI 

ANNONCIADESTRAAT 17, 9000 GENT 
09 336 88 88 

 
OPENINGSUREN:  

MAANDAG TOT VRIJDAG: 11.30 - 14.30 
       17.00 - 22.00  

ZATERDAG: GESLOTEN 
ZONDAG: 17.00 - 22.00 

 
AANBOD: 

 
VERSE FRIETJES IN 100% Plantaardige OLIE 

GROOT VEGETARISCH / VEGAN GAMMA 
SNACKS / BURGERS 

AFZONDERLIJK GEBAKKEN 
OP DE PLAAT GEBAKKEN BEEFBURGERS 

VERS HUISBEREIDE BEREIDINGEN 
(STOVERIJ, VOL AU VENT, TARTAAR, VEGANAISE, SEITAN STOVERIJ,  

VEGETARISCHE STOVERIJ …) 
BELEGDE BROODJES 

(HUISBEREIDE PREPARE, KIP CURRY …) 
SALADES 

OFFICIAL BICKY DEALER 
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Hoummous  
Cultuur 

 
Aangezien ik ongelofelijke fan ben van humus, hoemoes, hoummous, hummus, hu-
mous, of hoe je het ook wil schrijven, besloot ik om een artikel te schrijven over deze 
geweldige uitvinding. Hoemoes is een puree met als basis kikkererwten en het is on-
dertussen heel erg populair onder vegetariërs en veganisten geworden. Het is een ge-
rechtje dat oorspronkelijk afkomstig is uit Libanon, maar tegenwoordig is het ook al 
populair in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Turkije en begint het zijn weg te vin-
den naar Europa. Je kan deze lekkernij op zeer veel verschillende manieren eten; op 
een pitabroodje met gegrilde groente, worteltjes of andere rauwkost dippen in hu-
mous als snack, als spread op een wrap gevuld met groente.  
 
Oké, genoeg uitleg over hummus. De uitleg van het spel is zeer eenvoudig: zoek en tel 
het aantal keer HURNUS in de volgende alinea en stuur dit zo snel mogelijk door 
naar de VLK. De 10de persoon met het juiste aantal krijgt een koffiethermos. Veel suc-
ces !!!  
 
Humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus 
humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus hurnus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus hurnus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-



 26 

 

 

mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus hurnus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus hurnus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus humus humus humus humus humus humus humus humus humus hu-
mus humus  
 
Wil je zelf eens humus proberen maken? Hier is een basisreceptje.  
 
Benodigdheden: 
• Blender, keukenmachine of staafmixer 

• Grote kom 
 

Ingrediënten: 
• 400 gram (biologische) kikkererwten uit pot of blik (je hebt ook 2/3 van het vocht 

nodig) 

• 1 eetlepel tahin 

• 4 eetlepels olijfolie 

• 2 teentjes knoflook 

• 4 eetlepels citroensap (of limoensap) 

• Peper en zout naar smaak 

• Bieslook of peterselie (voor de garnering) 
 

Bereidingswijze: 
Een eenvoudigere bereiding kan je je bijna niet wensen, ontdoe de knoflook van de 
velletjes en doe alle ingrediënten in de blender, keukenmachine of grote kom (als je 
de staafmixer gebruikt) en mix ze tot een egale puree. 

Dat was het. Makkelijk toch? Je kan altijd ook andere smaakjes toevoegen, zoals wor-
tels, pastinaak, rode biet, …  

Serveer de hummus met stukjes wortel. 

Cultuur out  
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Bereiding: 

Rooster de amandelschilfers kort in een pan met antiaanbaklaag. Roer er de bruine 
suiker en kaneel door tot ze mooi kleuren en glanzen. Laat afkoelen. 
 
Snij de zachte speculaas in de lengte in 3. Laat de thee trekken in 1 dl heet water en 
laat afkoelen. 
 
Klop de eiwitten stijf. 
 
Bedek de bodem van de glaasjes met de harde speculaas. Verdeel er de zachte specu-
laas over en overgiet met de thee. 
 
Klop het eigeel samen met de witte suiker tot een lichter gekleurde en gebonden mas-
sa. Klop er vervolgens de vanillesuiker, mascarpone en advocaat door. 
 
Schep er de stijfgeklopte eiwitten voorzichtig onder. Verdeel het mengsel over de spe-
culaas en zet minstens 8 uur in de koelkast. 
 
Voor het opdienen verkruimel je de gekarameliseerde amandelschilfers over de glaas-
jes.    Smakelijk!!! Penning out!  

Koken met Penning 
Budgetvriendelijk en lekker eten! 
 

Ben je niet de beste kok? Is afhalen een dagelijkse bezigheid? Ben je dat fastfood 
gedoe eigenlijk wel een beetje beu? Dan is penning hier om je te helpen! Wij, Eline 
& Lidy, zullen jullie elke maand voorzien van een gemakkelijk, lekker en natuurlijk 
budgetvriendelijk recept. Deze recepten zullen meestal voor meerdere personen 
zijn, zo hoef je niet alleen te koken en kunnen je vrienden ook meegenieten van 
een lekkere maaltijd! 
 

Deze maand hebben we gekozen om eens een dessertje te maken! Het is persoon-
lijk één van mijn favorieten! 
 

Tiramisu met speculaas en advocaat 
 

Ingrediënten: 

350 g zachte speculaas 
12 speculaaskoekjes (harde) 
400 g mascarpone 
100 g amandelschilfers 
1 zakje Earl grey tea 
2 dl advocaat 
5 eiwitten 

3 eidooiers 
1 zakje vanillesuiker 
4 eetlepels donkerbruine suiker 
4 eetlepels suiker 
Halve koffielepel kaneel (voor de 
liefhebbers) 
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Waar zijn de aliens? 
PR Intern 
 
Is onze beschaving de enige in het heelal? Het universum is (voor zover wij dat we-
ten) 90 miljard (90.000.000.000) lichtjaar in diameter en is gevuld met ongeveer 100 
miljard sterrenstelsels die elk 100 tot 1000 miljard sterren bevatten. Dat zijn ongeveer 
10,000 sterren voor elke korrel zand op Aarde. Recent ontdekten we dat bewoonbare 
planeten zoals de Aarde veel meer voorkomen dan we denken. Er zijn wellicht triljoe-
nen (=10^18) Aarde-achtige planeten in het universum en dat betekent dat intelligent 
leven veel mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. Maar, waar zijn die buiten-
aardse beschavingen dan? Hoort het universum niet te wemelen van de ruimtesche-
pen? Laten we even een stap terug nemen. 
 
Als er intelligente beschavingen bestaan in andere sterrenstelsels dan zullen we van 
hun bestaan nooit afweten. Alles buiten onze ‘lokale groep’ - voor ons is dit de Melk-
weg, ons sterrenstelsel – ligt buiten ons bereik, voor altijd. Zelf als de mensheid aan 
de snelheid van het licht kon reizen dan zou het miljarden jaren duren alvorens we 
een ander sterrenstelsel zouden bereiken. Tijdens deze lange reis zouden we de leeg-
ste stukken universum moeten doorkruisen. Laat ons dus focussen op de Melkweg, 
die al een slordige 400 miljard sterren bevat. Hiervan lijken er ongeveer 20 miljard op 
onze Zon en volgens schattingen heeft 1/5 van deze sterren een planeet met dezelfde 
grootte als de Aarde in zijn bewoonbare zone. Stel dat er zich op slechts 0,1% van de-
ze planeten leven heeft ontwikkeld, dan zou dat betekenen dat er 1 miljoen planeten 
zijn met leven, in de Melkweg alleen.  
 
Maar het wordt beter, onze Melkweg is ongeveer 13 miljard jaar oud. In de prille le-
vensjaren was het geen leuke plek om te wonen omdat dingen toen vaak explodeer-
den. Maar na zo’n 1 à 2 miljard jaar werden de eerste leefbare planeten geboren en 
kon het leven zich dus ontwikkelen. De Aarde is slechts 4,6 miljard jaar oud, dit wil 
zeggen dat eventueel leven op andere planeten ruim 6 miljard jaar langer de kans 
kreeg om zich te ontwikkelen. Als er zich op slechts één planeet een ruimtereizende 
superbeschaving had ontwikkeld, dan hadden we dat waarschijnlijk al lang gemerkt 
en wel hierom. 
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Stel dat we ruimteschepen ontwikkelden waar mensen ongeveer duizend jaar in kun-
nen overleven, dan zouden we ons hele melkwegstelsel kunnen koloniseren in slechts 
2 miljoen jaar. Dat lijkt veel, maar het melkwegstelsel is gigantisch! Als het slechts een 
miezerige 2 miljoen jaar duurt om het hele melkwegstelsel te koloniseren en er mil-
joenen planeten zijn waar zich mogelijk leven op heeft ontwikkeld en je bovendien 
rekening houdt dat deze beschavingen meer tijd hadden om zich te ontwikkelen, dan 
kan je u afvragen: “Waar zijn al die aliens dan?” Dit is  
 

 
en niemand heeft er een antwoord op. Er zijn wel enkele hypothetische antwoorden 
voor de paradox: 
 
• De kans dat intelligent leven op een woonbare planeet zich ontwikkeld is veel klei-

ner dan we denken, bijgevolg liggen intelligente beschavingen te ver uit elkaar of 
zijn we gewoon alleen.  

• Het ligt in de natuur van intelligente beschavingen dat ze zichzelf vernietigen 
(denk aan een kernoorlog). Dit heet ‘The Great Filter Theory’ en is zeker wat extra 
opzoekwerk waardig. 

• Het ligt in de natuur van intelligente beschavingen om anderen te vernietigen. 
• Het Melkwegstelsel koloniseren duurt veel langer dan 2 miljoen jaar of kost te veel 

grondstoffen. 
• De simulatietheorie: het heelal zoals wij het kennen is een simulatie georganiseerd 

door een alien-meesterras.  
 
Nog een slotgedachte: op dit moment hebben we geen enkel bewijs dat er ergens el-
ders leven is. Het universum is schijnbaar leeg en dood, niemand die ons berichten 
stuurt, niemand die de onze beantwoord.t De kans bestaat dat we helemaal alleen 
zijn, gevangen op een klein, vochtig balletje dat we Aarde noemen, tenmidden 90 mil-
jard lichtjaar van leegte. Het leven zoals wij het kennen kan het enige zijn dat er ooit 
is geweest en misschien zal zijn tot het moment dat het universum ophoudt te be-
staan, dus het loont om het in ere te houden. 
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Kleurwedstrijd! 
 

Neem die pennenzak van in het vierde leerjaar (zo eentje met drie flappen en veel te 
veel stiften en als je geluk had zat ook huidskleur ertussen en dan wou iedereen die 
lenen) van onder het stof!  
 

Kleur alles heel fijntjes  
Mooi binnen de lijntjes  

Voorzichtig in  
En WIN!  

 
Hang je pronkstuk met naam en leeftijd op aan het prikbord recht tegenover de Villa 
in de kelder van blok E Je hebt tijd tot 1 mei en wie weet win je een fantastische prijs!  
 
Deze maand mogen de potloodridders en stifttovenaars onder jullie zich uitleven op 
de studerende engeltjes van Stef Weemaes. Dankjewel voor dit pareltje, Stef!  
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Goed gezien met tante Jorien  
Azijn maken 
 
Dag lieve lezertjes! Wees welgekomen op deze zomerse lentedag!  
 

Aaah, de lente, wanneer de vogeltjes de plek van je wekker inne-
men. De buurman is in zijn marcelleke al druk in de weer om de 
barbecue op tijd aan te krijgen. De buurvrouw mengt in een keu-
kenschort een pijpajuintje onder de patatjes met mayonaise. En aah, 
enkele uren later, de heerlijke geur van gebakken vlees die je maag 
doet grommen. Je sluit je ogen en volgt de bevredigende geur die de wind met zich 
meebrengt – ó wat wordt het tijd om zelf eens te beginnen braden. Mijmerend over 
sappige ribbetjes en een knapperige lookpatat doe je je ogen terug open. Daar staat de 
trotse buurman, met zijn kale kop zo rood als een roste kreeft, waar het zweet in pa-
rels afdruppelt. Met het onderste van zijn marcelleke veegt hij zijn voorhoofd af. Je 
staat voor een volle drie seconden oog in oog met zijn navel, die meedanst op het rit-
me van zijn vettige bierbuik, en je een honger stilt zich vanzelf. 
 

Allez, tijd om zelf in actie te schieten! Vandaag zal ik voor jullie immers de geheimen 
van het authentiek azijn maken blootleggen. Ja, azijn, die je in de Aldi voor 36 cent 
kan kopen. Want, beste lezertjes, het echte leven is een combinatie van werken en 
ontspanning. En, vergeet niet, die dingen zijn slechts een middel om het ultieme doel 
te bereiken: gelukkig zijn.  
 

Bon, dit alles om maar te zeggen dat het ook eens mag om onefficiënt, onhandig en in 
een marcelleke te werk te gaan (buurman kan dit beamen). Azijn maken dus! 
“Vinaigre” oftewel “zure wijn”, de Franse benaming voor azijn, verklapt eigenlijk al de 
clou van heel dit hipsterverhaal. 
 

In het kort: 
Drink (of giet) een halve fles wijn leeg, liefst droge witte wijn, indien je “normale” 

azijn wil bekomen. 
Dek de flessenhals af, maar zorg ervoor dat er nog voldoende luchttoevoer is. 
Zet de wijn voor zo’n 6 maand op kamertemperatuur, maar niet in de zon. Je zal 

zien dat er een “moederkoek” gevormd wordt. 
Ruik af en toe aan de fles. Wanneer de fles naar azijn ruikt, dan is de azijn klaar 

voor gebruik! Gebruik deze naar hartelust als conserveermiddel (op eigen risi-
co), levensmiddel (op eigen risico), schoonmaakmiddel (op eigen risico) en te-
gen voetschimmel (aanbrengen met een wattenstaafje)! 

Indien je een fervent azijngebruiker bent, kan je het proces continu laten door-
gaan door de fles nooit onder ¼ leeg te laten en regelmatig bij te vullen. 

Ziezo beste lezertjes, buit die Acetobacter maar eens goed uit! 
 

~ laat die wijn verzuren, maar je humeur niet ~ 
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Zeg ken je die historie… 
Michiel Merckx 
 
Liefstigste en bestigste boerekotter 
 
Ons geliefde boerekotje is voor ons allen iets zeer vanzelfsprekend. Hij staat altijd 
voor iedereen klaar, we weten exact wat we aan hem hebben, hij is onze steun en toe-
verlaat, hij zal er altijd voor ons zijn. Doch is zijn geschiedenis wat minder vanzelf-
sprekend geweest en heeft ze toch wel enkele voeten in de aarde gehad. Ga mee met 
mij op een trip doorheen de tijd en maak de geboorte, puberteit, ontmaagding en vol-
wassenwording van de stek waar u nu zit mee. 
 
Het begon allemaal lang geleden naast een melkherberg. Den Duits was nog maar net 
binnengevallen, of ze eisten al dat de land-en tuinbouwschool opgericht werd. Maar 
goed, den Duits ging weg en zo ook de school. Enkele jaren later probeerden de Vla-
mingen het opnieuw, een beetje gelijk den Duits en de tweede wereldoorlog, maar 
dan wel met succes. De Rijkslandbouwhogeschool was geboren (ofja herboren… of 
misschien verrezen ofzo, enfin, ze was terug.) We schrijven 1920. 
 
De VLK werd opgericht in 1921 (shout out naar Jozef Adriaenssens!), want de studen-
ten hadden rap door dat studeren alleen toch niet helemaal hun ding was. Er was ech-
ter nog 1 probleem: de campus lag op de flank van de Blandijnberg! Bergop, en dus 
onmogelijk te bereiken. Alzo verkasten ze naar het citadelpark, meer bepaald naar de 
hofbouwlaan, zeer symbolisch en een throwback naar het Duitse tuinbouwgedeelte 
dat ze uit hun naam gelaten hadden.  
 
Het leven was mooi daar. De overpoort lag op een boogscheut en het park lag zelfs 
nog dichter. Het was té mooi. De studenten waren te vrij en wat is de beste manier 
om vrijheid te beperken? Correct! We steken de studenten in ’t gevang! (amai ik ant-
woord op mijn eigen vragen, precies Dora) Het Rasphuis, de toenmalige gevangenis 
van Gent, werd gekocht voor 2.7 miljoen Belgische frank, een prikje als je het mij 
vraagt, gesloopt en in 1937 werden de nieuwe gebouwen van de Rijkslandbouwhoge-
school opgetrokken. Het betreft een complex met drie gevels, waarvan de voorste bij-
na 100 meter lang is. Verder is het getal 3 in quasi alle aspecten doorgetrokken: 3 vleu-
gels, 3 verdiepingen, 3 uitsprongen per gevelzijde en de ramen zijn netjes per 3 geor-
dend. Enige uitzondering hierop: professor Soetaert, hij heeft 4 Sofie’s in zijn vak-
groep. Bovendien waren de diergeneeskundestudenten de Coupure enkele jaren gele-
den ontvlucht. Ondanks dat ze op Coupure Rechts zaten, kon zelfs de Coupure hun 
stank niet tegenhouden, maar nu was de kust dus veilig voor ons boerekotje.  
 
Den Duits kwam terug, zag dat wij het beter gedaan hadden dan zij (zowel de oorlog 
als de landbouwschool), werd jaloers en pakte het terug af. De Canadezen kwamen 
langs, schopten den Duits buiten en maakten er een ziekenhuis van. Niet helemaal 
waarvoor het gemaakt was, maar goed, beter dan een concentratiekamp. (misschien 
vandaar dat ik mijn concentratie soms verlies bij de lessen) Aangezien iedereen toch 
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in ons boerekotje aan het kruipen was, kwamen de Engelsen ook af, want ja, als er iets 
te koloniseren valt, zijn ze er bij zenne!  
 
Goed, oorlog gedaan, iedereen van onzen erf! De Canadese patiënten worden buiten-
gesmeten en de site Coupure kan eindelijk in gebruik genomen worden. De Rijksland-
bouwhogeschool wordt meer en meer volwassen en net als bij de indianen krijgt hij 
een totem. Hij luidt: Rijksfaculteit der landbouwwetenschappen. De puberteit kan nu 
beginnen! Als puisten schieten er proefstations uit de grond en zoals er bij jongens en 
meisjes lichaamsbeharing komt, komen er resto’s bij faculteiten. Als natte droom (ja 
onze faculteit was een trage) komt het studentenpaviljoentje er. (een jaar voor de res-
to, want ja, feesten is belangrijker dan eten hé) In 1969 is de faculteit eindelijk volwas-
sen, klaar om opgenomen te worden tot de grote stam: de Rijksuniversiteit van Gent. 
Lichaamsbeharing blijft, puisten niet: de proefstations (insectkunde, zeevisserij, plan-
tenveredeling, kleinveeteelt,…) worden losgekoppeld van de faculteit.  
 
De puberdons verdwijnt en er vormt zich een heuse baard: de chemieblok! Tevens 
wordt het centrum voor eremologie (woestijnkunde) gebouwd. Ik hoor jullie al den-
ken: “Bij zulk een baard hoort een nieuwe naam uiteraard!” en jawel, het boerekot 
wordt Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen ge-
doopt. De baard blijft groeien en onvermijdelijk overgroeit hij het paviljoentje. In 
2004 wordt het paviljoentje gesloopt en wordt de E blok gebouwd. Het verdriet is 
groot en enkel te uiten in een naamsverandering: Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen.  
 
Historische groetjes, nostalgische kusjes en geschiedkundige likjes,  
 
Michiel Merckx  
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Gegroet Groeiers! De paasvakantie is al achter de rug en de nakende examens begin-
nen misschien al wat invloed te hebben op de indeling van je vrije tijd. In deze editie 
van IAESTE goes Groei blikken we terug op ons IAESTE Talks evenement dat in jullie 
eigen befaamde auditorium Oehoe plaatsvond. Los daarvan willen we nogmaals recla-
me maken voor onze stages. Zelfs nu de jaarlijkse applicatieprocedure afgelopen is, 
kunnen ook de late beslissers hun zomer nog wat meer kleur geven met een IAESTE 
stage. Tot slot zijn we ook op zoek naar mensen die hun kot deze zomer liever niet 
leeg laten staan en hiermee wat geld willen verdienen, voel je je geroepen? Lees zeker 
verder! 
 

Terugblik: IAESTE Talks 
Op donderdag 29 maart werd de Oehoe opgeschrikt door een stormloop van nieuws-
gierigen die wel wat meer wilden te weten komen over Artificial Intelligence en het 
ITER-kernfusie project in Zuid-Frankrijk. IAESTE zijnde kunnen we enkel vol tevre-
denheid terugblikken op deze geslaagde avond, waar de opkomst stukken groter was 
dan bij de voorgaande editie. Graag willen we iedereen bedanken die is komen opda-
gen en hopen we dat jullie er wat van opgestoken hebben. Op naar volgend jaar! 
 

Exchange Platform stages 
Tijdens de zomer technische ervaring opdoen in Japan, Colombia, Macedonië, Noor-
wegen of één van de 80 andere IAESTE-landen. Iets voor jou? Take the leap of faith! 
Check de IAESTE-wereldkaart hieronder ter inspiratie: 
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De stages die we aan Belgische studenten konden toekennen zijn ondertussen groten-
deels uitgedeeld. Er bestaat echter zoiets als het Exchange Platform, een online plat-
form waar stages het jaar rond beschikbaar worden gesteld aan studenten over de he-
le wereld. Surf als de bliksem naar www.iaeste.net, maak een account aan en zoek de 
stage die jou het meeste aanspreekt. Het loont zeker de moeite om dit platform goed 
in de gaten te houden, aangezien er wekelijks nieuwe stages toegevoegd worden! Wil 
je je kandidaat stellen voor een van deze stages? Alle informatie over hoe je dit moet 
doen is te vinden op http://www.iaeste.be/how-apply/exchange-platform. 
 

IAESTE huurt jouw kot deze zomer! 
Staat je kot leeg gedurende de maanden juni, juli, augustus en/of september en vind 
je het zonde om hiervoor zo veel te betalen? Dan hebben wij de oplossing! Via IAES-
TE kan jij je kot onderverhuren aan een internationale stagair(e) die komende zomer-
periode op stage komt in Gent. Het is niet ingewikkeld,  je moet enkel onze online 
form invullen (https://goo.gl/forms/FDLuA9t0bGn3Bz1w1, succes met overtypen van 
deze URL— of check de online Groei op boerekot.be, nvdr.), ook periodes buiten de zo-
mer kunnen eventueel doorverhuurd worden. Indien je nog met vragen zit, aarzel niet 
om een mailtje te sturen naar iaeste.housing@vtk.ugent.be. 

 

Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te versturen naar iaes-

te@vtk.ugent.be 
- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website 

www.iaeste.be 
 

 

 

http://www.iaeste.net
http://www.iaeste.be/how-apply/exchange-platform
https://goo.gl/forms/FDLuA9t0bGn3Bz1w1
mailto:iaeste.housing@vtk.ugent.be
mailto:iaeste@vtk.ugent.be
mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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Amazing April in Amsterdam 
Reistips met Helena 
 
De Paasvakantie is nog maar net gedaan en, laten we eerlijk zijn, je bent al weer aan 
het dromen van verre oorden of je bent al te vaak aan het kijken op Ryanair om een 
goedkope vlucht te boeken om die gevreesde examens te vermijden. Helaas zijn dit 
enkel dromen, maar misschien kan je nog even ontsnappen via een weekendje naar 
Amsterdam.  
 
Amsterdam, een stad om van te dromen. Het zit boordevol cultuur, geschiedenis, 
charme, coffeeshops en romance. Hier kan je je dus zeker een weekend bezighouden.  
 
Eerst en vooral: begin met een fiets te huren. Amsterdam staat gekend voor zijn fiets-
vriendelijkheid, alhoewel dit ook kan vertaald worden naar voetganger onvriendelijk-
heid. Het kost je ongeveer €10-12 per 24uur. Met de fiets kan je meer zien van een stad 
en geraak je sneller rond.  
 
Om echt in lentesfeer te geraken, is een bezoek 
aan het Amstelpark zeker aangeraden. Dit park is 
een must see voor bio-ingenieurs in spé. De bloe-
men zijn speciaal uitgekozen om zo veel mogelijk 
bijtjes en vlinders aan te trekken. Naast de vlin-
dertuin is er ook een Romeinse en Japanse tuin. 
Als je even genoeg hebt van naar plantjes te kijken 
(wat zeker niet kan gebeuren) kan je gaan mini-
golven. Dus koop gerust wat biertjes en een lekke-
re picknick en geniet even van de rust. Oh en er 
zijn kangoeroes. Een andere plaats om vlinders te zien is in de Hortus Botanicus tuin.  
 
Een goede manier om Amsterdam wat beter te leren kennen voor weinig geld zijn de 
free walking tours. Ze starten meestal op het Dam plein waar het nationaal monu-
ment staat. De gidsen weten enorm veel over de stad dat je niet terug kan vinden in 
een boekje en brengen meestal wat humor in de zaak. De tours duren ongeveer 2uur 
en zijn praktisch gezien gratis, maar als je de tour en gids goed vond, wordt er wel 
verwacht om enkele euros als tip te geven.  
 
Je kan niet naar Amsterdam gaan zonder 1 van de uitstekende musea te bezoeken. Er 
is wel voor elk wat wils. Voor de geschiedenisliefhebbers onder ons is het Anne Frank 
huis zeker niet te missen. Als je de lange rij wil vermijden kan je gewoon op voorhand 
online je ticket reserveren en kan je de rij zonder enig schuldgevoel voorbijsteken. 
Het bezoek kost je €10 en er zijn geen studenten kortingen spijtig genoeg. Ook het 
museum Ons’ Lieve Heer op Solder heeft een indrukwekkende geschiedenis. In de 17de 
eeuw kocht Jan Hertman een pand en toverde heel het bovenste verdiep om tot een 
prachtige katholieke kerk. Dit was nodig omdat er op dat moment een verbod was om 
in het openbaar katholieke vieringen te houden. Dit mocht wel in huiselijke kringen, 
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dus bouwde hij zijn huis om tot kerk om de protestantse overheid te slim af te zijn. 
Voor de meer kunstzinnige zielen kan je best het huis van de meester zelf bezoeken 
en met meester bedoel ik natuurlijk Vincent Van Gogh. Je kan er ook van verzekerd 
zijn dat het niet eentonig zal worden want, er zijn nog van veel andere artiesten schil-
derijen te zien. Ook het rijksmuseum is zeker het bezoeken waard. Enkele bekende 
namen zijn Rembrandt, Jan Steen en Johannes Vermeer.  
Ten slotte heb je nog het ultieme museum voor de Foodies: 
Het Kaasmuseum!! Er zijn verdeelde meningen omtrent dit 
museum. Sommigen noemen het een Tourist trap en anderen 
vinden het geniaal. Maar hoe je het ook bekijkt het is een mu-
seum over kaas met gratis proevertjes dus mij hoor je niet kla-
gen.  
 
Amsterdam staat niet echt gekend om zijn goedkope logies 
maar toch heb ik hier enkele opties. Je kan naar de Veteran 
gaan. Dit is een zeer goedkope hostel waar de vloeren en muren wat scheef staan. Het 
staat ook vlak naast een coffeeshop (in Amsterdam betekent dit dat ze wiet verkopen 
en geen koffie, hier ben ik ook nog maar net achter gekomen) dus de geur is niet al-
tijd zo goed. Maar het ligt in het midden van het toeristisch centrum dus je hoeft ner-
gens ver naartoe te wandelen of fietsen. 
Couchsurfing is in Amsterdam zeker ook een optie. Je kan gratis op de zetel van een 
vreemde persoon slapen. Deze persoon neemt u graag in huis en vaak zijn ze bereid 
om wat lokale info te delen en meestal vinden ze het ook leuk als je voor hen eens een 
maaltijd kookt.  
 
Helena out! 
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How you doin’? – insert foto Joey –  
Met mij alles goed hoor :D Er zijn weer toffe events gepasseerd de 
laatste weken. Zo was er,  
 
A World of Water: 21/3, 
Oehoe. Een symposium 

over water om Protos te steunen? Alle op-
brengst gaat naar Protos. (Volgende keer deel 
ik mee hoeveel dat was, we zijn nog aan het 
tellen). Protos is een NGO die streeft naar een 
beter water management in ontwikkelings-
landen en België.  
Samen met de studenten Land & Water nodig-
den we experts uit om ons interessante lezin-
gen te geven waar we uitvoerig over konden 
napraten op de receptie.  
Ontbijtactie: 27/3, Agora. Damn, dat ontbijt 
was goed gevuld dit jaar. Wat vind je van die 
espressosets? Cool hé! Het was enorm leuk om 
weer een ontbijtje te voorzien voor jullie, niets 
beter dan een hele voormiddag verse chocola-
demelk maken en omeletjes bakken. Het leek 
te smaken alleszins! 
En hé, wat is dit nu? Ik vind hier een brief, van 
één van onze leden, de Laurent. Alé top, ik moet niet veel meer schrijven dan. Ziehier, 
ExCo (exchange coordinators) meeting, Nancy. 

 

Kom dat horen, kom dat zien! We zitten weer eens in het buitenland en ditmaal in het 

prachtige Nancy om het bodemloze vat van kennis te vullen, van andere culturen te proe-
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ven en één hechte familie te vormen. Maar neem het laatste maar niet te letterlijk, want 

dan is het ook maar incest. 

Het is in deze Franse stad dat we d.m.v. presentaties, workshops en trainingen bijgeleerd 

hebben hoe bedrijven te contacteren en te overtuigen a.d.h.v. fancy, pro uitziende mails en 

presentaties, met als uiteindelijke doel stages te kunnen aanbieden aan studenten vanuit 

meer dan 55 landen of studenten vanuit België de wijde wereld in te sturen. Hiervoor 

kwamen we met 30 mensen samen vanuit 16 landen om kennis uit te wisselen en nieu-

we ideëen op te doen.  

We verzamelden ons allen, of toch de meesten ervan, wanneer de zon hoog stond op de eer-

ste dag van de week. Een bezoek aan Nancy en een spoedcursus namen onthouden bracht 

ons al gauw naar de tweede dag, waarbij ik en enkele anderen de voltallige 90 man van 

het tweede jaar bijleerde over onze landbouw en in mijn geval, ook over de richting milieu-

technologie.  

De middag was gevuld met trainingen en op het einde van de dag was er de Trade Fair. 

Hier konden we ons spijzen en laven met voedsel en drank bereid of meegebracht vanuit 

alle landen die aanwezig waren. De nacht gleed voorbij en ging vlotjes over naar de vroege 

ochtend waarbij we op de derde en vierde dag workshops en trainingen voorgeschoteld kre-

gen. Het oude promomateriaal zoals flyers, presentaties en websites moest er ook aan gelo-

ven doordat we ze allemaal in een nieuw jasje staken.  

Op de vijfde dag was er tijd voor een bezoek aan een bierbrouwerij en een experimentele 

boerderij. De bezoeken waren gevolgd door de Development fund night waarbij geld inge-

zameld werd voor de 3e wereldlanden zodat ook zij van het internationale leven konden 

proeven. 600 euro en een opnieuw een onvergetelijke nacht verder bracht ons op de zesde 

dag. Hierbij bezochten we een wijngaard en reisden we verder naar Strasburg, waar we de 

nacht doorbrachten. 

Voor het aanbreken van de zevende dag werd er afscheid genomen van nieuwe gemaakte 

vrienden en familie voordat iedereen zijn reis verderzette. Maar hoe droevig het afscheid 

ook mocht zijn, er komt altijd een moment om elkaar terug te zien op een van de vele rei-

zen die nog moet komen. 

With loads of love, 

Laurent 

 

Damn, dat leek daar plezant te zijn, nu, op naar onze komende events! 
Up Next: 
Project sigma: Wat met de kernuitstap?: 19/4, Oehoe. Hoe staan verschillende par-
tijen tegenover de kernuitstap? Wat zijn de alternatieven? Zijn deze haalbaar? Kun-
nen we de huidige maatschappij van voldoende energie voorzien? 
Op 19 april organiseren we over dit actuele thema een debat in ons auditorium oehoe. 
Onze moderator is meneer Vingerhoets Pieter, mede-auteur van de studie "Energy 
Transition in Belgium – Choices and Costs" door het onderzoekscentrum Energyville, 
en werkzaam bij VITO en Energyville. Check zeker de facebook pagina om de spre-
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kers te ontdekken! O ja, er is uiteraard weer gratis receptie achteraf. 
 

 
 
Trade fair: 24/2, Agora. International food & drinks met daarbij wat live entertain-
ment. Wat wil je nog meer? Kom dus eens af en geniet van een optreden van ons lo-
kaal bio-ir talent terwijl je kan smullen van de heerlijke gerechten. Heb je zin om in-
ternationaal te koken of ons te entertainen? Stuur zeker een mailtje naar Anasta-
sia.Bondarenko@UGent.be 
 
Ok, dit was het dan, lekker veel om naar uit te kijken dus. Ik hoop je op een van onze 
activiteiten te zien!  
 

Pater Callewaert, out. 

mailto:Anastasia.Bondarenko@UGent.be
mailto:Anastasia.Bondarenko@UGent.be
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Waterman: Ecologisch broodje 
Je bent een geboren koppigaard die toch 
graag verandering heeft. Met een ecolo-
gisch broodje kan je elke week hetzelfde 
zeggen, maar toch met gewenste variëtei-
ten. 
 
Vissen: Zalm 
Jou horoscoop staat in teken van water, 
dus zwem maar terug naar je roots en 
neem een broodje zalm. Het is eenvoudig, 
maar geweldig lekker. 
 
Ram: Toscane 
In de prachtige bergachtige landschappen 
in de mediteranen komen nog al veel wil-
de wolven en rammen voor. Voor het eten 
kan je je dan terugtrekken naar het gezel-
lige Toscane bij het mullen van een gelijk-
namig broodje. 
 
Stier: Prépare 
Een gespierde kerel zoals jij kan zeker de 
extra proteinen gebruiken en die vind je 
terug in een broodje praparé. 
 
Tweelingen: Kaas en Hesp 
Kaas en hesp worden apart vaak als saai 
gezien, maar samen brengt het de regen-
boog van je smakenpalet naar boven, net 
zoals je kleurrijke persoonlijkheid.  
 
Kreeft:  Garnaalsla 
Helaas biedt onze geliefde resto dit 
broodje niet aan, maar kruip eens uit je 
pantser en zet een stapje in de wereld tot 
aan het tartientje. Hier kan je lekker 
smullen van je natuurlijke prooi. ALS HET 

BESCHIKBAAR IS NATUURLIJK GRRR 
 
Leeuw: Martino 
Je beleeft een pittig leventje, dus is het 
maar logisch dat jouw geliefde broodje je 
energie moet evenaren en je op je toppen 
van je tenen moet kunnen houden. Dus 
neem maar een hap en laat de stoom er 
even uit.  
 
Maagd: Worstenbroodje 
Jij bent wel allesbehalve maagd en lust ’s 
middags ook wel nog een worstje, heerlijk 
ingepakt in een boterige laag van deeg. 
 
Weegschaal: Ceaser 
Een instant hit in de resto, door allen die 
het al probeerd hebben geliefd. Er is een 
grote kans dat je vorig favoriet broodje de 
tropical was (RIP) maar je kan een nieuw 
evenwicht zoeken tussen oud en nieuw.  
 
Schorpioen: Brie met extra tomaten 
Deze combo heb ik zelf nog niet gepro-
beerd, maar ik werd semi geforceerd om 
dit broodje aan jullie voor te stellen door 
een mede Schorpioen. 
 
Boogschutter: Croque 
Je weet wat je wil, boogschutter, en je wil 
een croqueske. ☺ 
 
Steenbok: Hoevebroodje 
Dit is een broodje dat meer gericht is naar 
de zoetebekken onders ons. Gemaakt met 
de kaas van je vrouwtje. 
 

Boerscoop: Welk broodje moet je 

de volgende keer kiezen? 
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Katerblaast 
 

De grappigste uitspraken en lolligste moppen voor u gebundeld. Ook een overgetelijk 
moment meegemaakt dat je met je medestudenten wil delen? Dien ze als de bliksem in 
op www.boerekot.be/katerblaast ! 
 
Michiel M: “Als de pizza begint te koloniseren, is hij klaar.” 
 
*Op de bachfuif, met een flamboyant Hawaï-hemd* 
Simon M: “ah Harry, waarin ben jij verkleed?” 
Harry: “k ben Hitler op vakantie.” 
 
Julie: “We gaan naar Amsterdam!” 
Lena: “Neeee ik wil eens buiten Belgie reizen.” 
 
Willem Waegeman: “Bio-ingenieur dat is eigenlijk toch zo een beetje een opleiding 
tot nerd. Maar de burgerlijk ingenieurs voelen zich altijd wat beter dus dat is eigenlijk 
een opleiding tot übernerd.” 
 
Brent: “amai Ine, als ik zat ben, zijt gij echt een 9” 
Ine: *geflateerd* “en gij zijt een vijf komma drieënhalf!” 
 
Nick DS: “10 euro aan bonnen aub... Hoeveel moet ik u?” 
 
Wim Soetaert: “ja dat is voor de micro-organismen niet tof daar in de bodem, het is 
daar zo een beetje Auschwitzachtig.”  
 
Wist je dat...  

... Eline R. had gehuild op de ingenieurscantus? 

... Ze zei dat ze niet naar binnen wou door haar rode ogen  

... Jan medelijden had?  

... Jan een goede vriend is?  

... Jan graag wou helpen?  

... Jan dus maar besloot om F*CKING ZEEP IN ZIJN OGEN TE DOEN ZODAT 
ELINE NIET DE ENIGE ZOU ZIJN MET RODE OGEN??!  
... Hij te laat door had dat dit een slecht idee was? 
 ... Jan dan maar naar de EHBO ging ipv naar de cantus?  

 
Thomas dw: “dude dat accent! Ge wilt die toch langs achter pakken terwijl da ze int 
West-Vlaanderen klapt tegen je.” 
 
Ruben op google: “ma huh waar is die safe search op Google? Lijk ik typ white boy 
dick in en ik krijg allemaal penissen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” 
 
 

http://www.boerekot.be/katerblaast
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*Naast Sarah VB ligt een partituur voor dwarsfluit.* 
Jeroen: “Ah wow is die van u Sarah? Ik wist niet dat je muziek speelde.” 
Sarah VB: “Ah neen ik speel andere fluit hehe.” 
 
Michiel DW: “dude das best vreemd als twee gasten uw piemel vasthouden terwijl je 
plast.” 
 
Sarah: “Ik ben niet goed in mensen na doen. Ge moet daar dingen voor kunnen.” 
 
Tomas DB: “dat moet toch echt niet handig zijn, zo seks hebben met ne zak over uwe 
kop.” 
 
Helena D:  “Ik ben geëindigd bij Tomas, dus da’s wel goed” 
 
 
 
 

Scan deze QR-code om sneller Katerblaasts in te sturen: 
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