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December, de zondag van de 
maanden. Tijd voor feest en ver-
tier, maar naast het bibberen 
van de kou, sidderen we ook 
voor de naderende examens. 
Gelukkig zijn er ook veel leuke 
dingen om naar uit te kijken, 
zoals de cadeautjes onder de 
kerstboom en de loze beloftes 
van menig man om dit jaar echt 
te gaan vermageren.  
Wij kunnen al niet wachten op 
het spetterende vuurwerk en het 
poppen van de champagne. De 
straten van Vlaanderen zullen 
gevuld worden met gelach en 
geluk, de “stilte” voor de exa-
menstorm. 
De Groei-redactie en de VLK in 
het algemeen wensen jullie fijne 
feesten, een zalige blok en ge-
lukkige examenresultaten, ofja 
toch zoiets… 
 
Vele groe(i)tjes en natuurlijk 
ook veel leesgenot! 
 
Jullie Groeiredacteurs, 
Tim Lepoudre en           

Ewout Duhamel 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie December  2019 
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Vlaamse Levenstechnische Kring 
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Academiejaar 2019 – 2020, jaargang 75. 

Dit is de Decembergroei, gedrukt op 

350 exemplaren. 

Groeiredacteurs: 

Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 
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Kalender 
 

 

 
Het jaar loopt ten einde en de VLK maakt zich klaar voor een korte winterslaap op 
vlak van activiteiten. Gelukkig komen de feesten er aan, er zal dus genoeg te doen zijn 
om te kunnen ontspannen tussen het studeren door. De naarstigheid en tot op de 
evenementen van het 2de semester! 

Datum Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag Lopen rond de wa-
tersportbaan 

GUSB 19u30 
 

9/12 Afsluitvat Koepuur 21u00 

25/12 Kerstmis   

31/12 Oudejaarsavond   

1/1 Nieuwjaar   

Lesvrije week VLK op Hoogtesta-
ge 

Sansicario (Italië)  
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De Praeses spreekt 
Praeses 

Dag lezers, 
Terwijl het semester snel vordert - op het moment dat ik deze tekst schrijf staat week 
11 voor de deur - neemt het tempo waarin de VLK activiteiten elkaar opvolgen geluk-
kig af.  
 
Nu je deze tekst leest is het met de VLK eigenlijk gedaan.  Het is tijd om samen in de 
boeken te duiken. Tijdens deze periode die bestaat uit blokken, eten en slapen begint 
zelfs de rustigste student al eens te dromen over het volgende semester. Iets wat ik 
volledig snap; het vorige zat namelijk boordevol toffe activiteiten (n.v.d.r. en leuke 
Groei’s ;)) 
 
Naar aloude traditie trekken we na de blok rechtstreeks de bergen in. Samen met 
Hoogtestage maken we tijdens de intersemesteriële week Italië onveilig. Bij terug-
komst – hopelijk in goede gezondheid – staan weer een heel resem activiteiten voor de 
deur.  
 
Het semester wordt feestelijk geopend met een gratis vat op maandag tijdens onze 
heropeningsfakbar en naar traditie is het op dinsdag Streekbierenavond, maar het ab-
solute hoogtepunt van het semester en eigenlijk ook van het academiejaar valt op 
donderdag. De heropeningsfuif gaat niet door in het paviljoen maar natuurlijk in onze 
Agora.  
 
Ik kijk er naar uit om jullie te zien op deze prachtige activiteiten. Op de complete 
agenda van volgend semester is het nog even wachten. Die wordt op de planningsver-
gadering, in het weekend van 14 december opgesteld en is daarna terug te vinden op 
www.boerekot.be. Zo kunnen jullie tijdens de blok al eens dromen van volgend semes-
ter. 
 
Ik wens jullie veel succes en doorzettingsvermogen toe tijdens de examens., maar ge-
niet zeker van  de feestdagen. 
 
Tot volgend semester, 
Simon Heuninck 
Praeses VLK 2019-2020 
 

  

http://www.boerekot.be
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Battle of the Minds 
Cultuur 
 
Dinsdag 12 november 2019. Doet het geen belletje rinkelen? Echt niet? 
Dit was nochtans de datum waarop de strafste koppen die onze faculteit te bieden 

heeft met elkaar in de clinch gingen in een heuse battle of the minds. Ik praat natuur-

lijk over niets anders dan VLK’s faculteitsquiz. Master vs bachelor, studenten vs afge-

studeerden, vakgroep vs decanaat en Praesidium vs schachten. Het cultuurteam had 

een heel gala aan verschillende topics in petto om er achter te komen welk team het 

beste is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De chemiestudenten wisten zich van hun sterkste kant te tonen. Zij belandden allen in 
de top 4 met de 2de master chemie als uiteindelijke winnaar. Hun prijzen? 2 So-
dastreams, een Senseo en een ticket voor de AB met 2 personen. Ze hadden het echter 
niet gemakkelijk. 1ste master landbouw wist hun monsterscore bijna te evenaren en 
gingen naar huis met 4 mooie biermanden. Verder wist EPIC het te schoppen tot de 
3de plaats en werd bekroond als slimste vakgroep. KERMIT eindigde boven het deca-
naat. De battle tussen vakgroepen en decanaat ging dus duidelijk naar de vakgroepen. 
Als laatst kijken we ook even naar het Praesidiumteam tegen de schachten. Na de eer-
ste ronde stonden deze quasi gelijk. Het werd dus nagelbijten voor onze Praesidiumle-
den. Verliezen van schachten was helemaal geen optie! Uiteindelijk wisten ze toch nog 
hun koppen bijeen te slaan en op de 14de plaats te eindigen met een nipte overwinning 
van maar 4 punten weliswaar. 
Ziezo, dit was dan een korte samenvatting van de VLK faculteitsquiz 2019. Niet tevre-
den met de uitslag? Denk je dat jij het beter kan? Schrijf je dan volgend jaar in voor de 
VLK faculteitsquiz en wie weet haal jij één van die mooi prijzen binnen. 
Cultuur out! 
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Griet Groet Groei: Disneyfilms 
Vice 
 
Stiekem vinden we het allemaal heerlijk dat de ene na de andere Disneyfilm nu een rema-
ke krijgt. The Lion King, Aladdin, Belle en het Beest… enkel Bambi mist nog. Walt Disney 
heeft klaarblijkelijk geld nodig, maar voor dit kapitalistisch hoogtepuntje haal ik toch 
ook graag mijn bankkaart tevoorschijn.  
 

De vraag is nu waarom juist onze ge-
neratie, jonge twintigers, die Disney-
films leuker vindt dan de achtjarig 
naast je in de cinema. Enerzijds doet 
Disney echt wel moeite om de films 
ook voor volwassenen aantrekkelijk 
te maken. Neem nu Frozen 2 (er zit-
ten geen grote spoilers in wat volgt), 
de achtjarige naast mij lacht wanneer 
Olaf zijn arm door zijn hoofd wordt 
gestoken. Olaf kan daar gelukkig te-
gen, maar die kindjes zijn dus eigen-

lijk kleine sadistjes. Wij, volwassenen, lachen met Olaf zijn existentiële levensvragen 
die hij ten pas en ten onpas overal tussen gooit. Diep vanbinnen willen we net zoals 
Olaf geloven dat ook wij nog niet volwassen zijn en wanneer we ouder zijn het ant-
woord op al die vragen zullen weten en we ons dus nu nog geen zorgen hoeven te ma-
ken. Dat is inderdaad een beetje verdrietig, maar wij vinden Olaf zo leuk omdat we 
onszelf in hem herkennen. Wij willen allemaal sneeuwmannen zijn die niet smelten in 
de zon. 
 
Zelf ben ik een grote Star Wars-fan. Veel mensen zijn afgehaakt toen Disney vervolgen 
begon te maken, maar eerlijk gezegd geniet ik nog steeds van deze films en véél men-
sen willen niet toegeven dat, ook al is het nu Disney, ze nog steeds cool zijn. Er zijn 
laserzwaarden en ruimteschepen en spectaculaire gevechten. Ik geef toe dat de ver-
haallijn niet altijd even sterk is. De originaliteit van de eerste film is werkelijk plagiaat. 
Good son gone bad dat herken ik van ergens, het blijft zelfs in de familie. Ook is er 
weer een sidekick droid BB8 die R2D2 ‘vervangt’. Het vrouwelijke hoofdpersonage 
dient ook vermeld te worden. Zij moet aan de kindjes duidelijk maken dat meisjes niet 
enkel prinsesjes hoeven te zijn. Je kan zeggen dat dit feminisme cliché aan het worden 
is, maar ik, een éénentwintigjarig meisje, vindt Rey schaamteloos megacool. Die kle-
ren, die kapsels, haar stok… Dat plaatje is compleet. Het werd tijd dat er een vrouwe-
lijke Jedi kwam (n.v.d.r. er waren wel degelijk al vrouwelijke Jedi’s, kijk naar Aayla Se-

cura en Ahsoka  ).  
 
Ik kom nog even terug op het verhaal van de sequels. Opnieuw wordt iemand verleid 
tot the dark side, maar behalve de reden dat de dark side meer macht zou hebben, 
wordt er geen andere reden gegeven voor dit verraad. Het lijkt erop dat dit toch een 
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beetje genetisch is. Han Solo is eerlijk gezegd geen engeltje en Leia haar vader was dé 
Vader. Toch moet hier meer achter zitten. Je gaat toch niet zomaar van de ene op de 
andere dag planeten gaan opblazen (spoiler alert)? Misschien moeten we het vergelij-
ken met Syriëstrijders. Je vertrekt naar de Death Star maar eens daar aangekomen 
blijkt dat paradijs toch niet zo paradijslijk te zijn. Maar je bent hier nu toch dus je 
kan evengoed blijven en wat meevechten. Dat lijkt me niet zo plausibel aangezien het 
woord death al in de naam zit. Nu de Jedi hebben het ook niet steeds bij het rechte 
eind. Hun geloof rust op het onderdukken van emoties, maar de Force wordt toch 
juist gehaald uit alle leven en bij leven horen emoties. Op die manier is het wel lo-
gisch dat the dark side reclame maakt met hun extra kracht en vrijheid.  
 
Disney weet ook steeds te scoren met hun beestjes. In Frozen 2 doen er ontelbare 
rendieren mee. En dan is er nog die brandende salamander, megaschattig! Ook in 
Star Wars hebben ze gekozen voor schattige dieren. In de oorspronkelijke films doen 
ook veel vreemde dieren mee, maar deze waren nooit echt schattig. Behalve dan de 
Wookies. Chewbacca maakt kennis met grootogige vogels/knaagdieren die hij niet 
meer durft opeten. Zo wint Disney ons toch telkens opnieuw voor hun films. 
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Hulp gezocht: elfen voor de Kerst-

man 
Tim Lepoudre 
 
Nieuwe maand, nieuwe post. Kreeg ik nu toevallig deze maand een brief van de Kerst-
man zeker? (Ik zie de jaloezie op jullie gezichten mwhaha). Het was een dringende 
oproep om een jobaanbieding in dit felbegeerde maandblad te publiceren en vermits 
ik op een goed blaadje wil staan bij onze weldoener van de Noordpool heb ik dan 
maar gezegd dat ik het zou regelen.  
 
Het betreft de zoektocht naar nieuwe elfen. Blijkbaar zijn er dit jaar veel elfen die 
kampen met burn-outs, chronische vermoeidheid, depressies, een te veel aan manda-
rijnen gegeten (of wacht, dit hoort bij Sinterklaas zeker?)... Soit, het komt er op neer 
dat er een grote vraag is naar nieuwe elfen. Klinkt dit als een job die op je lijf geschre-
ven is? Heb je toch niets te doen in de kerstvakantie (geef toe, iedereen heeft tijd zat 
die periode...)? Aarzel dan niet om een bericht naar mij te sturen zodat ik je kan door-
verwijzen, je wordt er alleszins rijkelijk voor beloond! 
 
Nu komt niet iedereen in aanmerking voor zo’n begeerde job na-
tuurlijk. Er zijn een paar criteria waar je flink rekening mee moet 
houden. Het takenpakket is loodzwaar. Zij maken en verpakken 
het speelgoed dat naar de kinderen gaat. Ze verzorgen de rendie-
ren, kijken naar de verlanglijstjes en zorgen voor de slee van de 
kerstman. Daarenboven doen ze al het voorbereidende werk zo-
dat de Kerstman helemaal klaar is voor zijn reis op Kerstavond. Je 
kunt je ook maar beter goed gedragen in de buurt van de kerstel-
fen want zij zijn ook verantwoordelijk voor de naughty list van de 
Kerstman. Denk nu niet dat ze gezien worden als slaven, sterker 
nog, de Kerstman heeft tonnen respect voor zijn elfen.  
 
Lengte is natuurlijk een eerste essentieel kenmerk. Ben je groter 
dan 1m70, vergeet je carrière dan maar. Hoe kleiner hoe beter, size does matter! Vol-
gens insiders komt het omdat de Kerstman himself niet zo groot is en dus groter wil 
overkomen, hoewel deze theorie nog niet bevestigd is. Voor vrouwelijke elfen is men 
nog strenger, als je veel groter bent dan 1m55, stop dan maar met dromen. 
 
Vervolgens moet je ook een harde werker zijn. Zit je liever in je luie zetel, blijf dan be-
ter thuis. Je moet daarenboven heel goed met stress kunnen omgaan. Deze periode is 
zeer druk voor de elfen. Het zijn lange, zware dagen met veel arbeid en productiege-
richt werken, wat stress kan opleveren. Mensen die graag de handen uit de mouwen 
steken, zijn perfect geschikt om elf te worden. Het is dus wel degelijk een flexijob met 
een grote seizoenspiek. Je moet er ook tegen kunnen dat je cadeaus moet maken en 
verpakken, terwijl je er zelf geen krijgt. Dit is al vaak de oorzaak geweest voor depres-
sies en grote aandachtstekorten. Vind je van jezelf dat je soms een aandachtshoer kan 
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zijn, verander jezelf of denk toch eens twee keer na voor je solliciteert. 
Daarnaast moet je ook een grote dierenvriend zijn. Jij moet de vliegende rendieren 
verzorgen en dit is dus essentieel om een vlotte Kerstmis te garanderen. Zonder ren-
dieren kan de slee niet worden voortgetrokken, waardoor de pakjes dus niet op tijd 
rondgedeeld kunnen worden. Dit zou dus uiteraard een grote ramp zijn. Je moet ze 
voederen, wassen, trainen (ook in de lente moeten hun spieren onderhouden wor-

den) en ook onderlinge conflicten oplossen. Zo kan 
Rudolph het soms een beetje te hoog in zijn bol 
krijgen en wat last hebben van sterallures, vermits 
hij de leider is van de groep. Aangezien hij de laat-
ste is die er bij is gekomen, valt dit niet altijd in de 
smaak bij de andere acht. Je moet ze door en door 
kennen en zo een sterke band met hen opbouwen 
om hun onderlinge conflicten op de lossen.  

 
Je moet ook heel goed kunnen luisteren en een sterke verantwoordelijkheidszin heb-
ben. Het helpt om ietwat puntige oren te hebben, want volgens onderzoek (vraag me 
niet welk) is bewezen dat je dan 10% beter kan luisteren. Je bent ook verantwoorde-
lijk voor de naughty list van de Kerstman. Jij hebt dus het lot van miljoenen mensen 
in handen. Om zulke keuzes te moeten maken, moet je soms hard durven zijn en 
zeggen waar het op staat. Een te emotionele elf is een slechte elf, dus leg die zakdoe-
ken maar aan de kant. Aan de andere kant is dit wel een zeer mooie kans om je te be-
wijzen. Als je een beetje een olifantenvel hebt, komt dit hier 
zeker van pas! 
 
Daarnaast moet je ook rekening houden met het weer. Op de 
Noordpool is het nu eenmaal geen 30°C. Hou je van sneeuw, 
ga je graag gaan skieën en vind je Afrika toch veel te warm? 
Dan is dit perfect voor jou! Nooit meer zweten van de warmte, 
maar altijd genieten van een warme kop chocomelk voor de 
open haard. Ook de werkoutfit moet je zien zitten, want niet 
iedereen staat te springen om puntige schoenen aan te doen. 
 
 
 
Last but not least: je moet feeën haten. Dit zijn de misbaksels van onze maatschappij. 
Volgens de Kerstman zijn het, ik citeer: “De meest schijnheilige, hypocriete wezens 
op Aarde die zo snel mogelijk een pijnlijke dood moeten sterven!” Oke, ze kunnen 
vliegen. Oke, ze kunnen toveren. Maar: ze werken niet samen met de Kerstman. Ik 
zou wel weten wat ik zou kiezen. Soit, feeën zien er dan wel mooi en onschadelijk uit, 
diep vanbinnen hebben ze een rotte ziel.  
 
Heb je verder nog vragen, bedenkingen of opmerkingen? Jammer dan. Is dit de job 
die jij zoekt en voel je dat je past binnen dit plaatje? Laat het me zeker weten!  
 
PS. O ja, bijna vergeten. Alvast een gelukkige Kerst en een goeie blok! Dat we volgend 

jaar nog veel mooie Groei’s mogen maken! 
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EHBO (Eerste Hulp Bij  Ongeopen-

de cursussen) 
Cursus 
Week 12. Jaja, je leest het goed, week 12. Vele paviljoenfuiven, cantussen en late fakbar 
avondjes zijn de revue gepasseerd. En hoe zit het met die mooie cursussen die jullie 
van ons in de eerste week hebben gekregen? Juist ja, nog mooi in het zakje van Topco-
py verpakt (even sneaky reclame voor ons Jaqcueline, we love you). Een schijnbaar on-
overwinbare stapel leerstof ligt op jullie te wachten om erdoor te krijgen in welgeteld 
7 weken tijd. Mission Impossible? Toch niet! Als expert ter zake deel ik graag mijn tips 
en tricks met jullie zodat jullie gaan knallen in januari. 
 
Het belangrijkste is dat jullie ‘studeerklaar’ materiaal hebben liggen vanaf de blok be-
gint. Denk aan nota’s, samenvattingen en niet te vergeten: de tuyaux. Nu hoor ik jullie 
al denken: wtf Iris, wie heeft er nu nota’s of samenvattingen zelfs gemaakt in het jaar, 
ik heb daar geen tijd voor?? Juist! Maar een weldoordachte regeling met enkele vrien-
den kan er al voor zorgen dat je slechts een deel van de lessen moest doen. Goeie af-
spraken maken goeie vrienden en goeie vrienden maken goeie nota’s. Spreek op voor-
hand af wie wanneer in de les zit of wie welk vak voor zijn rekening neemt. Bundel al 
deze info samen op het einde van het semester et voilà, studeerklaar materiaal voor 
jullie neus. Indien je toch nota’s tekort schiet, kan je ook eens zoeken naar cursussen 
van hogerejaars, altijd een aanrader (misschien iets minder aan te raden met die kut 
hervormingen). 
 
Als je dan zo veel mogelijk je best hebt gedaan om alles bij elkaar te zoeken wat je no-
dig hebt, begint natuurlijk het echte studeren. Natuurlijk zijn er die classic aanraders, 
zoals veel maar korte pauzes te nemen, genoeg te slapen en voldoende te herhalen. 
Als student 1e master kan ik je vertellen dat van al die goede tips niks in huis komt. 
Beter is om je eigen ritme te hanteren. Slaap je graag uit tot de middag, doe dat dan! 
Doe je liever uren aan een stuk door om dan een twee uur durende pauze te nemen, 
go for it! Voor eerstejaars kan dit misschien nog een beetje zoeken zijn, maar probeer 
verschillende dingen uit. Zoek naar je eigen methode en wat goed voor je werkt, trek 
je niets aan van hoe een ‘goede’ student hoort te studeren. Probeer desondanks er wel 
voor te zorgen dat je er steeds geraakt. Dit kan door effectief te proberen studeren als 
je bezig bent en te ontspannen tijdens de pauze. Als je moeite hebt met die scheiding 
te maken, kan je eens proberen in de bib te leren. Zo is er een duidelijke scheiding 
tussen studeren en ontspanning. Daarnaast kan sociaal contact ook een positief effect 
hebben tijdens de examens, dus sluit je zeker niet af voor de buitenwereld! 
 
Tot slot heb ik nog één belangrijke tip: ken jezelf. Weet wat jezelf aankunt in een be-
paalde tijd en weet wat haalbaar is en wat niet. Stel geen onhaalbare studieschema’s 
op, je geraakt er enkel gefrustreerd door. Probeer ook zo weinig mogelijk te stressen 
tijdens het studeren, je schiet er niets mee op. Weet dat het ‘maar’ een examen is. Als 
het eens tegen valt, kan je er maar dingen uit geleerd hebben. Je hebt je best gedaan 
en meer kan je niet doen, volgende keer beter! Oké, tot hier mijn poging in stress re-
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lease. May the odds be ever in your favor, en wat de uitslag ook is: ik ben fier op jou 
<3!!! 
 
Kusjes, likjes, cursus xoxo 
PS: echt waar, onze oprechte excuses voor al die kutcursussen. 
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Hallo groeiertje, 

Wij zijn Stubio, dit is de facultaire studentenraad van de 
faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Onze taak is om 
de studenten te vertegenwoordigen in de verschillende 
commissies en op de faculteitsraad. Met dit klein stukje 
tekst houden we jullie op de hoogte van wat er zoal speelt 
op de faculteit. 

Achter de facultaire coulissen 
 

Welzijn Gentse studenten 
 Vorig academiejaar heeft de Gentse Studentenraad een grote bevraging over het men-
taal welbevinden onder studenten gevoerd. Ongeveer 10% van de UGent studenten 
heeft meegedaan aan deze bevraging. Het volledige rapport is te vinden op onze face-
book pagina. Het belangrijkste om te onthouden is dat onze faculteit dezelfde negatie-
ven doortrekt van de UGent maar het nog erger doet op vlak van kennis over studen-
tenpsychologen en -artsen en uitstelgedrag.  
 

De studentenpsychologen en de studentenartsen zitten aan de UFO. Zij zijn speciaal 
voor ons, de student. De studentenpsychologen dienen voor alles, ook al denken vele 
studenten dat ze er enkel voor studie gerelateerde problemen terecht kunnen. Hun 
functie is vooral doorverwijzen. Ze zullen met jou zoeken welke psycholoog of groeps-
sessie voor jou kan werken.   
Je kan online een afspraak maken met de studentenarts. Heb je geen tijd of ben je het 
uit het oog verloren? Op de normale weekdagen (dus niet vrijdagavond) kan je ook op 
vrije consultatie gaan tussen 17u en 19u. 
 Om een afspraak te maken met de studentenpsycholoog bel je eerst naar de infobalie. 
Zij maken dan met jou een afspraak bij een studieadviseur of een studentenpsycho-
loog. Bovendien bieden zij ook trainingen aan om studenten te helpen omgaan met 
onder andere uitstelgedrag en slaapproblemen. 
 

Op basis van het rapport kan men ook concluderen dat wij aan serieus uitstelgedrag 
lijden. Maar wilt dit zeggen dat wij lui zijn?  
Het is algemeen geweten dat de opleiding tot Bio-ingenieur zeer breed is. Dat is vaak 
ook de reden waarom studenten hiervoor kiezen. Zo hoef je eigenlijk nog niet te kie-
zen, maar heb je toch een keuze gemaakt. Bovendien is er bij ons (bijna) geen compe-
titiviteit waardoor wij het onszelf ook gunnen om nog van het studentenleven te ge-
nieten. De eerste jaren hebben vaak lange dagen, waardoor je, als je eenmaal thuis 
bent, vaak geen energie meer hebt om nog ergens aan te beginnen. 
 

Waarom zou bij ons het uitstelgedrag groter zijn dan op andere faculteiten? Laat het 
ons weten op een van onze SIT-ins! 
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Nuttig 
Deadlines, maar hoe begin je? 
Sinds dit academiejaar heeft onze faculteit een eigen platform waarop je allerlei infor-
matie vindt over wetenschappelijk schrijven en presenteren en wat het betekent om 
in groep samen te werken. Dit handige platform heet Gallileo en kan je gewoon vin-
den op het internet! Er zijn onder andere feedbackchecklists en “how to guides” te 
vinden.  
 

Ufora, nog wat werk aan… 
Sinds dit jaar is Ufora het nieuwe platform van de UGent. Minerva wordt gemist,  
Ufora is nog niet optimaal. Heb jij een probleem opgemerkt? Meld dit dan aan de 
FSR! Zelfs als je denkt dat er mensen jou voor waren bij het melden, maakt dit niet 
uit. Hoe meer jullie sturen, hoe meer wij kunnen aantonen dat er nog verbetering no-
dig is. 
De link hiervoor staat op onze facebook-pagina. 
 

Lijkt dit jou wel interessant? 
Heb jij ook een mening die je graag met ons wilt delen? 
Wil je gewoon meer weten? 
 

Kom dan eens naar onze SIT-ins of onze vergaderingen (of allebei). We vergaderen 
maandelijks om alle info van de verschillende commissies te verzamelen en eventuele 
responsen voor de faculteitsraad voor te bereiden. Tijdens zo een vergadering worden 
ook de meningen die medestudenten hebben gegeven tijdens de SIT-ins besproken. 
 

- StuBio - 
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Nieuwe sport met spordt  
Spordt 

 

Padel, padel. Padel? Sommigen horen het waarschijnlijk 
in Keulen donderen, anderen hebben reeds geproefd van 
de snelst groeiende sport in België. Als jullie denken aan 
water, een plank en wat peddelen op de Gentse wateren 
slaan jullie de bal alvast helemaal mis. Ook als je de ge-
neugten van deze razend populaire sport reeds ontdekt 
hebt, lees dan even verder want misschien komen jullie 
wel interessante weetjes te weten over dit spel. En ja hoor, het spordt-preasidium heeft voor 
jullie reeds een padelinitiatie op de spordt-agenda gepint voor volgend semester. 
 

Even wat geschiedenis. Padel kent zijn oorsprong in 
Mexico, waar een multimiljonair droomt om een tennis-
veld in zijn herenhuis aan te leggen. Naarmate de bouw-
plannen vorderen lijkt een full-sized tennisplein toch 
groter dan hij had gedacht. Hij besluit dan maar zijn 
squashveld om te bouwen naar een padelveld. Geduren-
de de eerste twintig jaar ondergaat de sport nog heel 
wat evolutie en wordt het voornamelijk in Spanje en 
Argentinië gespeeld. Beetje bij beetje wint de sport aan 
populariteit en verspreidt het zich verder over Europa. 
In 1999 werd de eerste Belgische padelclub opgericht, 

maar het duurt tot 2010 voor de sport echt bekend geraakt.  
 
“Die sport die zowat een kruising is van tennis en squash met dikke palletten”, om het een-
voudig te verwoorden. Van tennis heeft het de ‘forehand’ en ‘backhand’, ‘de tennisbal’, en he-
laas ook ‘de vervelende puntentelling’ geërfd. Van squash het feit dat de muren ook je vriend 
(of vijand) zijn.  
(Leuk weetje: heb je je ooit afgevraagd waarom de puntentelling in tennis zo ingewikkeld in 
elkaar zit? De punten van het spel werden aangegeven op een klok. De klok werd in vier gelij-
ke stukken verdeeld om de vier punten aan te geven die per game gewonnen moesten worden. 
De wijzer werd dus eerst bij de 15 gezet, daarna bij 30, dan bij 45 en ten slotte bij 60.)  
 
Padel vergt echter een andere 
soort ingesteldheid, een andere 
techniek en enkele bijzondere 
spelregels. Het wordt in competi-
tie altijd in dubbelspel gespeeld. 
De bal mag de muren raken nadat 
hij eerst op het speelveld van de 
tegenstander gebotst is, waarna 
zij de bal in één tijd terug moeten 
spelen over het net. De opslag is 
onderhands en meestal staan de 
verdedigers met twee achteraan 
en de aanvallers met twee aan het 
net.  Voor tennisspelers is het spel met de muur nogal ontnuchterend en aan squashspelers 
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geef ik de raad de bal niet stuk te meppen. Omdat je met vier op een vrij kleine oppervlak 
staat is het een zeer toegankelijke en plezierige sport die zowel oud als jong, man als vrouw, 
goeie als minder goeie talenten kan samenbrengen. Uiteraard wordt het spel afgesloten met 
een goed aperitiefke in de bar van de club. En dat is waarvan wij jullie willen laten proeven 
op onze spordt-activiteit in het tweede semester.  
 

Hopelijk hebben we je bij deze kunnen overtuigen om deze geweldige sport  te proberen bij 
ons.  
 

Vele kusjes en knuffels  
Spordt out  xx 
 
 
 

 
 
 



 16 

 

 

NNN 
Thomas 
 
Er zijn 4 belangrijke momenten in een jaar. Examens met januari, juni en in augustus 
en dan nog het belangrijkste namelijk: No Nut November (NNN). Veel mensen zien 
het als een meme, anderen weten zelfs niet dat het bestaat of doen gewoon niet mee, 
maar sommigen nemen dit enorm serieus en doen er alles aan om niet te nutten. In 
een zoveelste poging om mijn depressie op te lossen ging ik op onderzoek uit! 
 
NNN? 
NNN is kort voor No Nut November. De regel luidt dat de persoon die hieraan mee-
doet gedurende de volledige maand november niet mag klaarkomen. Waarom zou ie-
mand dit doen? Veel mensen die meedoen aan NNN doen het eigenlijk voor self-
improvement. Deze zelfverbetering komt meestal niet door de challenge zelf, maar 
wel door het bewust bezig zijn met meer sporten, studeren, vrienden opzoeken etc. 
Sommige mensen doen mee voor science, om te zien wat er gebeurt met je lichaam en 
geest en anderen doen het gewoon voor de meme. 
 
Hypothese 
Het is algemeen geweten dat je op dag 4 van NNN 10 cm boven de grond kunt zweven 
als je je echt hard concentreert. Voor de rest is mijn hypothese de volgende: na dag 5 
kun je met je blote vuisten door een binnenmuur slaan, dag 7 kun je kleine dingen be-
wegen met je hoofd net als de Force en als je geluk hebt dan heb je tegen dag 15  alle 
avatarshakra’s geopend en kun je de avatartrans beheersen, dag 21 kun je supersaiyan 
gaan en op dag 30 kun je vrij door tijdruimte klieven en kun je je spirituele zelf schei-
den van je materiële zelf om zo de astral plane te bewandelen. Voor de strijders die 
NN19 doen: na 1 jaar kun je minecraft-redstone-engineer zijn. 
Om nu even serieus te zijn: verhoogde concentratie, meer productiviteit, minder ver-
moeidheid en meer alertheid doorheen de dag kunnen positieve effecten zijn maar er 
zijn natuurlijk ook negatieve effecten zoals snel afgeleid zijn, natte dromen krijgen, 
random boners (vb in de les of op de trein ofzo echt fantastisch), emotioneel onstabiel 
zijn (n.v.d.r. alsof dat anders niet zo is), verhoogde kans op prostaatkanker (uit onder-
zoek blijkt dat minstens 21 keer per maand klaarkomen een verlaagde kans op pros-
taatkanker teweeg brengt) en natuurlijk blue balls. 
 
Werkwijze 
Ik wist op voorhand dat dit een moeilijk ging zijn. Daarom heb ik gezocht naar de bes-
te manier om het vol te houden. Probeer in de eerste plaats ten alle tijden iets produc-
tief te doen. Als je je kan focussen op iets en ergens op kan concentreren dan is het 
veel makkelijker vol te houden. Slapen is ook een goed idee. Goed en op tijd gaan sla-
pen doet echt wonderen! Voor de rest zoveel mogelijk NSFW dingen vermijden, veel 
buiten komen om bijvoorbeeld een wandeling te maken of afspreken met vrienden 
zijn ook zeer effectief. Als laatste tip misschien een beetje een controversiële maar 
overmatig consumeren van alcohol is eigenlijk het beste wat je kunt doen want geef 
toe de bedprestaties na een nachtje Overpoort zijn niet om over naar huis te schrijven. 
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Meetresultaten 
De eerste 2 dagen vielen eigenlijk nog wel mee. Ik moest niet speciaal iets anders 
doen dan gewoonlijk en het ging nog snel voorbij. Enkel vroeg ik mij op het eind van 
de tweede dag af waar ik aan begonnen was en ik heb er gedurende verschillende mo-
menten deze maand veel spijt van gehad dat ik deze challenge ben aangegaan. Het 
begon echt moeilijk te worden vanaf de derde/vierde dag tot het einde van de eerste 
week. Serieus last van blue balls en morning wood en ook een algemeen gevoel van 
meer prikkelbaar zijn voor emoties en niet perse in de slechte zin. Ook kwamen dan 
de voorgenoemde symptomen van meer alertheid en minder vermoeidheid voor dus 
er zijn wel degelijk positieve effecten. De tweede week is waar de challenge echt be-
gon. De meerderheid van de deelnemers is al gefaald op dit moment dus ik voelde me 
echt alleen in de strijd. Gelukkig was er nog r/NoNutNovember met dagelijkse me-
mes als afleiding en steun. Op het einde van de tweede week en in de derde week had 
ik wel een gevoel van innerlijke rust bereikt en was ontspannen en echt tot rust ko-
men veel makkelijker dan de maanden voor november. Het is mij zelfs gelukt om een 
paar keer op tijd te gaan slapen! Wel had ik vanaf de derde week het gevoel dat vanaf 
iemand iets negatiefs zei over mij of iets zei dat mij normaal licht boos zou maken 
plots echte boosheid en triggeredheid losmaakte in mijn hoofd en ik soms echt mijn 
woede moest bedwingen. De laatste week was uiteindelijk nog de makkelijkste. De 
laatste loodjes wogen niet zo zwaar dan wat er in menig spreekwoord wordt verkon-
digd. Op dit moment was ik het al goed gewoon en wist ik precies wat ik moest doen 
om aan de verleiding te weerstaan. De grootste verandering kwam mentaal. Het trig-
gered zijn ging eruit en steeds vond ik het meer nodig om over alles een genuanceer-
de mening te bedenken en op die manier was het ook makkelijker om interessante 
gefundeerde gesprekken te voeren. 
 
Besluit 
Hier probeer ik de brandende vraag te beantwoorden waar iedereen mee zit: “Was 
het het waard?”. Persoonlijk zou ik zeggen van wel. Natuurlijk heb ik grote hoeveel-
heden dopamine gemist en heeft NNN kleine en grote ongemakjes met zich meege-
bracht maar na een maand heb ik wel het een en het ander geleerd over vooral de 
mentale kant van de zaak. Wat begon als een meme werd al snel een soort mindful-
ness. Hoe omgaan met afleiding? Hoe je gedachten verzetten? Dit zijn maar 2 voor-
beeldjes van wat ik heb geleerd in deze queeste. Na een maand heb ik ook het gevoel 
dat ik ben verbeterd als persoon en ik hoop dat anderen dit ook merken aan mij. 
Dan zijn we weer bij het einde aangekomen van dit toch wel lange artikel over NNN.  
 
Ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd en dan rest er mij enkel nog het volgende: 
 
Grts en stay hydrated 
 

Thomas 
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Dorre’s Plantenhotel 
Dorien 
 
‘Die heeft 50 planten op haar kot’ is een zin waar mensen mij vaak mee beschrijven. 
En ook al lachen ze vaak met mijn 14 m2 aan jungle, stiekem vinden ze het leuk. He-
laas is de volgende opmerking vaak ‘Wauw, bij mij overleeft zelfs een cactus niet’. 
Daarom zal ik in elke editie een handleiding bezorgen van één van mijn groene ka-
mergenootjes, en je zal zien, het is makkelijker dan je denkt! 

Scindapsus of Epipremnum  
In deze, alweer laatste Groei van het semester ga ik voor jullie een pa-
gina vullen over mijn absolute lievelingsplant: de Scindapsus! Er is 
wat discussie over wat de exacte naam van deze plant is, de naam Epi-
premnum wordt nl. ook gebruikt. Deze zalige plant komt van nature 
voor in de bossen van Zuid-Oost-Azië, waar ze zich als klimplant rond 
de bomen wikkelt - vandaar de naam epi (rond) - premnum (stam).  
Ze kan dus perfect klimmen als je haar houvast geeft zoals een mos-
stok of iets klimrek-achtig, maar kan zonder houvast even goed een 
prachtige hangplant zijn. 

 
De Scindapsus (of Epipremnum, maak ervan wat je wilt maar ik ga het 
vanaf nu op één benaming houden) bestaat in vele, stuk voor stuk 
prachtige soorten. Allemaal hebben ze vrolijke felgroene bladeren, 
maar de tekening erop verschilt van plant tot plant. Zo heeft de Scin-
dapsus aureus gele vlekken (‘vlammen’), is de Scindapsus pictus bedekt 
met witgrijze stipjes, is de Scindapsus N’Joy of Marble Queen 
(naamverwarring, all over again) wit gevlekt alsof het een aquarelwerk 

is, enzoverder. De Scindapsus neon of ‘Golden Pothos’ is een specialleke: deze variant 
heeft lichtgroene bladeren. 
 
Mijn Scindapsus-vriendjes hoor je letterlijk nooit klagen: ze zijn 
met alles tevreden. Zet je ze in het licht, zijn ze gelukkig. Zet je ze 
in het donker, zijn ze ook gelukkig - maar hun tekening kan wat 
minder uitgesproken worden. Geef je ze enorm veel water, zijn ze 
gelukkig. Geef je ze twee weken geen water, zijn ze ook gelukkig. 
Zet je ze in een kleine pot, zijn ze gelukkig. Zet je ze in een grote 

pot, je raadt het al, dan zijn ze nog steeds gelukkig! Zonder 
zever, wat een za-li-ge planten! Wil je ze perfect verzorgen, 
zet ze dan op een licht plekje zonder te veel direct zonlicht, 
hou de grond licht vochtig en verpot ze in de lente eens zo-
dat ze genoeg voedingsstoffen hebben om te blijven groeien. 
Extra voeding toevoegen is naar mijn mening niet nodig (ik 
ben sowieso eerder voorstander van een keer verse potgrond 
te geven dan kunstmatige meststoffen). 
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Nog een superleuke eigenschap van dit vrolijke plantje is dat het super easy te stek-
ken is. Er zitten op elk knooppunt luchtworteltjes klaar: knip net hieronder een stuk-
je tak af, zet in het water en tadaa, dit is je nieuwe plantje dat al snel wortels zal ma-
ken. De Scindapsus groeit echt heel snel, dus je zal veel baby’s kunnen verwelkomen 
op die manier. Hopelijk zijn jullie nu even enthousiast als mij om deze zalige plantjes 
in huis (kot) te halen!  
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De slimste Boerenkotter ter Coupure 
Wannes 
 
Nu heel Vlaanderen alweer een tijdje in de ban is van Erik Van Looy zijn jaarlijkse 
kijkcijferkanon besloot ik dat het tijd werd voor onze hoogstpersoonlijke Slimste 
Mens. Neem dus een stylo bij de hand, zoek je domste vriend/vriendin uit en word de 
slimste boerenkotter van jullie twee. 
 
De ronde 3-6-9 
• Welk model grasmachine gebruikte Ewout Duhamel voor zijn nieuwe haarsnit? 
• Hoeveel zou ik professor Van Deun moeten betalen om hem om te kopen voor het 

examen? (alsjeblieft, ik heb het nodig) 
• We blijft er hardnekkig dingen in brand steken tijdens de les Cellulaire en Molecu-

laire biologie? We geven wel toe dat de blik van complete verbazing op professor 
Gheysen haar gezicht twee keer goud waard was. 

• Mag je lid worden van de vakgroep Plantkunde als je naam niet Pieter is? (Wij gok-
ken persoonlijk van niet, maar het onderzoek loopt nog…) 

• Welke aula slaapt het best?  
• Had het vlees vrijdagmiddag een rare bijsmaak en heeft iemand sindsdien de kat 

nog gezien? 
• Stel dat je je laat aanrijden door een bus op de campus, ben je dan echt voor ieder 

examen geslaagd? 
• Wat kwam er eerst, de kip of de caesarbroodjes in de bufferfrigo van ons restau-

rant? 
• Leeft professor Dr. Ir. Jan Baetens op de traantjes van gebuisde studenten? 
 
De puzzelronde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonusvraag: de ronde ingelijst 
Enkel te beantwoorden voor professor Poelman 
Wat worden de 10 meerkeuzevragen op het januari-examen Fysica, gelieve uw ant-
woorden zo snel mogelijk door te sturen naar mijn emailadres ter controle. 

Heeft gemuild met Matthieu Je had weken geleden al moeten 
beginnen aan je voorbereidingen 

De schachtenmuilcirkel kreeg 
een driehoek (met dank aan oa. 

Loïc en Amory  ) 

Wolf weet er niets meer van Greenpeace suckt Oh ja trouwens: fuck Greenpeace 

Duurt veel te lang Heeft gemuild met Meloen 
  

Fuck greenpeace 

Heeft gemuild met Arthur Jana en Kimberly gingen zeker in 
plantkunde geraken 

Je sluit jezelf op, hebt geen soci-
aal leven en hoopt dat het snel 
genoeg gedaan is zodat je niet 
compleet depressief wordt 
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Mentale gezondheid en how to fix it 
PR-Intern 
 
Dit jaar is waarschijnlijk één van de drukste jaren in mijn leven en met extra werk 
komt zoals gewoonlijk ook extra stress, maar nu zat ik met een probleem, ik was 
steeds die ene persoon geweest die nooit stress had en dus bijgevolg ook niet wist hoe 
ik er mee om moest gaan… 
Dus ging ik maar door met werken en werken met steeds een glimlach op mijn gezicht 
maar van binnen zat er een groeiende tijdbom genaamd stress. Terwijl de weken vor-
derden groeide ook de stress en werd het steeds lastiger om te blijven drijven in een 
zee van taken en zo groeide ik ook verder en verder weg van alles en iedereen. 
 
Maar oké genoeg met alle dramatische dingen in dit artikel, nu komt het positieve ge-
deelte! Uiteindelijk heb ik (deels) geleerd hoe ik met stress moet omgaan. Dus hieron-
der volgen enkele tips en tricks over hoe je kan omgaan met stress als het je even te-
veel wordt. 
 
1.Praten met je vrienden  
 
Deze stap klinkt misschien als vanzelfsprekend maar niets is minder waar. Meestal 
sluiten mensen zich een beetje af van de mensen om zich heen als ze zich slecht voe-
len, omdat ze hun vrienden niet willen belasten met hun problemen en denken dat 
het niet belangrijk genoeg is om hen er mee lastig te vallen, maar dit heeft juist het 
omgekeerde effect! Praten met je vrienden kan ervoor zorgen dat je terug wordt ge-
trokken in de realiteit. Je zal misschien een harde waarheid horen en die zware pil 
even moeten slikken. (Waarschuwing: een paar dagen wenen kan een bijwerking zijn 
van deze pil.) Maar uiteindelijk is het het zeker en vast waard, want je vrienden kun-
nen je zeker en vast helpen met het zoeken van de oorzaak van al je stress en eenmaal 
je de oorzaak van al je stress kent, kan je beginnen met er aan te werken! En dit mijn 
beste lezertjes, is een geweldig gevoel. Het is een beetje te vergelijken met het beklim-
men van een ladder die je uit een put haalt waar je al enkele weken in zit. 
 
2.Toegeven aan jezelf dat je stress hebt en nee durven zeggen 
 
De meeste mensen die stress ervaren schuiven dit gevoel een beetje weg, want laten 
we eerlijk zijn, wie wilt er nu stress hebben ? Spijtig genoeg is het toegeven aan jezelf 
dat je stress hebt een belangrijke stap in het verwerkingsproces. Want eenmaal je aan 
jezelf hebt durven toegeven dat je stress hebt, kan je beginnen denken aan de volgen-
de stap en dat is namelijk de oorzaak ervan identificeren.  In het proces van zoeken 
naar de oorzaak is het ook belangrijk dat je jezelf de kans geeft om hier naar te zoeken 
en daarom is het goed om af en toe eens nee te zeggen. Het kan goed zijn dat je ie-
mand bent die altijd wilt helpen met alles, maar spijtig genoeg kan je geen taken toe-
voegen aan een to-do lijst die al helemaal vol zit. Daarom is het goed om even te kij-
ken naar je lijstje en te zien welke taken je zelf kan schrappen of houden voor een la-
ter tijdstip, je zal vanzelf zien dat de druk in je hoofd een beetje lichter wordt. 
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3. Praten met een psycholoog 
 
Ik heb hier zelf geen gebruik van gemaakt, maar ik ken een paar mensen die hier wel 
al veel aan hebben gehad. Je kan als student aan de UGent gebruik maken van de stu-
dentenpsychologen. Hierbij kan je (quasi) gratis op consultatie gaan. Praten met een 
psycholoog kan een enorme hulp zijn omdat deze mensen zijn opgeleid om je te hel-
pen met het oplossen van je probleem. Er zit absoluut geen schaamte in het gebruik 
maken van deze dienst want iedereen heeft soms wel eens nood aan een goede bab-
bel! Deze studentenpsycholoog vind je terug in het UFO op de eerste verdieping. 
 
Als laatste wil ik mij nog even richten tot de vrienden van mensen met veel stress. 
Wees niet bang om je vriend/vriendin aan te spreken over het feit dat hij/zij zich af-
zondert en vraag hoe dit komt en of alles oké is. Het is namelijk niet omdat je geen 
stress ziet op iemand zijn gezicht of omdat alles oké lijkt, dat alles ook effectief oké 
is. Jij ziet niet wat deze persoon ‘s nachts doet of hoe je vriend/vriendin is als ze op 
zichzelf zijn. Dus neem ze eens vast, geef ze een warme knuffel en praat met hen. Sta 
tijdens je gesprekken vooral open en laat het nooit lijken alsof je vindt dat ze over-
drijven! 
 
Dit gezegd zijnde wens ik iedereen enorm veel succes met de examens en hoop ik dat 
je deze zonder al te veel stress doorkomt. Geef jezelf af en toe de kans om eens even 
een traantje te laten en babbel af en toe eens met iets anders dan je cursus wiskunde 
3 en dan ben ik er zeker van dat het goed komt.  
 
Groetjes, 
PR Intern 
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Het jaar 2001 
Jarne 
 
Het jaar tweeduizend en één, dat is 2002 - 1, ook wel 2000 + 1. Op een grafiek voorge-
steld door het functievoorschrift f(x) = 2001. Op een tijdlijn ongeveer te situeren als 
volgt (voorgesteld door zwarte balk):  

 

 

 

(Bewijs hiervoor in 1e regel artikel) 
Dit mooie jaar is een fel besproken onderwerp, vooral 
door mensen die de pech hebben gehad dat hun ouders 
niet zo bijster snugger waren en dus veel te vroeg dok-
tertje gespeeld hadden. Dit heeft enkele van die mensen 
zo zuur gemaakt, dat de rare illusie is ontstaan dat 2001 
een kutjaar is. Nu dit is totaal niet waar,  dus zal ik met 
dit artikel trachten deze foute ideeën te doorbreken, en 
aantonen dat er in 2001 veel leuke dingen zijn gebeurd/
ontstaan.  
 
Gebeurtenissen in 2001: 

• In Nederland mogen homo’s ook trouwen, jammer genoeg was het 1 april. (geen 
paniek, ze mogen nog altijd trouwen, dus het was puur toeval, denk ik) 

• Ergens smeten een hoop mensen weetjes in een vuilbak, die dan om een of andere 
reden online werden gepubliceerd. Dit bleek dan toch heel nuttig te zijn, want die 
vuilbak werd Wikipedia genoemd. Iedereen kan er wel in komen dat dit een goe-
de beslissing was. 

• De kleine zeemeermin (Ariël, voor de ‘mensen’ die de film nog nooit gezien heb-
ben)  wordt verkozen tot president van Israël. Palestina kan er wel in komen dat 
dit een minder goede beslissing was. 

• Een familiefeestje loopt uit de hand wanneer Koning Birendra van Nepal en diver-
se andere leden van de koninklijke familie worden gedood door kroonprins Di-
pendra, die daarna ook zichzelf doodt. Dikke sfeer. 

• In september raakten meerdere piloten de weg kwijt en ja meer moet ik niet zeg-
gen. 

• De Volksunie valt uit elkaar en nu zitten we met een grote partij die niets mag 
doen en een nog iets grotere partij die gewoonweg niets doet, maar de andere 
kant doet ook niets, dus is alles best oke en is dit artikel terug politiek neutraal :) 

• Op 10 juli werd Jarne Van der Aa geboren, dit was een iets mindere dag in de ge-
schiedenis van 2001 en dat merken we nu nog altijd door zijn idiote artikels. 
(nvdr: groeiredactie confirms!) 
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Cultuur van 2001: 
• K3 gaf een hoop leuke nummertjes uit, en de film 2001: A Space Odyssey werd iets 

meer bekeken dan anders, want ‘hahaha dat gaat over dit jaar’ (de film is van 
1968, maar wel nog de moeite) 

 
Sport in 2001: 

• Mensen maakten zich moe en vonden dat nog best leuk, zou er toen ook al gelo-
pen zijn rond de watersportbaan op maandag om 19u30 met het VLK?  

 
Landbouw  en weer in 2001: 

• Een slechte suikerbietenoogst en het was heel nat, maar echt zot nat he. Bijna 
1090 mm nat.  

 
Goed, ik hoop dat deze feitjes jullie overtuigd hebben dat 2001 al bij al niet zo slecht 
was. Het beste van al is dat 80 percent van dit artikel waar is, aangezien ik afwisse-
lend Wikipedia en Oncyclopedia heb gebruikt. Ik heb geen idee hoe ik dit artikel 
moet afsluiten. 2001 > alles. 
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De 6 mooiste foto’s van weten-

schappers voor hun geboorte 
Fouriers 
 
De 3de gaat u verbazen en de 6de in een emotioneel kwetsbare toestand brengen 

 
Albert Einstein -  Juni 1878 
In die tijd  was de jonge Albert zeer enthousiast over 
zijn toekomst. Hij had geen idee dat de baarmoeder 
binnenzwemmen zo’n grote impact zou hebben op de 
mensheid. Met zijn herkenbare snor kon hij zonder 
veel problemen de andere helft van zijn genoom gaan 
halen. 
Ein neuer held war bevrucht… 
 

Carl Friedrich Gauss – Juli 1776 
Men kan nu al zien dat de kleine Carl een krak is in 
wiskundige modellen opstellen.  
Op deze foto zien we hem de statistisch beste posi-
tie innemen om de race te winnen: met de flux mee, 
zijn kopje licht naar onder, en zwemmend achteraan 
een concurrent om van een maximale slipstream te 
profiteren. 
Slimme jongen, die Carl Friedrich  

 
Isaac Newton-  April 1642 
Er bestaat geen twijfel over dat deze net bevruchte ei-
cel het eigendom is van niemand minder dan Isaac 
Newton. 
Hij is hier te zien, gekleed in de stijl van de 17de eeuw 
en dolblij na de net behaalde overwinning. 
Fun fact: Isaac had op het moment van de foto nog 
geen enkele interesse in de wetenschap en zag zichzelf 
later eerder een bankbediende worden! Wat 9 maan-

den doen met een mens, het is niet te geloven.  
 
Werner Heisenberg – Maart 1901 
Deze echografie werd om 16u genomen in het universi-
tair ziekenhuis van Frankfurt am Main.  
Helaas voor Werner begon het huwelijk van meneer en 
mevrouw Heisenberg  op een slechte voet. Er waren 
geruchten van ontrouw van Meneer Heisenberg en er 
ontstond een ware onzekerheidsrelatie tussen de twee 
ouders. 



 27 

 

 

 Werner vertelde later dat dit incident een zwangerschapstrauma was, maar ook een 
motivatie om nooit te trouwen en gewoon zijn leven in te zetten voor de wetenschap. 

 
Charles Darwin- September 1808  
Hoewel Charles pas later aan zijn theorie over na-
tuurlijke selectie zou beginnen werken, had hij al 
vrij snel door dat de het in een zygotenleven survival 
of the fittest was. Hij spurtte in dat jaar in een toen-
malig wereldrecord van 22u naar zijn moeders ute-
rus en mocht trots plaats nemen in de buik van Mrs. 
Darwin.  
Proficiat Charles! 
 

Benjamin Franklin (5de van links) – April 1705 
Ben was altijd al een bescheiden zaad-
cel, maar ook hij kon bliksemsnel 
zwemmen naar het beloofde land.   
Aangezien hij toen al een uitzonderlijke 
spreker was, kon hij zijn concurrenten 
al snel overtuigen om in de linker eilei-
der te zwemmen, ook al wist hij goed 
genoeg dat de rechter juist was. Een on-
geboren politieker… 
Hij is hier samen te zien met zijn naam-
loze jeugdvrienden  die jammer genoeg 
nooit aan de Amerikaanse Revolutie konden deelnemen.  
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EHBB: Eerste Hulp Bij Blauweplekken  
Febe 
 

Ben je weer eens lomp geweest? Van de trap of met de fiets gevallen? Geen zorgen, 
met dit schema ben je in no-time af van je blauwe plek. Zo moet je niet telkens de 
vraag “Hoe kom je daar nu weer aan?” beantwoorden.  
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PS: Die zalf werkt echt goed, zeker een aanrader indien je wat geld over hebt. Als je er 
volledig voor wil gaan, kan je ook alle methoden toepassen. Dit zorgt voor een opti-
maal resultaat.  
 

Groetjes  
Febe  
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Chilly’s en Marjetten 
Paviljoen 
 
Wanneer ‘t winter is wilt nen alien zen eigen al ne keer gaarne veur den tv zetten en 
iet vree leutig bekijken. Eventueel dan met een orvalleken dr bij en een teusje met 
zalm als we ineens begonnen zijn. A ge met ander woorden wilt doorzakken onder de 
aankomende examenstress, e te ten zeerste aangeraden alles opzij te leggen en vooral 
niet de studeren. En dadis wetenschappelijk onderbouwd, de bewijzen zijn dr naar. 
Ruim de waarheid. 
  
Aangezien dat den tv van tegenwoordig niet veel meer waard is, is het dan ook nood-
zakelijk over te schakelen op een ouder format: een show waar grove moppen en 
schofferend taalgebruik te allen tijde zeer belangrijk is. In dit format duiken we terug 
in een heerlijk Vlaams komische serie uit 2006. Het doel is de Vlaamse kijker weg te 
halen van al dien commercieelen brol zoals Netflix en ze nog eens te laten kijken naar 
echten tv, Welkom bij: “Willy’s en Marjetten”. 
  
Jawaddedda, is me dat nogal een intro voor zo’n artikeltje zeg. Ik zou vooral aan mijn 
liefste kijkertjes en dan vooral aan alle mooie vrouwkes een zalige Kerstfeest willen 
wensen. Dit fantastische tijdschriftjen is namelijk het laatste van dit semester. Dus aan 
alle vrouwtjes, grote en kleine en ook levende, zeker niet alleen van het internet, nee 
nee, leg dit tijdschriftjes onder je kerstenboom want het een kadootje speciaal voor 
jouuu. 
 
Moh te godverdomme schandalig zie, te begin december en was zegt dienen dwaas: 
kerstfeest, kerstfeest. En onzen eigesten Sinterklaas vergeten zeker. Das ier een tik-
kende tijdbom. Al diene zever met ons zwarte pieten, da moet gedaan zijn. Wie denkt 
em wel dat em is diene kerstman? Das volk dat op ons neerkijkt omdat dat iederen 
dag cola drinkt. Mr. kzal u es iet vertellen eh, wete wat dat dr vroeger in zone cola zat? 
eh? Coke! Ah DRUUUUGS, ZE DOEN ALLEMAAL DRUUUUUUUUUUUGS, 
DRUUUUUUUUUUUUUUGS! Behalve mijne kleinen, das ne braven.  
Ah ziedet en als dat alleen mr. cola drinkt, eh! Van wa leeft da dan!  
Ach misschien brengt de Kerstman ook wel pakjes aan huis, of misschien is het wel 
een kerstvrouw of een imaginaire vriend… Nee, nee! Zeker geen imaginaire vriend! 
 
Aangezien dit eeu artikel een beetje de absurde kant op gaat is het nu tijd voor eeeu 
prijs dink kamp - prijskamp. Voor de volgende vraag is te winnen eeeu vandaag een 
taartje van van de week ter waarde van 500 franken. En de vraag luidt als volgt: 
“Hoeveel Praesidiumleden telt de dink van eeuum, die boertjes?” Wel eeu, beste kijk-
cijfer, als jij wil kansmaken op lekker taartje van de week, dat hoeft u alleen maar een 
gele briefkaart op te sturen.  
 
xxx 
Paviljoen dink beheerder 
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PS: https://drive.google.com/drive/
folders/1rGwAdrMMgrr253g9ZCnOBBG2UNwDYDQU 

Geniet van eeu Willy’s en eeu dink 

https://drive.google.com/drive/folders/1rGwAdrMMgrr253g9ZCnOBBG2UNwDYDQU
https://drive.google.com/drive/folders/1rGwAdrMMgrr253g9ZCnOBBG2UNwDYDQU
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De doldwaze avonturen van Yarlit 

en Kepisch: GALABALS 
 
Hier is het weer!  Iedereens (met toch een beetje 
smaak) favoriete artikel! Ik hoor jullie nu al denken 
‘Allee, wat hebben die 2 deze keer meegemaakt?” Wel 
we hebben galabals meegemaakt, inderdaad balS, niet 
1 maar 2! 
 
 
 
Galabal der bio-ingeieurs 
Het eerste galabal van het jaar. Het belangrijkste ga-
labal van het jaar! ONS galabal! 
Voor Yarlit begon de avond helaas niet vlotjes… Na-
dat ze haar fiets in een ‘putje’ had gezet, was ze ook 
nog eens haar ticket vergeten! Gelukkig was er de fo-
tobooth met tractor (!!!) en konden de leuke foto’s 
haar humeur direct terug oppeppen! 
Ook had Yarlit een belangrijkje taak gegeven aan Ke-
pisch die avond: haar handtas spelen! Alleen had Kepisch dit opgevat als fotograaf 
spelen met Yarlit haar gsm :) 

 
Enkele noemenswaardige gebeurtenissen van de 
avond: 
*Kepisch danste mee in de openingsdans (met een 
fles bellini) 
*Yarlit is haar lippenstift ‘kwijt’ nadat ze hem een 
halve minuut daarvoor aan Kepisch heeft gegeven 
*Kepisch stond op de verkeerde shift (bonnen zaal 
ipv bonnen lounge) 
*VPPK  vond het galabal zo goed dat ze het het niet 
droog konden houden… daarmee bedoelen we niet 
dat geweend hebben, maar alles ondergekotst en on-
dergepist hebben 
*Yarlit en Marepisch zingen zelf de klassieker ‘fuifje’ 
van doemaardave als de muziek gedaan is 
*Litck De Smedt heeft geen koffiekoeken voor de 
opkuis overgelaten 
*Yarlit heeft die koffiekoeken opgegeten 
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Galabal der ingenieurs 
Het beloofde een doldwaze, yarlitte, kepische avond te wor-
den… Maar alles veranderdde toen de brakke VTK aanviel… 
maar dat is voor later.  
Want de avond begon met de Praesidium verwenavond! 
Alle elementen voor een epische avond waren er aanwezig: ca-
va, drankspelletjes (waarbij Kepisch 1x meedeed en onmiddelijk 
verloor), cavadjes, frituursnacks (waar Simon slagroom op 
spoot), Lizzo en het plannen van Yarlits begrafenis. 
 
 
Verder op het galabal zelf…  
Volgens ons is dit makkelijk te illustreren met een pro en 
contra lijst: 
 
PRO 
*leuk thema 
*gratis cava 
*Yarlit was de laatste man binnen dus het moet wel nog tof 
zijn geweest 
 
CONTRA 
*lange wachttijden (meer dan een uur op een trap) 
*geen kraantjeswater 
*Kepisch is weer handtas van Yarlit en moet 
antwoorden op de berichten die ze krijgt 
*Kepisch wacht kei lang aan de photobooth en 
wanneer het bijna aan hem is, sluiten ze de 
photobooth 
*zeer lange wachttijden aan Stefano’s (Kepisch heeft dan maar om 5u gekookt op kot 
voor Wofl) 
*de gratis cava was gedaan (dus kocht Kepisch nog een fles uit protest!) 
*Bitchemans bitchte op alles en iedereen 
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De bekering van de Kerstman 
Ewout 
 
Binnenkort is het weer zover. De periode die door vele mensen “de mooiste van het 
jaar” wordt genoemd. De tijd van cadeautjes, sfeer en veel te veel eten waardoor je 
weer enkele kilo’s bijkomt. Moest je het nog niet doorhebben, ik heb het over Kerst-
mis. Wie natuurlijk niet kan ontbreken op dit hele feestgebeuren is de Kerstman, 
maar waar komt deze legende toch vandaan. Uw trouwe reporter ging op onderzoek 
en pende alles neer in verhaalvorm… 
 

Het is 1849 en we bevinden ons in een 
klein dorpje in het koude Lapland. In een 
krot aan de rand van het dorp zitten en-
kele mannen een plan uit te broeden. Ze 
zijn namelijk van plan om de bank van 
Rovaniemi te overvallen. “Goed is het 
voor iedereen duidelijk wat het plan is?” 
vroeg Ärnesti aan zijn mannen. “Larkko 
en Frödwald lopen meteen naar de kassa 
en gaan samen met de directeur naar de 
grote kluis. Ik vraag aan alle mensen aan-

wezig om hun bezittingen in mijn zak te doen. Claus staat aan de uitgang waar we de 
zakken verzamelen om op onze koets te laden. Selvä?”. “Kyllä!” riepen alle mannen in 
koor. Ze namen hun gerei en vertrokken tegen de avond richting Rovaniemi. 
 
De koets tokkelde een leuk deuntje toen de dieven de stad binnenreden. De zon vond 
dat het welletjes was geweest voor vandaag en besloot om te gaan slapen. De straat-
lantaarns werden net aangestoken toen onze beruchte bende de bank binnenviel. 
“Iedereen op de grond, zakken legen en daarna niet meer bewegen!” riep Ragnfred, de 
leider van de groep, toen hij enkele waarschuwingsschoten lostte. Ondertussen liepen 
Larkko en Frödwald met de directeur naar de grote kluis achterin de bank. Alles ver-
liep vlot, totdat de directeur besloot om niet mee te werken. Aangezien de bende niet 
wou doden verloren ze dus enorm veel tijd. Ondertussen had Ragnfred alle zakken 
geleegd van de rijke luizen die toen in de bank waren. “Claus, pak deze zak al en leg 
hem in de koets, ik ga kijken wat er daar gebeurt.” 
 
Toen Claus bij de koets aankwam zag hij tot zijn verbazing dat de paarden waren ver-
dwenen. Waarschijnlijk waren ze geschrokken door de waarschuwingsschoten die Ra-
gnfred had gelost. Toen Claus opeens luide kreten hoorde uit de straat besefte hij dat 
de waarschuwingsschoten niet enkel de paarden angst hadden aangejaagd, maar ook 
nog eens de politie hadden gewaarschuwd. Hij liep snel weer naar binnen. “Ragnfred, 
de politie is daar en de paarden zijn verdwenen!” riep hij. “Verdorie! We zijn net bin-
nenin de kluis geraakt. Neem deze zakken al mee. Vertrek maar al, wij komen meteen, 
voordat de politie hier is zijn wij ook weg.” Zei Ragnfred tegen Claus. 
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Toen Claus buitenkwam zag hij dat er een rendier aan de koets stond te snuffelen. 
Voorzichtig pakte hij de touwen waarmee de paarden aan de koets werden vastge-
maakt en hing die rond het rendier, dat verbazend koel bleef onder de situatie. Hij 
smeet de zakken achterin en sprong achter het stuur. “Yipp yipp!” riep hij uit en tot 
zijn verbazing vertrok het rendier ook effectief. 
 
Hij scheurde door de straten die mooi ingeduffeld 
in de sneeuw lagen. Net toen hij dacht dat hij uit 
het bereik van de politie was, zag hij in de verte 
een blokkade. “Ohnee wat moet ik nu doen” dacht 
hij terwijl zijn baard hard werd door de vrieskou. 
“Stop de koets!” riep de politie. Dat probeerde 
Claus, maar het rendier had plots geen zin meer 
om te luisteren en besloot het bos in te duiken. 
Doordat de koets zo snel van de weg vloog raakte 
hij enkele harde stenen waardoor de wielen bra-
ken, maar dat hield het rendier niet tegen, hij 
sleepte de koets het bos in. Het arme dier had ook 
een rode bloedsnuit gekregen door een venijnig 
takje dat in zijn gezicht was gezwiept bij het betreden van het bos. 
 
De politie bleef niet bij de pakken zitten en achtervolgde het duo de bossen in. Door 
de bomen heen zag Claus de stad weer opdoemen. Ze hadden een toertje gereden! 
Ondertussen begonnen het slepen van de koets toch een ware last te worden voor het 
rendier en de rand van de stad stortte hij ineen van vermoeidheid. 

Claus besloot dan maar al rennend verder 
te gaan. Hij nam de twee sappigste zakken 
mee op zijn rug. Achter zich hoorde hij ge-
schreeuw komen vanuit het bos. De straten 
van de stad waren veel te verlicht door alle 
opgestoken lantaarns en met deze zware 
zakken zou hij nooit snel genoeg zijn om 
de politie af te schudden. Opeens zag hij 
een trapje dat leidde tot het dak van een 
huis. Sneller dan de bliksem uit de hamer 
van Thor klom hij de daken op. 

 
Hij liep en liep en onder hem schoven dakpannen de daken af als kindjes die plezier 
hebben bij het afdalen van een berg met een slee. Hij keek even over zijn schouder 
om te kijken of de politie zijn dakontsnapping al had opgemerkt. Tot zijn opluchting 
zag hij niemand. Wat hij ook niet zag was de grote open schoorsteen die zich opeens 
recht voor zijn voeten bevond. Daar stortte hij natuurlijk recht in. 
 
Gelukkig lag de haard niet aan, het was namelijk al laat op de avond. Iedereen lag al 
in bed, buiten een klein kindje dat net naar beneden was gekomen voor een plasje en 
een glaasje melk. “Wat doe jij hier rare man?” vroeg hij aan Claus. Verward en in pa-
niek door de situatie antwoordde Claus “ik kom je een cadeautje brengen”. “Oh joepi 
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cadeautjes!” riep de jongen uit. 
“Shhhhh niet vertellen aan mama en 
papa hé” ze Claus om de jongen stil 
te krijgen. Hij haalde enkele munten 
uit de zak. “Hier, koop hier maar een 
mooi speeltje mee voor jezelf” zei hij 
toen hij de handen van de jongen 
volstouwde met geld. “Nu moet ik 
wel weer verder met mijn tocht” zei 
hij en hij kreeg uit het niets een 

glimlach op zijn gezicht. Hij besefte dat hij dit liever deed dan stelen. Hij maakte lie-
ver mensen gelukkig. 
 
Toen hij buitenkwam zag hij dat de politie verdwenen was. Waarschijnlijk waren die 
zijn kompanen op het spoor. Claus besloot voor zichzelf dat hij zo’n werk niet meer 
wou doen en ging gaan kijken hoe het zat met Rudolf, want zo had hij het rendier ge-
noemd. Rudolf lag te slapen in de sneeuw toen Claus samen met het ochtendgloren bij 
de koets arriveerden. “Laat ons naar huis gaan” zei Claus tegen Rudolf toen hij de 
koets laadde met de overschot van de buit. Rudolf sprong recht en begon enthousiast 
de koets te slepen naar een mooie toekomst. 
 
Claus kocht een mooi huis in het hartje van Lapland. Zijn 

geld investeerde hij wijselijk waardoor hij elk jaar een per-

centje rente kreeg. Met dat percentje nam hij mensen in 

dienst waarvan een zijn vrouw werd, kocht hij mooie rode, 

warme kleren en kocht hij cadeautjes die hij elk jaar rond-

deelde aan kinderen van over de hele wereld. Toen hij 

overleed nam zijn zoon het over en die zijn zoon na hem. 

Daardoor blijft de Kerstman bestaan. 
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For the geeks 
Loise 
 
Beste Boerekotters  
Beeld het je in; je zit in de trein te scrollen door je facebook startpagina (or whatever 
it’s called), want wat je moet je anders doen in die verloren tijd. Tussen alle andere 
rotzooi die je daar vindt, kom je een kei interessant wetenschappelijk artikel tegen 
over hoe men sporen van 40.000 jaar oude bacteriën uit een bevroren mammoet 
heeft kunnen halen, deze heeft laten groeien tot Actinobacteriën en zo heeft ontdekt 
dat die zo veel verschillen van de huidige Actinobacteriën dat het onderzoek mis-
schien wel eens zou kunnen leiden tot een nieuw antibioticum. Ik hoor het je denken 
“omg, dit is zo interessant!!”. Wel dat was precies ook mijn reactie. Ik was zo enthou-
siast dat ik het met iemand moest delen. Nu is het wel zo dat ik niet volledig achter-
lijk ben en ook wel weet dat de meeste mensen niet zo grote geeks zijn als ik. Mijn 
medeburgers constant vervelen met mijn kei coole weetjes (zoals over honingbijen 
die zorgen voor massale sterfte van andere insecten) is nu ook niet echt mijn bedoe-
ling.  
 
Maar dus ik zat daar met mijn kennis en een heel onbevredigend gevoel omdat ik het 
niet kon delen. En dit is maar één voorbeeld, ik kom dus wekelijks een paar keer in 
contact met dit probleem en dat is om helemaal zot van te komen, maar ja verder 
met mijn verhaal. Een paar dagen na dat bewuste artikel zit ik op een avond de Groei 
van november te lezen met daarin teksten gevuld met tropische vogels en penissen 
en mensen die te enthousiast zijn over hun obsessies en op dat moment denk ik 
“wow, I can relate”. Oke ja, kun je kennis een obsessie noemen? Geen idee, ik doe het 
toch. Mijn conclusie: ik deel mijn coole weetjes gewoon in het algemeen met de vol-
ledige Boerekot gemeenschap (en hoop stiekem dat ik er mensen over hoor praten in 
de Agora).  
 
In Afrika worden gieren massaal vergiftigd wat er voor zorgt dat veel soorten met uit-
sterven bedreigd zijn. Er zijn soorten die met 62% procent verminderd zijn t.o.v. 2015. 
De reden dat ze vergiftigd worden? In zuidelijk Afrika bestrooien stropers hun gedo-
de olifanten en neushorens met gif zodat de gieren dood gaan en dus de parkopzich-
ters niet kunnen waarschuwen. In Oostelijk Afrika strooien boeren gif over vee dat 
gedood is door roofdieren om zo het roofdier te doden. Uit onderzoek blijkt trou-
wens dat verminderde gierenpopulatie lijdt tot meer roofdieren waaronder wilde 
honden, waardoor meer mensen gebeten worden en er dus meer mensen doodgaan 
aan hondsdolheid, voor als het uitsterven van gieren nog niet erg genoeg was.  
 
Natuurlijk wel spijtig dat ik m’n plantenweetjes niet kan delen met jullie, want ja die 
kennen jullie al allemaal maar daar vind ik wel andere slachtoffers voor.  

Voor meer weetjes moet je me maar eens komen opzoeken.    
I know you love me  
Xoxo  
P.s. waarom is er geen gossip girl rubriek in de groei???  
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Christmas is on its way! I’m ready! Exams? Let’s just not 
talk about those. Instead, we’ll focus on the fun things. 
What were we up to this past month and what is still to 
come? Let me tell you! 
 

 
 
 
 
 

Oehoescoop: 5/11 Oehoe, FBW. 
Josephine-Charlotte Leyman 
Did you know that Forrest Gump is a great movie? Because it is a great movie! And if 
you didn’t, you should’ve come to the Oehoescoop, but you can make it up by coming 
to see another great movie next year!  
This was our annual movie screening in our campus’ biggest and most wonderful au-
ditorium. We let all of you decide what movie to watch and it was a great one! We 
served hot chocolate for free to people who brought their own mug and sold chips, 
soda and delicious popcorn.   
Sadly, the FBW decided to organise the Erasmus info event on the same evening, but 
we still had a nice turn-out which was lovely to see. 
 
Feel the Polish climate (Exchange week): 4-10/11, Warsaw (Poland) 
Testimony by Ann Vandeput Cugnon 
One of our favourite things that we do in IAAS is organising exchange weeks. We in-
vite members of other countries to come visit Belgium for a week and then they invite 
us back in return! Last semester Ola and Karol visited our tiny country, so this past 
month two of our members got to visit Poland. One of them was Ann Vandeput 
Cugnon, the local director of Louvain-La-Neuve, and this is her story:  

        
Going to Poland was a first for me. Going on an IAAS Exchange Week was also a first 
for me. So yeah, the combination of these two made it a special trip. I can say with a 
head full of laughter & memories that it was an amazing week! We were 9 participants 
(2 Greek girls, 2 German guys, 2 Swiss girls, 1 Croatian guy and 2 Belgians, me and 
Sudipt) accommodated and nourished by an incredible Polish team! We slept in 
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dorms on the campus of SGGW - The Warsaw University of Life Sciences (with real 
beds!), ate lunch at the university restaurant (how do they even pay for all that??) 
and had amazing interesting as well as fun activities!  
The first day can be resumed as waiting for everyone to arrive, but once the group 
was completed we visited the Polish Vodka Museum in the evening. A guide ex-
plained the whole process of how Vodka is brewed and why there are so many differ-
ent flavours. We ended the visit - of course - with a tasting 
 
The next day we got up early to travel across the city to get to the Institute of Meteor-
ology where we had a lecture about ground based remote sensing. It was interesting 
to learn about how weather forecast works as it influences our daily life. The employ-
ee also explained us how thunderstorms are created and how to react during such an 
event. So so interesting!! Afterwards we got back to the uni to do a campus tour in a 
more interactive way: a 1-hour-challenge! We received a list with questions and tasks 
to ask Polish students from the campus. For example we had to: 
* Know how old is SGGW  
* Ask someone on the campus to teach you a polish tongue twister, each of the group 
members has to say it (+record it)  
* Ask a random person what the best 3 Polish dishes are that you should try  
* Everyone should lay down somewhere and pretend dead (make a pic)  
* Make a contest with a stranger and play rock paper scissors 
* Find out which are the 5 best clubs in Warsaw  
During the evening, we cooked a typically Polish dish called Pierogi. It took us hours 
to make, but the result was very delicious!  
 
On Wednesday morning, we went to the outsides of the city to visit the university’s 
farm. This farm is just huge! The university owns 800ha of land, with 700 cows for 
dairy and meat and so much more. We only visited the dairy farm with its 350 cows. 
We got a whole explanation of how cows are fed, milked and how they manage to 
produce such a quality milk. And to tip it off, we witnessed the birth of a calf. 
In the afternoon we had a lecture from a professor about Soil and Climate conditions 
in Poland. After dinner we went to a karaoke bar to sing some Bruno Mars, Queen 
and Polish songs. 
 
Thursday morning we went to visit a foodbank in Warsaw. A foodbank is a storage 
place where leftovers from shops are brought in before being redistributed to social 
organisations in order to help the poor. In the afternoon we had time to buy food and 
prepare everything for the Trade Fair. This TF was really epic: the Polish brought so 
much vodka that everyone was quickly flying high, the Swiss brought raclette, every-
one loved the Belgian fries and chocolate and we ended up stealing the Polish flag. 
 
Friday we were finally able to sleep a bit before the activities started. We first had a 
lecture about Corporate Social Responsibility in Poland. CSR is a self-regulating busi-
ness model that helps a company be socially accountable—to itself, its stakeholders, 
and the public. By practicing CSR, also called corporate citizenship, companies can 
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be conscious of the kind of impact they are having on all aspects of society, including 
economic, social, and environmental. 
Then a graduated student gave us an introduction about sustainable interior design. 
During the afternoon we had an IAAS talk in order to discuss ways to recruit new 
members and how to keep them interested enough to actively be part of the team.  
 
On the last day (Saturday) we took a stroll through the old city of Warsaw. In the af-
ternoon we had our final lecture about Planetary Health Diet and we immediately put 
our new knowledge into action while preparing a plant-based dinner. The evening was 
a sad one because we already had to say goodbye to the Swiss girls and we knew we 
would all part the next day... I already said my goodbyes during the evening because I 
would immediately go back to the hostel instead of going out as I had to get up early 
to get my flight. So on Sunday I woke up at 6am and left the quiet hostel alone. Just 
before arriving to the airport I was controlled and as it turned out I didn’t have the 
correct ticket (which I didn’t know) so I tearfully payed a fine. 
  
But even if my week ended sadly, I will never forget this amazing Exchange Week! The 
Polish team really did an amazing job organising all the activities, even if it meant that 
we didn’t sleep at lot.  
Here are a few things that I learned: 
* Cursewords : Malakas (Greek), Kurwa (Polish) meaning basically ‘Fuck’ * Before 
drinking: Dasvidaniya (Polish) (even though I discovered that it’s actually a Russian 
word to say good-bye so that’s kinda weird) 
* Trams, metro and trains are always on time! Buses aren’t uuuurgh  
* Always buy the right ticket, because there are so many controls!! And they don’t 
make an exception for students when you have to pay a fine.  
* The SWWG Sweaters are soooo comfortable!! And they look so good! 
 
Bye bye Poland! 
 
Motivational weekend: 22-23/11, Leuven 
Josephine-Charlotte Leyman 

In November we had the first of our bi-annual general assemblies.  
Students from each of the Belgian committees (Ghent, Leuven and Louvain-La-Neuve) 
came together in IAAS Leuven's boshut for a meeting to discuss things on a national 
level. This includes a general review of the se-
mester, attended international events, merch 
and past and upcoming local events.  
 
For our Ghent committee the motivational 
weekend started with a bunch of us gathering 
at the train station to head to Heverlee! Once 
we arrived in Leuven we met up with the mem-
bers of Louvain-La-Neuve and walked a short 
route to the boshut. Leuven prepared the even-
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ing feast, aka raclette, and we all squished around the table using whatever we could 
find as extra chairs. After dinner we played two intense and somewhat chaotic games 
of Weerwolven van Wakkerdam which was a great way for old and new members to 
get to know each other. This was helpful to then divide everyone over the Leuven 
dorms and head there for the night.  

 
The next morning, we were greeted with koffiekoeken 
and hot coffee and tea which gave a wonderful boost 
to start the meeting. The morning was spent discuss-
ing the past couple months and included a video mes-
sage recorded by our lovely Nexco who is currently on 
a semester abroad in Spain.  
After a welcome lunch of croques, the afternoon was 
devoted to Exco meeting 2020! Next semester IAAS 

Belgium will be hosting a nine-day long gathering for the IAAS exchange coordina-
tors from all over the world to come together and discuss what they have been up to 
and their vision for the future. It's a big responsibility and requires a lot of planning 
but we are very excited and cannot wait to see everyone! 
This concluded the lovely weekend and after cleaning up and saying goodbye to eve-
ryone (we’ll miss them!) we headed back home. See you soon boshut, let’s convince 
FBW to build one for IAAS Ghent too.  
 

Upcoming activities:  
IAAS Ghent @ VLK Christmas market: 3/12, FBW  
The VLK is organising their annual Christmas market and as usual, we will have a 
booth as well! This year we are switching it up and selling pancakes, accompanied by 
our true and trusty pommeretto (amaretto + apple juice + cinnamon = amazing 
things).  
All proceeds this year go towards Join for water!  
Secret Santa dinner: 5/12  
We have picked a restaurant (the Irish pub Patrick Foley’s) and divided the names (I 
don’t have my gift yet. I repeat. No gift. Who’s panicking? Not me… psh). All that 
rests is to hurriedly run to a store and buy a last-minute scented candle and we are 
ready for a fun dinner!  
 
Next semester: 
Teambuilding, symposium with BEST, breakfast action, Exco meeting… and lots 
more! 
 
If you are interested in going on one of these activities, joining our association or 
learning more about IAAS, don’t hesitate to contact: iaasghent@gmail.com or our Fa-
cebook page IAAS Ghent. Or shout at one of our members.  
From all of us at IAAS Ghent, we wish you good luck on your exams and happy holi-

days!  

mailto:iaasghent@gmail.com
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Studentenclubs 
Penning 
 
Gegroet beste groeier, groeilezer, sympathifazant en VLK’er 
Ik ga u vandaag (of morgen of volgende week, ik weet niet wanneer ge dit leest, mis-
schien binnen een jaar of 2) meenemen op een reis langs de vele studentenclubs, -
kringen en verenigingen die Gent rijk is, meer dan 140, mijn gedacht.  
Allereerst een paar dingetjes die je nodig hebt als bagage op deze reis: 

• Een kring is verbonden aan een faculteit. Dit is wat kringen van clubs onder-
scheidt. Clubs kunnen met andere woorden worden opgericht voor de gekste re-
denen, zie onder. 

• De VLK is naast tofste en knapste ook de oudste kring van Gent 
• Een tandenborstel 

 
Moeder theepot 
Deze club is net iets anders dan de doorsnee studentenclub. Ze staat voor alle liefheb-
bers van thee, koffie en gebak en noemt zichzelf (terecht) de warmste studentenver-
eniging van Gent. Cantussen op thee? Het kan zomaar! 

 
De Parkwacht 
Deze club is een groot liefhebber van de natuur. Daarom organiseren ze hun evene-
ment voornamelijk buiten, in de Gentse parken. Ze dragen de kleuren geel en groen 
en daardoor zijn er al verscheidene disputen ontstaan met de VLK over wie die kleu-
ren nu echt waard is. Zo was er in 2016 een oorlogscantus tussen de VLK en de park-
wacht. De winnaar hier ontglipt me even, want ik was nogal zat, oeps. (n.v.d.r. op de 
Sinterklaascantus is er opnieuw oorlog verklaard tussen de VLK en de Parkwacht, kijk 
dus zeker uit naar de warcantus die volgend semester doorgaat!) 

 
Kajira 

Onder het motto: voor elk wat wils is er ook Kajira. Kajira is een vereniging voor men-
sen die houden van BDSM. Ze organiseren activiteiten, lezingen en informatieavon-
den over hetgeen hen verbonden houdt, ofja, gebonden hihi. 

 
Vader Octo 
Ik zat ooit in de Porter house en geraakte aan de praat met iemand van Vader Octo. Ik 
had er nog nooit over gehoord, dus vroeg ik naar hun ideologie. Wat blijkt, het is een 
groep studenten die het gebouw van Home Fabiola mooi vindt. Wat mooi hoe studen-
ten verbonden raken door de prachtige architectuur die Gent te bieden heeft! Als jij 
Home Fabiola ook mooi vindt, sluit je dat zeker aan bij Vader Octo! 
 
Ok ik schrijf seffes voort, ik ga nu naar Frozen 2 gaan kijken! 
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Mano  

Mano is een studentenvereniging voor doven en slechthorenden. Een zeer mooi initi-
atief en ook interessant hoe cantussen er daar aan toe gaan! (val ik te veel in herha-
ling over cantussen? Oeps) 

 
Oppositia 
Volgens wilde verhalen werd Oppositia opgericht door enkele studenten die het niet 
eens waren met de gang van zaken binnen de VLK. Zij houden ook huis in café Koe-
puur en zijn tevens voornamelijk gericht op studenten bio-ingenieurs.  

 
Vocatus 
Vocatus is een studentenclub voor alle studenten die actief zijn in de horeca. Geen 
idee waarom, maar kijk, alles is dus mogelijk om u te verenigen. 
 
Ziezo, ik heb er nu een aantal aangewend, maar voor alle clubs die Gent rijk is, is er 
helaas te weinig plaats in dit boekje. Er zijn er nog zeer veel, van politiek getinte, tot 
clubs die bij een bepaald café horen tot verenigingen die mensen van een gemeen-
schappelijk dorp verenigen. Als uw interesse gewekt is, zoek er dan zeker eens wat 
meer over op, want het kan zo zot niet zijn of studenten verenigen zich errond. Zo 
zouden we bijvoorbeeld een club kunnen oprichten met iedereen die gelooft dat 
Marc de biokat is. Allez, tis maar een voorbeeld he.  
 
Groetjes 
Michiel Merckx 
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Welke fourier ben jij? 
Feest 
 
Zoals jullie allemaal wel weten is net het laatste feestje van het semester gepasseerd. 
Het semester zat weer vol met goede momenten. Een openingfuif om U tegen te zeg-
gen, een galabal met een tractor, een glow in the barn fuif waar iedereen mooi glowde 
en een Ski-Party met de psychologen waarna veel mensen naar huis gegleden in plaats 
van gefietst zijn. Het was een mooi feestsemester en we beloven het 2de semester min-
stens zo goed te maken! Zet alvast deze 2 data in uw agenda: Agorafuif: 13/02 , Paas-
haas : 01/04. En kom er dan op los feesten!  
 
Nu, we weten allemaal dat de fuiven georganiseerd worden door Jonas & Justin. Maar 
wie voorziet toch bij elk evenement die lekkere dranken? De zoete frisdranken, de al-
coholrijke cocktails en de ongelooflijke lekkere biertjes. Het zijn niemand minder dan 
onze fouriers. De toog wordt telkens bemand door Meloen Meloen, Mathieu Meyus en 
Shauny Naessens. Ook hier heeft, zoals overal in Gent, West-Vlaanderen weer de bo-
venhand. (nvdr. uiteraard!) En maar best ook! Dit power-trio staat elk evenement 
klaar om jullie op een rustig maar toch nog deftig tempo zat te krijgen. En telkens 
weer slagen ze erin!  

Doe hieronder de test om te kijken welke Fourier jij zou 
zijn. (Het is vrij duidelijk) 
 

Vraag 1 : Hoe groot bent u? 
1. Groter dan gemiddeld. 
2. Vrij groot. 
3. Mini. 

 

Vraag 2: Wint u veel bij het trekken van een ‘Ad Fundum’ 
1. Altijd. 
2. Eigenlijk niet zo veel neen.  
3. Dat gebeurt praktisch nooit, mijn excuses hiervoor.  

 

Vraag 3 : Wat zegt u als u iets te weten komt wat je nog niets wist?  
1. OWMAYGODOWMAYGOD 
2. Neen serieus?  
3. Wuk?  

 

Vraag 4 : Muilt u af en toe wel eens met een schachtje?  
1. Ik muil zelf niet eens met niet schachten dus neen.  
2. Muilen alleen is niet genoeg voor mij, ik ga liever wat verder. 
3. Een schachtje hier of daar kan wel eens smaken ja.  
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Vraag 5 : Wat is uw meest gebruikte zatte uitspraak? 
1. West-Vlaams gebrabbel. 
2. Waals gebrabbel. 
3. West-Vlaams gebrabbel.  

 

Vraag 6: Heeft u soms ooit medelijden op een cantus met de mensen die 

moeten gaan plassen?  
1. Neen. 
2. Neen. 
3. Neen. 

 

Vraag 7: Locatie van uw meest trotse kotsje?  
1. In het midden van mijn kot zonder dat ik het nog wist. 
2. In mijn douche na de jeneverloop.  
3. Tijdens een cantus terwijl ik werd gepakt zoals een schaap.  

 

Vraag 8: Vertel een zin waarin uw naam voorkomt.  
1. Maar neen toch dat ligt helemaal niet bij de schouw nie!  
2. Maar motje waarom vlieg je toch altijd naar het licht?  
3. In de fruitschaal ligt een meloen.  

 

Welk antwoord had jij het meest? Zie hieronder welke 
Fourier jij bent:  
 

Antwoord 1 : Shauny Naessens.  
Proficiat! Jij ben een Spauwnie. 1 schone deerne die de 2 andere fou-
riers goed onder controle kan houden. Het optillen van een vat in de 
frigo is moeilijk maar als je echt doorzet kan je het wel. Je bent een Ad 
Fundum koningin en wint op geregelde basis van Arthur L en Pepijn 
VDP. Je kan ook het beste manillen van de  3 fouriers maar speelt 
soms wel vals. Je draagt best ook altijd een epipen bij je, want de kans 
dat je buitenkomt en sterft door iets van de natuur ook maar aan te 
raken is vrij groot. Maar toch, een dikke proficiat!  
 

Antwoord 2 : Mathieu Meyus.  
Een gemiddelde proficiat. Jij bent een Mathieu Meyus, (bijnamen: 
De vieze waal / De nemer van ons belastingsgeld) Soms is het 
voor jou niet mogelijk om op een woord in het Nederlands te ko-
men. Je kan wel aan een mooi tempo een goede hoeveelheid bier 
verzetten. Van een schachtje ben je zeker niet bang ook al ben je 
niet de eerste in de rij. Ookal ben je veranderd van studierichting, 
we zijn blij je hier nog vaak te zien op de faculteit! 
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Antwoord 3: Meloen Meloen 
Een even gemiddelde proficiat. Jij bent een Meloen Meloen. Hier-
door komen je competenties het beste overeen met dat van een stuk 
fruit. Je bent de opperfourier en je hebt ook het meeste ervaring. De 
andere fouriers kijken heel erg naar je op en weten dat je boven hen 
staat. Van een schachtje ben je zeker niet bang ook al ben je niet de 
tweede in de rij. Aan de hoeveelheid lessen die je meevolgt is het 
soms moeilijk te denken dat je wel nog studeert. Van de drie fou-
riers ben je wel de grootste mini, drinken is een lastig punt, maar 
we zien alvast dat je er al aan gewerkt hebt!  
 
 
Zo, nu weet je welke fourier het beste bij je past. Ben je niet tevreden met de uit-
komst? Niet getreurd, alle fouriers zijn even belangrijk en worden even hard geappre-
cieerd. Beste fouriers, we zien jullie graag en zouden niet zonder jullie kunnen. Kusjes, 
jullie feest team XX  
 
J&J  
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Mijn verlanglijstje 
Koepuur 
 
Liefste Sint 
 
Ik ben een bio-ingenieur uit Gent en schrijf u deze brief omdat ik zo ontzettend braaf 
ben geweest dit jaar. Ik heb al mijn lessen voorbereid, bijgewoond en thuis herhaald. 
Ik maak alle oefeningen uit de tuyaux, meld zelfs foutjes die erin staan en help mijn 
medestudenten die geen deftige cursus hebben. Ik kom eigenlijk nooit buiten als ik 
het zo zie. En eigenlijk heb ik ook geen vrienden. En eigenlijk wil ik al super lang we-
ten hoe een pintje smaakt. Daarom liefste Sint, vertel ik je 
mijn ultieme droom. Dit paradijs werkelijkheid maken zou 
de meest fantastische daad zijn die je ooit kunt doen. Het 
zou mijn favorietste plek op aarde worden, waar ik de 
meest sublieme, meest sensationele en meest waanzinnige 
tijd zal spenderen. Het wordt letterlijk een Walhalla van 
feest en genot. 
 

Lieve Sint 

Dit jaar vraag ik je: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Eeuwige dank, 
Een bio-ingenieur. 
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Gegroet Groeiers! Ondertussen zijn we alweer bij de laatste editie van Groei voor 2019 
aangekomen, wat vliegt de tijd voorbij. Ondertussen is de hete adem van de naderen-
de examens reeds in onze nek voelbaar, maar dat zorgt er dan meteen weer voor dat 
een sjaal in deze steeds kouder wordende dagen, minder noodzakelijk wordt. Dit is 
dan ook wel het enige positieve wat ik over de examens uit m’n mouw kan schudden. 
Anyway, jullie zijn hier voor IAESTE-nieuws, let’s go! 

 

IAESTE? 

Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De “International Association for the Ex-
change of Students for Technical Experience” (IAESTE) is een organisatie die wereld-
wijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, infor-
matica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werker-
varing op te doen.  
 

Stages? 

Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de 
kans om je volledig onder te dompelen in een andere cultuur en dus 
een onvergetelijke levenservaring te beleven. Ondertussen is ons info-
event waar alle praktische informatie voor het binnenhalen van een 
stage werd behandeld, achter de rug. Wil je alles nog eens opnieuw be-
kijken (of van nul bekijken als je ons event gemist hebt)? Kijk dan ze-
ker op onze website waar alles in geuren en kleuren uitgelegd staat! 
 
Smaakmakertjes 
- Vince Arys, Bio-Ingenieurswetenschappen – Cel en Gen, Griekenland 
An IAESTE internship traditionally begins with applying for it. I wasn’t really sure about 
doing an internship abroad all alone without my Belgian friends, but I just thought I 
should go for it. So I did, I applied for internships with Athens as my first choice. My 
odds were pretty low I suppose, since more than five people applied for it. But in Febru-
ary I noticed I was the lucky one who ended up getting the internship.  
 
My internship was a short one, six weeks in total. IAESTE took care of the housing and 
the landlord was truly kind and answered all my questions within minutes. Once arrived 
in the flat I met my four other flatmates who were really fun and open. I got to know 
them better fast and I immediately joined them on trips during the weekend to different 
Greek cities and islands. The most difficult decisions of my internship were the ones 
where I had to decide to which destination I would go the next weekend. I was really sur-
prised by the beautiful nature in Greece. 
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Of course I wasn’t just on a holiday in Athens. I started 
working for the lab of dairy research the Monday after my 
arrival. When I arrived at the agricultural university I was a 
bit surprised. All the buildings were full of graffiti. It looked a 
bit abandoned from the outside, there were also very little 
students because they just finished there exams when I ar-
rived. Luckily the outside of the building wasn’t representa-
tive for the inside. I worked in a microbiological lab with 
around seven other people. I was working on different pro-
jects so every day was different, this was quite nice because I 
get bored very easily. I worked for example in purification of 
bacteriocins, analysis of the microbial composition of dairy 
products, probiotics… We also went on an excursion one day 
with two girls from the lab to sample some grapes for DNA-
analysis. (…) 
Everything summed up: it was an amazing experience and I 
would recommend everybody to do the effort and apply for 
an internship! 
 
Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaes-
te@vtk.ugent.be 
- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website 

www.iaeste.be 
 

mailto:iaeste@vtk.ugent.be
mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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Speeltuin voor volwassenen 
ICT 
 
De speeltuin. Gaande van die veel te kleine speeltuin in je kleuterklas tot de vervallen 
speeltuin in het park waar je ’s avonds niet meer naartoe mocht gaan van je ouders. 
Iedereen heeft er wel fijne herinneringen aan. De kindertijd was nu eenmaal een sim-
pele tijd. Je kon spelen waar je wou, je kon dingen zeggen zonder dat veel mensen 
commentaar hadden, er was toch niemand die naar je luisterde of je serieus nam.  
Vele mensen hunkeren naar dat vreedzame bestaan van in hun kinderjaren. Spijtig 
genoeg word je nogal raar bekeken als je als volwassen man veel tijd in een speeltuin 
spendeert. 
Oplossing? Dan maar online een plek zoeken waar je mensen kan leren kennen, het 
duidelijk is dat je nog niet van de lagere school bent afgestudeerd en je hersenen de 
grootte van een pinda zijn. 
De plek die de meesten gevonden hebben is een warme plek, namelijk die van de HLN 
commentsectie. Hieronder vind je een aantal comments die jij mag verbinden met het 
juiste artikel! 
Ben jij slim genoeg om de juiste combinaties te vinden? Doe nu de test en bewijs dat 
je een echte HLN-topfan bent! 
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Waterman 21/1 - 19/2 
Bellini 
Jij bent zoals Bellini. Draag de kleur van 

dit drankje om je geluk te beproeven. 

Jouw slechtste alcoscoop match is jenever 

en wodka. Probeer deze zeker te vermij-

den want de vlinders zullen er snel weer 

uit komen. ‘T leven is een feest, maar ga 

toch maar naar de les anders zal je falen. 

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Sangria 
Jij bent zoals sangria. Je houdt van de zo-

mer, probeer ook het mooie van de winter 

te appreciëren. Laat deze maand eens de 

magie van de winter toe en kijk waar dit je 

brengt. 

 
Ram 21/3 – 20/4 
Piña Colada 
Jij bent zoals Piña Colada. Je bent een le-

vensgenieter. Je zit altijd met je hoofd in 

de wolken, maar vergeet niet soms eens 

met je voeten op de grond te blijven. Door 

je positieve houding ben je een doorzetter. 

Dus ook al heb je nog niet veel gedaan 

voor de examens, je zal er wel komen. 

 
Stier 21/4 – 20/5 
Tequila 
De examens komen eraan, maar begin 

vooral niet te stressen als je er nog niet 

veel voor gedaan hebt, want jij bent net 

zoals tequila: in het begin is er niks aan de 

hand en plots ga je als nooit tevoren.  

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Bier 
Jij bent iemand die overal thuishoort: op 

cantussen, op galabals… Je bent casual, 

maar je kan ook zeer classy zijn en past je 

gemakkelijk aan aan je omgeving. Vergeet 

hierbij nooit jezelf te blijven!  

 
Kreeft 22/6 – 22/7 
Martini 
Jouw leven is niet te ingewikkeld en je 

staat sterk in de schoenen. Je houdt niet 

van veel verandering, maar je mag ook 

soms eens gek doen en je volledig laten 

gaan.  

 
Leeuw 23/7 – 22/8 
Jenever 
Zoals de alcohol ben je warm vanbinnen. 

Je laat het in het begin niet altijd blijken, 

maar eens je elkaar goed kent, sta je altijd 

klaar voor je vrienden. Stel jezelf soms 

meer open om nieuwe mensen te leren 

kennen, dat kan zeker geen kwaad. 

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Mojito 
Deze maand kom je waarschijnlijk een 

paar minder leuke situaties tegen. Er is 

echter altijd een oplossing dichtbij, want 

onthoud: met genoeg suiker wordt iets 

zuur terug zoet. Je vrienden zijn voor jou 

de suiker, met hen kan je deze maand al-

les aan. 

 

Boeroscoop: 

Alcoscoop  
Welke drank ben jij? 
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Weegschaal 23/9 – 22/10 
Gin tonic 
Al vind je het leven af en toe wat bitter, 

probeer je best te doen om ook de mooie 

kanten te zien en geniet van de kleine 

toevoegingen in het leven. 

 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Cosmopolitan 
Dit is lekker, maar met de verhoudingen 

die Jan Deman kiest, kan het gevaarlijk 

worden. Als je dit drinkt, blijf je best uit 

de buurt van je assistenten chemie! Ap-

precieer het als je vrienden je proberen te 

helpen en spuw er geen water op. Ze pro-

beren enkel goed te doen. (nvdr. enige 

gelijkenis met één van de redacteurs is 

puur toeval) 

 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Cava 
Je gaat een sprankelende maand tege-

moet. Je familie terugzien, je verjaardag 

vieren… De feestdagen kunnen echter ook 

wat overweldigend zijn. Neem genoeg tijd 

voor jezelf en stel je prioriteiten voorop. 

 
Steenbok 22/11 – 20/1 
Wodka 
Jij bent zoals wodka. Je neemt én neemt 

én neemt tot je niet meer kan en een 

emotioneel wrak wordt. Probeer ook wat 

te geven. 
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Katerblaast 
 

Lotte: "Maar gaan we niet gewoon spaghetti eten in Bavet? Das toch altijd gratis"  
 
Margot: Margot zegt tegen de assistent van wetenschappelijk programmeren: "Mijn 
runknop is weg"  
 
Julia: “Heeft er iemand nog dieren wist-je-datjes?” 
Febe: “Awel er is zo een vogel die kan vliegen” 
 
*Aan de snacks op glow in the barn* 
Gaston: “Wat kan ik krijgen met 1 bon?” 
Jarne: “Gij moogt alles van mij Gaston!” 
Gaston: “Oké, dan wil ik 1 pijp (n.v.d.r. bedoelde pijpbeurt) 
 
Marie Sioen: “Sioen de zanger is geen familie van mij” 
Nele Driesens: “Marco Borsato is geen familie van mij!” 
 
Ruth: “Ik beweeg veel als ik stil zit” 
 
*Tijdens de quiz van Cultuur* 
“Die is gestorven in Polen in 2019” 
Antje: “Dat is van de Holocaust” 
 
Wofl: “Jama Dorre, er is zoveel vis… Hoe gaat da weer? Alleja ma ge zijt vergetariër. 
Ma haha ‘t is echt een Katerblaast want ik heb een kater. 
 
Marie: “Ik ben al naar Ozark Henry geweest” 
Sophie gluutje: “Ah is dat een film?” 
 
Marie: “Lena komt niet aan deze lippen” 
Tim: “Ahn en aan je andere lippen wel dan?” 
 
Sophie gluutje: “Ik hou gewoon van groot” 
 
Marie: “Na al die keren dacht ik niet dat er nog zou uitkomen” 
 
Marie: “Al die ballen, ik ben dat gewoon niet gewoon”  
 
*Weer tijdens de quiz van Cultuur* 
Sophie: “In Timboektoe spreken ze Vlaams want dat ligt toch in België?” 
We waren voorlaatste btw 
 
Mathieu: “Marie meent ge da nu, is dat een bontjas?” 
Marie: “Maar nee, dat is gewoon beer” 
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Wofl: “Waarom zetten ze er dan overal zo’n kippenei bij?” 
Iris: “Hebt ge andere eieren misschien?” 
Wofl: “Ja een scharrelei” 
Iris: “Is een scharrelei niet van een kip dan?” 
Wofl: “Kweet ik dat toch niet” 
 
Nick: “Ik word nooit zat van jenever, echt dat lukt echt nooit” 
*jeneverloop, laatste stop* 
Nick: “Arthur help” 
 
Mathieu: “Wie is er nu wereldkampioen marathon? Is dat een Ethiopiër of een Keny-
aan?” 
Shauny: “Is dat niet Usain Bolt?” 
 
Margot: “Wat zit er in een margarita? Tequilla en …? 
Febe: “Tomatensaus en kaas!” 
 
*tijdens evacuatie van A-blok* 
Breccie: “Kga echt pissed zijn als het Paviljoen afbrandt. Keb juist de piscines gekuist” 
 
Thibo Van de Craen: “Als ge 2 jaar tegelijk doet, gelijk Nathan, dan kunde nie dom 
zijn he” (Over GIT-trajecten) 
Nathan Raeymackers: *Zo trots als een gieter* “Drie!!!” 
 
Antje: “Vuile Columnist” bedoelde communist 
 
Yarine: “Amai, ik moet al heel de tijd lachen. Ik zit echt in de lag-fase” 
 
Oscar tijdens bio: “Ge kunt evengoed een kristal in uw gat steken” 
 
Dorien: “Die eieren zijn gewoon breekbaar” 
 
*op de sushi avond* 
Yarine: “Is dit dan de vegetarische suchi?” *Toont wortel* 
Dorien: “Boos” 
 
Knoedel: “Heeft er iemand een IPhone lader? Ik bedoel stel dat ik onderweg onder-
voerd wordt!” 
 
Frank N.: “Vincent Callewaert is een Belf, alleja, een Waal” 
 
Lotte zegt altijd bonne in plaats van goed, maar ze heeft daar zo haar redenen voor 
Lotte: “Goed is zo abstract, Bonne is zo veel minder abstract” 
 
Arthur C.: “Een nee heb je, een ja kun je pijpen” 
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Arthur C.: “Ik kan er ook soms een vibrator insteken…” 
Justin: “Voor jou wil ik wel mijn poep scheren” 
Arthur C.: “Wie zijn gazon maait, verwacht bezoek!” 
 
Yarine: “Zeg, blijf eens van mijn gat” 
Kemel: “Kprobeer je gsm er in te steken” 
 
Ine: “Stijn kan nog geen cactus in leven houden” 
Smagghe: “Pakt dan een kat, da heeft geen water nodig” 
 
Iris: “Als je saus wilt, moet je beetje dieper gaan” 
 
Arthur: “Als ik geen kinderen kan maken dan moeten zij (over de Heunincks) zaad 
donneren” 
 
Ewout: “Kheb der ke mn lul in gestoken en twas oké” 
 
Iris: *tegen Sara, studente Psychologie* “Wat zijn u practica? Groepsgesprekken?” 
 
*Helena is een katerblaast aan het indienen* “Praktika dat is met minder k’s he?” 
 
Silke: “Arthur (Cornelus) is altijd al een halve geweest eh” 
 
Yarine: “Gij zit in elke snapchatgroep” 
Viktor: “Elke? Ken die niet ze” 
 
Yarine: “Als ik op kot kom doe ik direct mijn broek uit” 
 
*Kans op 15* 
Melissa: “…” 
Jonas: “Waarom zegt gij nu niks?” 
Melissa: “Kwist er geen” 
 
Silke: “1/3 van de jongens kan zichzelf pijpen” 
Melissa: “Ik wou dat mijn lief dat kon, dan moest ik het niet meer doen!” 
 
Melissa: “Wist ge dat mannen maar 1 balzak hebben? Die hebben dus 2 ballen, maar 
die zitten in 1 zak” 
 
Shauny: “Ki pillen lign op kot kom ma ne ke af” 
 
*Tijdens wiskunde pc practicum waar Sofie De Gand graag oplossingen over typt* 
Sofie: “Zou het liefst van al tussen jullie in zitten, heb dan wat van alle kanten” 
 
Ewout: “Wat is oranje?” (in Matlab code) 
Miguel: *zucht* 43 
Ewout: *Typt 43 in Matlab* 
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Dorre: “Ik wou zo m’n vinger daarin steken om te kijken of hij droogstaat en toen 
dacht ik oeh da prikt” 
 
Shauny: “Vamos a la playa, betekent da kotsen op het strand?” 
 
Justin tegen Ward: “Kga nog eens aan je tepel zuigen en zeggen daje een mooi prinses-
je zijt 
Ward: “Sinterklaas sta strak” 
 
Ewout: “Steekt gij uw ballen in haar misschien?” 
 
Pieter: “Kben vergeten of ik hem er in heb gestoken of niet” 
 
Emma Lanoo (Mevrouw Leyder): “Ik wil Meloen” 
 
Rik: “Jawel ik trek regelmatig aan mijn fluit” 
 
Luna: “We trekken allemaal meer af dan we denken” 
 
Thomas: “Waar?” 
Ewout: “In september” 
Thomas: “Wanneer?” 
Ewout: “In september” 
 
Onyn: “Ik heb van Meloen gesipt” 
 
Cloe: “Hoe gaat het?” 
Fara: “12 uur!” 
 
Wofl: “De homowereld is echt een en al drama. Tzijn mensen die willen poepen gelijk 
een man, maar fragiel zijn gelijk een vrouw” 
 
Prof. Dr. Ir. Dirk Reheul: “Lang en groot is niet altijd gewenst” 
 
Axel Leplae (diezelfde random gast van Filologica): *over labo achter Paviljoen* “Is dat 
hier de keuken?” 
  
*Wofl toont filmpje over een baasje die zijn kat laat klaarkomen* 
Van Damme: “Ik wil ook zo lang kunnen klaarkomen, kga eens vragen aan mijn mama 
of ze dat doet bij mij.” 
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Justin: “OMG kijk naar m’n tepel!” 
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