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Oktober, naast de bomen die 
hun bladeren beginnen te verlie-
zen, verliezen wij ook de zin om 
aan de steeds maar groeiende 
cursussen te beginnen. De 
proffen weten ook dat oktober 
de maand is van Halloween en 
zijn al druk bezig ons de stuipen 
op het lijf te jagen door ons con-
tinu te herinneren aan de (toch 
nog  veraf gelegen) examens. 
Gelukkig betekent oktober ook 
het mooie schouwspel van de 
kleurwisseling van de bladeren 
in de Coupuretuin, een gegeven 
waar menig man en vrouw van 
geniet (tenzij het die kizzige 
kastanjes zijn die fietsen over de 
kasseitjes nog moeilijker ma-
ken). 
Niet getreurd, nu kan je even die 
typische herfst-depressie van je 
afzetten en genieten van de epi-
sche sagen en vertellementen 
die dit jaar weer in de Groei te 
vinden zijn. 
 
Vele groe(i)tjes en natuurlijk 
ook veel leesgenot! 
 
Jullie Groeiredacteurs, 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie Oktober 2019 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2019 – 2020, jaargang 75. 

Dit is de Oktobergroei, gedrukt op 350 

exemplaren. 

Groeiredacteurs: 

Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 
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Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Iedere maandag 
Lopen rond de 
watersportbaan 

GUSB 

Wordt 
meegedeeld 

door sportteam 
VLK op Face-

book 

Woensdag 16 oktober Gentse Beiaardcantus Stadshal 16u30 

Dinsdag 22 oktober CV-feedback  Koepuur 16u00 

Woensdag 23 oktober 
ie-net: resultaten 
startbaanenquête  

Oehoe 19u00 

Donderdag 24 oktober 
update@campus: an-
ders leiding geven!  

Oehoe 19u00 

Vrijdag 25 oktober 
Galabal der Bio-

ingenieurs 
Eskimofabriek 
Wiedauwkaai 

22u00 

Woensdag 6 november Bedrijfspresentaties  
Blok E 

campus Coupu-
re  

19u00 

Donderdag 7 november Doctoraat infosessie  
E2 (Visbokaal) 

campus Coupu-
re  

19u00 

Donderdag 7 november Paviljoenfuif Paviljoen 22u00 

Dinsdag 12 november Faculteitsquiz Feestzaal 19u00 

18/11, 19/11,21/11  Bier brouwen 
Zie evenement 

Facebook 
Zie evenement 

Facebook 

Kalender  
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Op de pagina hiernaast vinden jullie een overzicht wat er zoal te doen is met de VLK 
de komende weken. Indien jullie meer info willen over de sportkalender dan kunnen 
jullie doorbladeren naar pagina’s 48 en 49. 
 
Hopelijk tot dan! 
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De Praeses spreekt 
 
Dag trouwe en nieuwe lezers, 
 
Terwijl de vogels de route richting het zuiden nemen, vonden jullie, na een groeiloze 
zomer, opnieuw de weg naar het Groei-kastje. Terwijl onze doorzetters zwoegden aan 
hun herexamens kozen bijna 300 eerstejaars voor een studie in de Bio-
ingenieurswetenschappen. Geen wonder gezien de almaar groeiende maatschappelij-
ke relevantie van onze studierichting. Laat ons alvast afspreken de nieuwe lichting te 
begroeten met dezelfde warme glimlach waarmee wij ooit begroet werden. Want 
naast het onderzoek is ook de gezelligheid van onze faculteit hoogstaand. 
 
Intussen echter staan enkele zekerheden op de helling. Met de aangekondigde harde 
knip wordt de toekomst voor de GIT-studenten onduidelijk. En over knippen gespro-
ken, als de plannen om de Soete-norm uit te voeren de mediastorm overleven, zou-
den richtingen als Geologie en Geografie kunnen verdwijnen. Als iemand een nieuwe 
studierichting kent om over te moppen, suggesties mogen gerust in het ideeënbusje 
naast de villa gedropt worden. En over verdwijnen gesproken, iemand die Minerva 
ook mist? 
 
Maar bon, terug naar waar we waren. De VLK ging ook van start. Onze lopers liepen 
maandagavond het gebruikelijke toertje rond de watersportbaan. Nadien was ieder-
een welkom op onze openingsfakbar. Het vat ging vlot binnen en enkele eerstejaars 
kwamen alvast bijpraten over hun indrukken na de eerste lesdag. Fijn om te zien! 
 
De week werd verdergezet met 
een klassieker op dinsdag. De ex-
cellente bierkeuze van de fouriers 
werd aan zeer studentikoze prij-
zen aangeboden op onze streek-
bierenavond. Dit had als resultaat 
dat onze agora gevuld werd met 
menig student en assistent die 
kon bekoord worden door de bes-
te bieren van de Hopduvel. De 
biersommelier in velen kwam 
naar boven, zo werd er duchtig 
gediscussieerd over het verschil 
tussen Blondine en Brunette. 
Mijn persoonlijke favoriet bleef 
toch het Poperings hommelbier. 
 
 
 
Wie na wiskunde 1 – excuseer, Lineaire algebra –  vergeten was wat eigenwaarde is 
kon woensdag terecht op de Student Kick-Off. Op donderdagochtend werd naar ver-
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luid redelijk wat achtergelaten eigenwaarde gespot in de Overpoortstraat. 
 
Donderdag was het tijd voor onze openingsfuif die voor het eerst in lange tijd volledig 
uitverkocht was. Zoals gebruikelijk vonden de eerstejaars goed hun weg richting Pa-
viljoen, maar liepen ze tijdens de laatste meters in de valstrik. Ze stootten op verbaas-
de blikken toen ze  hun toegangsticketje probeerden in te wisselen aan het frituur-
kraam. Met een beetje hulp vonden ook zij de weg naar binnen en werd het een fan-
tastische avond met consumpties aan vzw-prijzen. De avond verliep, ondanks de 
enorme opkomst, vlot en na een goede opkuis vond het Praesidium zonder proble-
men de weg richting bed voor enkele uren slaap. 
 
Vrijdagavond vertrokken onze eerstejaars op Eerstebachweekend. Aangezien dit 
weekend een grote teambuilding is namen ze ditmaal niet de bus. Ze liftten als groep-
jes richting de Kempen. Na gemiddeld 2u liftavontuur  stapten ze als team uit de wa-
gen. Na aankomst werden veel verhalen  uitgewisseld. Zo liftte een team bijvoorbeeld 
mee met een oldtimer, bestuurd door Britten op rondrit. Een ander team had minder 
geluk en strandde op amper 10 km van de bestemming. Gelukkig werden bobs voor-
zien die hen met de wagen oppikten. 
 
En ook de tweede week was bijzonder aangenaam. Opvallend was het tuinfeest met 
aansluitend een Paviljoencafé. Om heel het gebeuren van muziek te voorzien kwamen 
enkele masterstudenten optreden. Aangezien ze te lui waren om een bandnaam te 
verzinnen, besloten ze vereeuwigd  te worden onder de bandnaam TAMAKLØT. 
Kortom, als de eerste activiteiten als voorbode mogen gelden, dan wordt het een fan-
tastisch academiejaar. Ik hoop jullie samen terug te zien op een (of alle) aankomende 
activiteiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan rest het mij enkel nog om jullie veel moed en doorzettingsvermogen toe te wen-
sen. 
 
 
 
Tot binnenkort, 
Simon 
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Griet Groet Groei: De verzekering 
  
Een heel nieuw jaar = een heel nieuwe rubriek. Je snapt het concept wel denk ik: het is 
een alliteratie… Nu denk je waarschijnlijk wat gaat hier nu weer komen? Goede vraag! 
Dat weet ik zelf nog niet. Ik ga een beetje zien wat er mij op het moment van schrijven 
bezighoudt. Op dit moment zijn dat verzekeringen. Ja, dat klinkt saai, maar eigenlijk 
zijn verzekeringen boeiend en best vreemd! 
 
Ik kwam op het idee om het hier te hebben over verzekeringen omdat wij als studen-
tenvereniging er natuurlijk rekening mee moeten houden dat jullie, lompe studenten, 
over jullie eigen voeten kunnen struikelen (al dan niet onder invloed van alcohol). 
Voilà daar is het al! Alcohol! Niet veel verzekeraars nemen alcohol mee op in hun po-
lis. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar 0.8 g/L is wel tamelijk weinig (wie zet er alco-
holbloedgehalte in godsnaam in g/L?). Stel dat je afgevoerd moet worden voor alco-
holintoxicatie, hoewel je dat te allen tijde dient te vermijden, dan ben je dus niet ver-
zekerd. Tenzij ze je natuurlijk niet laten blazen, dan kan dat niet aangetoond worden. 
Dus ofwel drink je minder dan 0,8 g/L ofwel zoveel dat je niet meer in staat bent om 
te blazen. 
 
Disclaimer: Dit is een mopje, dit is niet verantwoord om te doen en een beetje kort door de bocht.  
 

Ik ging even op zoek, want ik had een vermoeden dat er wel gekke verzekeringen be-
stonden en niets is minder waar. Je zal zeker al gehoord hebben van celebrities die 
lichaamsdelen verzekeren. Zo is David Beckham zijn hele lichaam verzekerd voor wel 
70 miljoen dollar en Kim Kardashian haar poep voor 3 miljoen dollar. Dat is enerzijds 
grappig, anderzijds is dat wel logisch. Hun lichaamsdelen zijn deel van hun inkomen 
en als Kim Kardashian haar poep opeens zou krimpen, zou ze waarschijnlijk inder-
daad minder verdienen. Dat is tamelijk oppervlakkig, maar spijtig genoeg werkt de 
wereld af en toe zo. Ik snap wel niet helemaal hoe je zoals Julia Robers je lach verze-
kert. Als je door een ongeluk je tanden kwijtraakt, is zo’n verzekering begrijpelijk, 
maar stel nu dat je plots wakker wordt en op een andere, niet zo mooie manier, blijkt 
te lachen. Komt de verzekering dan tussen? 
 
Voorgaande verzekeringen waren nog vatbaar, maar wist je dat je je effectief kan ver-
zekeringen voor ontvoering door aliens? Je moet natuurlijk kunnen aantonen dat er 
tussenkomst van aliens was. Bij deze verzekering heb ik zo mijn twijfels. Als je kan 
aantonen dat er aliens aan te pas kwamen dan ben je volgens mij binnen de kortste 
keren rijk. Bovendien: hoe is een alien omschreven in de polis? Stel dat extraterrestri-
sche levensvormen bestaan, dan is de kans het grootst dat een extraterrestrisch micro
-organisme onze planeet bereikt en geen twee meter hoge alien die je meeneemt in 
zijn ruimteschip. Stel dat je geïnfecteerd wordt door een niet-pathogene extraterres-
trische schimmel. Is dat dan ontvoering? Komt de verzekering dan tussen?  
 
 
 
Een andere minder onwaarschijnlijke verzekering, maar nog steeds bizar, is een 
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trouwverzekering. Deze verzekering dekt echt alles dat verband houdt met je trouw, 
zelfs je huwelijksreis. Ik wil eerst even vermelden dat als je dergelijke verzekering 
denkt nodig te hebben, je beter niet in het huwelijksbootje stapt. Deze verzekering 
kom wel degelijk tussen voor een weggelopen bruid/bruidegom! Eerst en vooral als je 
je huwelijksreis met creditcard hebt betaald, dan heb je al een annulatieverzekering. 
Ten tweede vroeg ik mij af hoelang dergelijke verzekering loopt. Stel: je bruid/
bruidegom loopt weg van het altaar. Dat is niet zo leuk, maar gelukkig wordt je feest 
terugbetaald! Daarna waarschijnlijk, ik zou het alleszins aanraden, willen jullie schei-
den. Stel: jullie komen absoluut niet overeen, dit is een aannemelijke stelling in deze 
situatie, en vele advocaten zijn vereist. Komt de verzekering dan tussen? 
 
Een volgende leuke verzekering die op het eerste gezicht wel nuttig klinkt is het ver-
zekeren van huisdieren. Stel: je lieftallige kater is nogal vrijpostig en nu heb je overal 
minikatjes rondlopen. Dit is natuurlijk extreem schattig en hoe meer kittens hoe be-
ter. Kleine katjes worden echter groot en worden ook vrijpostig. Stel: je kater zorgde 
voor 4 kittens, 2 jongens, 2 meisjes. Die katten vinden andere katten in de buurt. De 
kittens van je meisjeskatten die komen sowieso in jouw garage terecht. Stel dat ook ½ 
van de kittens van jouw jongenskatten bij jou terechtkomen. Dan zit je al aan 10 extra 
kittens + 4 nieuwe generatiekatten + 1 opakat, dat zijn dan 15 katten. Eén blikje kat-
tenvoer van Zooplus kost €0,50. Je zet je katten op dieet van elk 1 blikje per dag, dat is 
dan €7,50 per dag. Dat lijkt me een zware last voor je kotbudget… Je kattenverzeke-
ring komt echter tussen voor sterilisaties en castraties, joepie! Er dient ook vermeld te 
worden dat het doden van kittens echt absoluut uit den boze is. Dat is werkelijk de-
goutant. Stel nu dat er een andere kat op onze faculteit komt en Kroketje die natuur-
lijk zijn territorium wil verdedigen, gaat met deze andere hypothetische kat op de 
vuist. Beide katten hebben een kattenverzekering. Kroketje zette echter als eerste de 
aanval in, dus Kroketje is in fout, komt de verzekering (van Kroketje) dan tussen? 
 
P.S.: Alle andere katten moeten van Kroketje blijven en Kroketje is altijd in zijn recht! 
P.P.S.: Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet tussenkomen van de verzekering in 
één van deze hypothetische gevallen . 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

n.v.d.r. Kroketje is de echte naam van Minoes de Campuspoes. 
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EHBO (Eerste hulp bij openingsfuiven) 
Cursus 
 
Agenda’s die uitpuilen van de afspraken, massa’s activiteiten van de VLK, openingsfui-
ven à volonté... Maar dan ook die verdomde verplichte labo’s en lessen waar iedereen 
van zegt dat ze niet te skippen zijn, herkenbaar? Met dit hulpmiddeltje kan je ‘s 
nachts Gent van zijn mooiste kant zien en ook nog op een aanvaardbare manier de 
ochtend erna op de faculteit belanden: 

 
Water, cola en andere niet-alcoholische dranken zijn je beste vriend 
vanaf 4 uur ’s nachts. Weg met al die katers de dag erna en in de 
plaats een fris hoofd en geen misselijk gevoel! Oké, we weten dat 
jullie er nog geen last van hebben, lieve eerstejaars, maar geloof ons: 
katers worden erger met de jaren. 
 

Oké cursus, water, that’s it? Saaaaaaaaaaai 
 
Hehe ja, we weten het, maar we moesten het toch nog even vermelden.  Water is ech-
ter soms gewoon niet genoeg. Bepaalde mensen die geen grenzen kennen tijdens het 
feesten of de al iets ouderen onder ons, moeten soms de natuur een handje helpen de 
dag erna aan de hand van ons meeste geliefde product: MAKE UP. Of je er nu maar 
twee minuutjes voor wil uittrekken of bereid bent een full face look te creëren, hier is 
een lijstje om er zo fabulous mogelijk uit te zien na een zware nacht (van belangrijk 
naar minder belangrijk): 
 
1. Concealer. OMG, een must have! Zonder alle donkere kringen rond die ogen zie 

je er al een pak frisser uit (die van Maybelline met dat sponsje is onze favoriet!) 
2. Wil je naast donkere kringen onder je ogen ook een stralende blik: zie hier mas-

cara. Een frisse blik uit je ogen die niemand doet vermoeden wat voor een var-
ken je een paar uur ervoor nog was. Toptip: waterproof mascara blijft ook tijdens 
essentiële dutjes in de les zitten. 

3. Als je er dan toch een beetje meer tijd voor wilt uittrekken, kan je een klein laag-
je foundation aanbrengen. Zorgt voor een egale teint en geen enkel rood vlekje 
meer te bespeuren. 

4. Om een beetje kleur en diepte aan te brengen kan je nog kiezen om te contou-
ren of voor een mooie bronzer. Contouren doe je om diepte en schaduwen in 
het gezicht te creëren, bronzer zorgt voor een fantastische sun kissed look. 

5. En als we dan toch bezig zijn: blush zorgt ervoor dat je een mooi blosje op je 
wangen hebt. Nee, niet zo een blos die je ook hebt van de drank, maar gewoon 
een gezonde gloed op je wangen! 

6. Last but not least: lipstick! Als je er dan toch helemaal voor wilt gaan, kies een 
nude lipstick waarmee je er weer helemaal op en top uitziet. Of ga voor een 
knalrode variant waarmee je na de lessen meteen weer een stapje in de wereld 
kan zetten. 
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Dus dames, jullie zijn weer gered! Geen judgy blikken meer van vrienden die zich af-
vragen of je nu weeral bent uitgeweest. Fake it till you make it baby!  
 
Maar allerliefste boeren, we hebben ook aan jullie gedacht! Omdat we uit eigen erva-
ring weten dat jongens er ook behoorlijk brak uit kunnen zien na een avondje uit, 
hier nog tips voor het mannelijk geslacht onder ons: 
 
Welk haarproduct moet je gebruiken? 
 
Laten we beginnen met het juiste haarproduct te kiezen voor na het uitgaan. Want 
wat is nu eigenlijk het verschil tussen pommade, gel en wax? En wanneer moet je 
welk product gebruiken? Iedereen kent gel wel, maar is het dan ook de oplossing voor 
alles of heeft het een voordeel om eens iets anders uit te proberen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het wondermiddel: Concealer 
 
Dan kunnen we ook nog een make-up item voorstellen om aan te doen zowel tijdens 
als na het uitgaan, namelijk concealer. Het is een product dat zowel in vaste als vloei-
bare vorm voorkomt en het heeft dezelfde kleur als je huid. Daarom is het handige 
tool die dient om roodheden en puistjes weg te werken. Ook kan het gebruikt worden 
om van die opvallende zuigplekken wat te verstoppen. Als man is dit het enige essen-
tiële make-up item dat je ooit nodig zult hebben dus jullie hebben de luxe dat jullie 
maar 1 ding moeten aankopen. Het is dan ook in jullie voordeel om direct iets van 
deftige kwaliteit aan te schaffen. Indien je een goede concealer hebt zal het ook nooit 
iemand opvallen dat je iets op hebt. Tijdens het aankopen raad ik aan om eens aan 
iemand van de winkel te vragen om u te helpen met de juiste kleur te kiezen voor uw 
gezicht. Let op: test het niet zomaar op uw hand want de kleur van uw hand kan 
enorm verschillen met dat van uw gezicht.  
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Nu heb je het misschien aangekocht, maar hoe gebruik je dit? Je doet een klein beetje 
van het product op de plekken die je wat wil wegwerken en dan dep je erop met je 
vinger tot je geen verschil ziet tussen het product en de omliggende huid. Indien je de 
rode plek nog steeds scherp ziet herhaal je het proces.  
 
Ziezo, nu zijn alle boeren en boerinnen klaar voor het uitgaan en vooral de dag erna. 
We zien je volgende maand weer met vele beauty tips!! 
 
Kusjes, likjes, Cursus xoxo 
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De wonderlijke kotplantenwereld van PR Intern 
 

Als bio-ingenieur is het een halve plicht om een plantje op je kot te hebben. Indien je 
dit nog niet hebt (schaam u), dan is deze flowchart ideaal voor jou! 
Volg gewoon de lijnen, beantwoord de vragen en vind welke plant ideaal is voor jouw 
kot. 

artikel van Dorien 
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Mocht je na deze Flowchart nog steeds niet weten wat je wilt of gewoon nog andere 
suggesties nodig hebben? Aarzel dan niet om mij (Ward van PR Intern) hierover aan 
te spreken! 
Nog een tip die ik kan geven: Twijfel niet om eens langs te gaan in welke plantenwin-
kel dan ook in Gent en vraag wat zij in jouw geval zouden kiezen. Altijd een leuke er-
varing! 
En zit je op een budget? Dan is stekjes nemen de beste oplossing. *insert Jan Decleir 
voorleesstem* Maar dat, mijn beste kinderen? Dat is weer een ander verhaal! 
 

xoxo PR Intern 
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West-Vlaams 101 
Fouriers 
 
Gegroet beste lezer, 
Een gigantisch probleem waar vele Gentse studenten, die niet in het mooie West-
Vlaanderen wonen, mee kampen is het verstaan van hun geliefde West-Vlaamse 
vrienden. Daarom geef ik jullie een spoedcursus West-Vlaams om jullie nieuwe vrien-
den toch te verstaan. 

Nog enkele belangrijke weetjes: 
• ‘Wih’ op het einde van een zin heeft geen specifieke betekenis. Je kan dit verge-

lijken met het woord ‘hoor’.  
• Dubbele negatie is van uiterst belang in het West-Vlaams.  
 Bijvoorbeeld: ‘Ik ga da nooit nie kunnen.’ i.p.v. ‘Ik ga dat nooit kunnen.’ 
• De ‘e’ voor de ‘n’ uitspreken op het einde van een werkwoord is uit den boze! 
 Bijvoorbeeld: ‘speeln’ i.p.v. ‘spelen’ 
 
 
 

West-Vlaams Nederlands 

Ja g’en doet Nee, dat doet je niet 

Tsjollen Het moeilijk hebben 

Nievers Nergens 

Andjoen Ajuin 

Caduc Versleten 

Chambrang Deuromlijsting 

’t Zwin deur de bjètn joagen Gaan feesten 

WAP Worst Appelmoes en Patatten 

Patatten Aardappelen 

Pierelen Doen alsof je werkt, maar eigenlijk niks 

doen 

Ga gi mijn’n dag indeln? Stop met zeggen wat ik moet doen 

Alsan altijd 

Klakke Pet 

Tope Samen 

Pertang Nochtans 

Frank Brutaal/Direct 

Met de poepers zitten Bang zijn 

Chiclet Kauwgom 

Keun Konijn 

Entwadde Iets 
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• Vergeet zeker niet te leren hoe je het werkwoord ‘ja’ moet vervoegen.  

 jaak 

 jaaj 

 jaas/jam 
 jaw 

 jaagt 

 jaans 
 
• Om te slagen voor deze cursus moet je een gesprek van 2 minuten tussen Justin 

Vermeire en Meloen Van Iseghem kunnen meevolgen.  
• De gemiddelde slaagkansen liggen voor deze test op 20%. 
 
Voor eventuele vragen kan je steeds terecht bij Gerrit Callewaert, een West-Vlaming 
uit Bavikhove, deelgemeente van Harelbeke. Maar durf hem niet te ondertitelen, want 
daar wordt hij boos van. 
 
Dan wens ik jullie heel veel succes! 
 
Groetjes, 
Leukste van de Fouriers  
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De mythe van de weerpoes 
Penning 
 
Weerwolven zijn alom gekende fenomenen. Het zijn mensen die in wolven verande-
ren onder invloed van een volle maan en die slechts gedood kunnen worden door een 
gewijde, zilveren kogel. Althans, zo worden ze afgebeeld in de verhalen. We weten 
natuurlijk allemaal dat dergelijke vertelsels sterk aangedikt zijn en de waarheid niet 
altijd even getrouw schetsen. Zo is het namelijk dat weerwolven niet per se afhanke-
lijk zijn van de maan voor hun gedaanteverwisseling, maar dat ze deze zelf kunnen 
controleren. 
 
Dat is de basis van dit artikel, beste lezer, de keuze om te transformeren. Naast weer-
wolven zijn ook nog tal van andere gedaanteverwisselingen bekend, denk maar aan de 
weertijger (India), de weerbeer (Brother Bear) en de weerbrand (Brandweer).  
 
Bovendien kan je zeer gemakkelijk zelf een weerdier worden, ervan uit 
gaande dat we de analogie van de wolven kunnen verderzetten. De voornaamste ma-
nieren zijn:  

• Gebeten worden door een weerdier en het overleven. 
• Het afleggen van de kleren, in het bijzonder een gordel van mensenhuid of het 

aandoen van een gordel, gemaakt van de huid van het dier waar men naar wil 
transformeren. Dit kan gezien worden als een substituut voor het aantrekken 
van de hele dierenhuid - wat ook vaak voorkomt. 

• Zich insmeren met een magische zalf. Dit lijkt mezelf echter de minst waar-
schijnlijke optie, want ik geloof niet in magie. 

• Regenwater drinken uit de pootafdruk van het dier waarin men wil veranderen. 
• Het eten van de hersenen van het dier. 
• De zevende zoon in een gezin zijn. 
 

Ziezo beste lezer, u voelt het al aankomen: er is hier iets niet pluis. Het is betrekkelijk 
gemakkelijk om een weerdier te worden en vrijwel alle vormen zijn mogelijk. Zo dook 
er recentelijk een nieuwe hypothese op die de laatste maanden enkel maar aan kracht 
gewonnen heeft. Ik laat u niet langer in spanning, beste lezer, hier komt ‘ie: 
 
Professor, doctor, ingenieur, decaan Marc Van Meirvenne is de biokat. 
 
Hier volgen de harde feiten die deze hypothese onderbouwen:  

• Marc en de biokat zijn nog nooit samen op 1 plaats gezien. 
• Marc zou wel eens 6 oudere broers kunnen hebben. 
• Marc heeft misschien ooit hersenen van een kat gegeten. 
• Marc wordt graag geaaid onder zijn kin of op zijn buikje. 
• Deze pootafdruk die duidelijk die van Marc is.  
• Enzovoort.  
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Voilà het is eruit, de wereld weet het. Uit gevaar voor eigen leven breng ik u deze ont-
zagwekkende waarheid, om de goede en gegronde journalistiek uit dit blad aan te 
houden. Weest gewaarschuwd beste lezer, want ik voel het hete geblaas al in mijn nek 
en ik heb het gevoel dat hij mij op het spoor is. Eén ding moet duidelijk zijn: goede 
journalistiek eist soms zijn tol, maar het is het waard en de waarheid zal altijd zegevie 
 
Correctie: ik was mis, Marc is niet de biokat. Leuk weetje trouwens: klinische lycantro-
pie is een psychische aandoening waarbij iemand lijdt aan de waan dat hij in een dier ver-
andert, zich voelt als een dier of zich als een dier gedraagt. 
 

Met vriendelijke groeten 
Professor, doctor, ingenieur, decaan Marc Van Meirvenne 
Michiel Merckx 
Verstuurd vanaf mijn Michiel zijn IPhone 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychische_aandoening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waan
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Hoe leuk is jouw studentenleven? 
Cultuur 
 
Uitgaan tot het weer licht is → 5ptn 
De fakbar afsluiten → 7ptn 
Naar VLK Tuinfeest geweest → 7ptn  
Een week in elke les zitten → 3pnt  
Een week in geen enkele les zitten → 3ptn  
Zat in de les hebben gezeten → 5ptn  
Een Julientje als midnight snack gaan halen → 5 ptn 
Nog een groot deel van dat Julientje de volgende ochtend als ontbijt eten → 3ptn 
Een kater hebben tot laat in de namiddag → 5ptn 
Elke middag een middagdutje willen doen → 5ptn  
Een plant “vinden” en meenemen → 7ptn  
Geen planten op kot hebben → 3ptn 
Wakker worden met een random voorwerp naast je bed → 7ptn 
Je gsm/portefeuille kwijtraken maar op miraculeuze wijze terugvinden de dag erna → 
3ptn 
Met een foute jas naar huis gaan → 3ptn 
Zeggen dat je niet uitgaat maar om 1u ’s nachts op de bus naar Merelbeke zitten → 
5ptn  
Een vreselijke walk of shame gedaan hebben → 5ptn 
Ergens anders uitgaan dan de Overpoort → 5ptn  
Extra onbetaald eten uit de automaat krijgen → 5ptn 
Extra moeten betalen om eten uit de automaat te krijgen → -5ptn 
Naar VLK Openingsfuif geweest zijn → 5ptn 
Een hele dag niets doen en samen uitkateren met je vrienden → 5ptn 
Liefde krijgen van de campuskat → 7ptn 
Vloggen tijdens het uitgaan (en je achteraf doodschamen) → 5ptn 
De veters van je uitgaansschoenen zijn hard van het vuil → 3ptn 
Met je goede schoenen uitgaan → -3ptn 
Naar de streekbierenavond geweest zijn → 5ptn 
Ergens wakker worden en niet weten hoe je daar beland bent → 7ptn  
Uit de les moeten gaan omdat je kater je net iets té veel werd → 7ptn 
Genieten van het zonnetje in de binnentuin, langs de Coupure of aan de Graslei → 
5ptn 
E-purse gebruiken en Kathy blij maken → 5ptn 
Je favoriete broodje was op → -5 ptn 
Een wii-spelletjesavond houden op kot → 5ptn 
In de Coupure gezwommen hebben → 7ptn 
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Score 0-51: Je kan genieten van de kleine dingen, maar je kan je studentenleven zeker 
nog wat leuker maken. Af en toe wat meer naar een VLK-activiteit gaan is een goed 
begin. Ook gewoon gezellig samen met je vrienden zitten is al leuker dan achter je 
bureau.   
 
Score 51-102: Jij hebt een leuk studentenleven! Je beseft dat het studentenleven leuk 
kan zijn, maar dat het studeren niet vergeten mag worden.  
  
Score 103-154: Jij maakt enorm veel plezier. Soms zo veel dat je je het de dag erna be-
klaagt als je je kater voelt.  
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What U Should Know About de HARDE KNIP 
Centurion 
 
Begin oktober verscheen in allerlei kranten het bericht over een ‘harde knip’ 
tussen bachelor en master. Dit houdt in dat je voortaan (lees: wanneer deze 
regelgeving in werking treedt) niet langer aan je master zal kunnen beginnen 
zolang je bachelor nog niet afgewerkt is. Dit is een voorstel dat afkomstig is 
van de nieuwgevormde Vlaamse regering en opgenomen is in het regeerak-
koord. Deze knip zou ervoor moeten zorgen dat studenten sneller hun diplo-
ma behalen. De GSR (Gentse Studentenraad) is tegen en noemt het een 
‘absurde maatregel’.  
 
De harde knip komt er nadat cijfers aan de KU Leuven en de UHasselt opgevraagd 
werden door De Standaard. Vorig jaar volgde 35 procent van de studenten die hun ba-
chelordiploma bemachtigden aan de KU Leuven ook reeds mastervakken. Aan de 
Uhasselt is gemiddeld 15 procent van de masterstudenten nog steeds bezig met het 
afwerken van hun bachelor. De redenering achter het besluit van de Vlaamse regering 
(volgens het Nieuwsblad) is de volgende: ‘op korte termijn krijg je misschien op het eer-
ste zicht studenten die langer doen over hun studies, maar op lange termijn zou het 
effect juist omgekeerd moeten zijn, omdat studenten gestimuleerd worden om hun ba-
chelor snel af te werken.’ Het is dus eerder de bedoeling studenten schrik aan te jagen 
(‘motivatie te geven’) en zo het gewenste effect te creeëren, namelijk minder lange 
studiecarrières. 
  
Rik Van de Walle (‘Riktor’) 
Ook de Riktor vindt dit een goed voorstel en was hier ook al langere tijd fan van. Hij 
pleit echter wel voor enkele voorwaarden. Zo wenst hij dat universiteiten gemakkelij-
ker mogen delibereren in de bacheloropleidingen. Maar wat zegt dit dan over de 
‘kwaliteit’ van de afstuderende bachelors? 
  
Gentse Studentenraad 
De Gentse studentenraad heeft openlijk zijn verontwaardiging 
geuit. Zij vinden de maatregel ronduit absurd. Volgens hen 
moet het probleem van aanmodderende studenten inderdaad 
aangepakt worden, maar is dit niet de juiste manier. De GSR 
wijst de vinger in een andere richting, namelijk de stroeve 
overgang tussen het secundair onderwijs en het hoger onder-
wijs, het gebrek aan begeleiding en gebrekkige investeringen 
in onderwijs. Bovenal wil de GSR dat de oorzaak van de studie-
duurverlenging beter onderzocht wordt vooraleer er conclu-
sies getrokken worden. De studenten hebben dan ook inspraak 
gevraagd in de uitwerking van de maatregel.  
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Soete-norm 
Tevens wordt de Soete-norm in het hoger onderwijs ingevoerd. Dit is een plan, opge-
steld door Luc Soete in 2008, dat stelt dat bacheloropleidingen die minder dan 115 stu-
denten tellen over alle drie de jaren, moeten verdwijnen of fuseren.  

Dit vormt voor ons bio-ingenieurs echter weinig problemen  . 

  
Ps. Volgens het huidige voorstel in het regeerakkoord zou je een uitzondering kunnen 
aanvragen indien je minder dan 30 studiepunten in je bachelor af te ronden hebt en 
indien daar geen ‘essentiële’ vakken tussen zitten. Alsook moet je geslaagd zijn voor je 
bachelorproef.  
 

 

Bronnen:  
Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191002_04641263 
 
DeMorgen: https://www.demorgen.be/nieuws/gewoon-absurd-harde-knip-tussen-
bachelor-en-master-stuit-op-onbegrip-bij-gentse-studentenraad~b62f18d4/ 
 
De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20190930_04636526 

Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/knip-in-hoger-
onderwijs-eerst-bachelor-volledig-afronden-dan-pas-aan-master-beginnen~a48577a8/  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191002_04641263
https://www.demorgen.be/nieuws/gewoon-absurd-harde-knip-tussen-bachelor-en-master-stuit-op-onbegrip-bij-gentse-studentenraad~b62f18d4/
https://www.demorgen.be/nieuws/gewoon-absurd-harde-knip-tussen-bachelor-en-master-stuit-op-onbegrip-bij-gentse-studentenraad~b62f18d4/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190930_04636526
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/knip-in-hoger-onderwijs-eerst-bachelor-volledig-afronden-dan-pas-aan-master-beginnen~a48577a8/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/knip-in-hoger-onderwijs-eerst-bachelor-volledig-afronden-dan-pas-aan-master-beginnen~a48577a8/
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Dossier: de eerste weken door de 

bril van eerstebachers 
 
“In mijnen tijd hadden we nog Viaene, toen moesten we nog een écht herbarium ma-
ken!” en “Zonder fysica 2 is het eerste jaar nog maar half zo moeilijk!” zijn slechts en-
kele uitspraken die naar de hoofden van de eerstejaars worden geslingerd. Hoe voelt 
het nu eigenlijk om anno 2019 een eerstebacher te zijn en kennis te maken met de 
VLK? Een korte analyse van drie eerstejaars, waardoor we onszelf terugkatapulteren in 
de tijd en een vergelijking kunnen maken met het jaar dat we zelf voor de eerste keer 
over de kasseien van onze geliefde campus reden en vol spanning meegingen op dat 
befaamde eerstebachweekend. 
 
Het abc van het eerstebachweekend 

Wannes Dewulf 
A staat voor Amoureuze Avond tussen twee Anonieme eerstebachers  
B staat voor bussen voor een cantus, wat blijkbaar een zeer dwaas idee was 
C staat voor chili con carne met een vreemde bijsmaak 
D staat voor Drankspelletjes, nooit aan beginnen 
E staat voor Eindelijk, het gevoel dat je hebt als er na een uur iemand stopt tijdens het 
liften 
F staat voor Fris en fruitig opstaan, of toch voor de meesten 
G staat voor Gaston, die toch wel een halve held is om dit allemaal in het Nederlands 
te doen 
H staat voor Hooooooommmmmeee on the range, where the deer and the antilope 
play-ay-ay-ay… 
I staat voor Ik denk dat ik morgen geen stem meer ga hebben 
J staat voor Ja man, mijn inspiratie is nu al bijna op en er zijn nog 16 letters te gaan 
K staat voor Kitchen Rave natuurlijk, waarvoor anders? 
L staat voor Liften naar Wuustwezel, want de ‘bus’ kwam niet af, hahaha… 
M staat voor Maes, want blijkbaar was iedereen daar super tevreden mee (licht sarcas-
tische bijklank) 
N staat voor Na 10 pintjes in mijn hoofd, kan ik niet meer lezen (~Gaston, 28/09/2019) 
O staat voor Onvergetelijke momenten (melig é, ik weet het) 
P staat voor Paashaasrace, moet je echt eens gespeeld hebben. 
Q staat voor Quote die je liever snel weer vergeet: bloom, dat is wel gewoon het En-
gels voor bloem é 
R staat voor Rood, de kleur van Justin zijn schouder zondagochtend 
S staat voor Slaaptekort (kort en bondig) 
T staat voor Trouwgeloftes aan elkaar (of in trio blijkbaar, want wie zijn wij om te oor-
delen). 
U staat voor Uitmuntende nieuwe vrienden 
V staat voor Vuur, beter gezegd kampvuur, maar de K had ik al gebruikt 
W staat voor Waarom is mijn pint nu alweer leeg? 
X staat voor Xylofoon, want eerlijk is eerlijk: X staat altijd voor Xylofoon 
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Y staat voor Yes we can (drink one more) 
Z staat voor Zeer veel mooie herinneringen 
Alles bij elkaar een fantastisch weekend, het begin van heel veel nieuwe vriendschap-
pen en het begin van hopelijk een heerlijk jaar.  
*micdrop* 
 

De kennismaking met campus Coupure van een eerstebacher uit het verre 
Zogge… 
                                                                                                                       Jarne Van der Aa 
‘Zogge? In Hamme? Wtf is Hamme? Aaah, tussen Dendermonde en Sint-Niklaas, nee, 
ik heb nog altijd geen idee vanwaar gij komt.’ Dit zijn de woorden die ik op mijn eer-
ste dag op campus Coupure talloze keren heb mogen aanhoren en ik vind het nog 
steeds even grappig. Nu ben ik gestopt met het proberen uitleggen waar ik vandaan 
kom bij nieuwe ontmoetingen, gewoon een boeredorp in de buurt van Dendermonde 
is genoeg, het is niet dat iemand echt gaat opzoeken waar Zogge precies ligt. Als een-
zaat vertrok ik naar de Coupure, maar ik vertrok die introductiedag 250 euro armer 
(hoezo kost een hoop papier 250 euro?), een beetje zat (bier smaakt echt beter als het 
gratis is) en met al een hoop vrienden uit viezere plekken dan Zogge, namelijk Aalst 
en Wallonië.  
 
Al snel volgden de eerste lessen, maar omdat die vooral herhaling waren van vorig 
jaar, waren die lessen het uitgelezen moment om te socializen en niet op te letten. 
Ook is er in Gent wel elke avond een feestje, dus was mijn eerste week op kot ook di-
rect één van de vermoeiendste weken van mijn leven. Wel een gouden medaille aan 
mezelf, want ik ben naar elke les geweest en er ook elke keer min of meer op tijd ge-
raakt. (Ik geef mezelf een academisch kwartiertje om binnen te komen, zo ben ik 
nooit echt te laat.)  
 
Toen kwam het moment waar we heel de week om smeekten: het einde van de week 
en het begin van het weekend. Voor mij en enkele anderen was dit dubbel zo plezant, 
want dit betekende het begin van het eerstebachweekend. Dit begon al direct met een 
knal, want ik mocht al bijna samen met Wannes in mijne puren gaan paraderen over 
de brug van de Coupure, wie had gedacht dat wij zo slecht waren in tafelvoetbal. Na 
die verlossende 10-1 (en daarna snel 11-1), mochten we gaan liften naar Wuustwezel, 
want soms heeft een onbestaande bus autopech en zegt die op het laatste moment 
af :). Ik dacht dat ons team bijzonder goed bezig was, maar het bleek dat we enkel 
goed waren in ruilen, want om 12u ’s nachts werden we mooi opgehaald met de bood-
schap dat iedereen er al was. Achja, we hadden ons geamuseerd. Het eerstebachweek-
end zat vol plezier, vertier en bier, drie dingen waar ik enorme fan van ben. Na een 
paar legendarische Gaston-uitspraken, enkele fuifjes in de keuken, enige amusante 
kaartspelletjes en fantastische nieuwe vrienden was het weekend snel voorbij, en 
mocht ik zonder stem huiswaarts keren.  
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De tweede week was rustiger (even recupereren was broodnodig), maar toch was er 
een bepaald hoogtepunt dat ik waarschijnlijk nooit meer zal vergeten: de openings-
cantus. De VLK heeft officieel geen doop, maar als je in 1 van de vuilbakken gaat kij-
ken op de Coupure, dan zal je misschien nog resten van mijn kleren vinden, want die 
heb ik gewoon in de vuilbak gegooid.  
 
Als ik mijn voorbije twee weken heel kort zou moeten samenvatten, dan bestaat er 
maar 1 cliché woord: onvergetelijk! 
 
10 dingen waarvan ik wou dat ik ze wist voordat ik mij inschreef bij de VLK  

Oscar Aesseloos 
1. Da zit daar vol met West-Vlamingen! 

2. Zoek het kringlied en Io Vivat al op voorhand en LEER HET VAN BUITEN, dit 

zal je zeer veel schaamte en stress besparen. 

3. Neem GENOEG reservekleren mee.  

4. Ga sowieso mee op eerstebachweekend, echt een gemiste kans als je dat niet 

doet. 

5. Als je geen adjes kunt trekken, LEER DAT!!!! 

6. Word vriendjes met Gaston, want Gaston is geweldig! 

7. Neem kaarten mee op eerstebachweekend, dan is er altijd iets te doen (die West-

Vlamingen zijn daar echt verslaafd aan). 

8. Wees (en ik kan dit niet genoeg benadrukken!) NIET bang van de interfacultaire 

half-incestueuze muilcirkel die zichzelf de VLK noemt. 

9. Leer vuil en goedkoop bier drinken, want dat is het enige dat je daar zal krijgen. 

10. Blijf zo ver mogelijk weg van hun zelfgemaakte chili con carne!!!!! 
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Avondje uit 
Feest 
Een Gentenaar en een West-Vlaming gaan een stapje zetten, een dialoog: 
 
“E bonamie” 
“Joa wadde?” 
“Lampette tsenavends?” 
“Bajonk, ken wel hoeste in e fjiste!” 
“Oas ek ’t goe veure en ester peper en zijt in ‘d ovp” 
“Bère moatje, we goan ’t zwin deur de bjêten joagn” 
“Iest een frietse goan stekke veur e fonke?” 
“Jow ken oenger, tes biekan skaftied” 
*Tijdens een lekkere doch vettige maaltijd* 
“Tes van lekt min luptje wi” 
“Zo deur de keele joagen dadde doet” 
“Eije joen vulte?” 
“mijn uure pierro, ‘k goa ’t ni vertoereloeten” 
“Gev ke sjette, we hoa kletsers in us weezn beutrn” 
“Oh en peintse, krijgt woater in mijne mond!” 
*Later op de avond in de dansclub, na menig alcoholische consumpties* 
“kzen oeremulle moatje!” 
“jawadde, ke uuk een stuk in mijn leeze!” 
“ziej die snelle mokke dansn, die wilk wel in de mulle wirkn wi” 
“Ja santé mijn ratsje, die mooke zoe'k uuk wel ne kier tege maane gielee wille trekke” 
“zoek er mee goan klap’n?” 
“Wadist jong, spant je gat gelijk een ei, benijteschijter” 
“’T is al gin oar snien, zis misschien in kennisse” 
“Awel, vragen es vrij en ’t refuseeren stoat er bij” 
“Ferm bakkesn gi ge kunter uij in droain mé peird en karre” 
*Beïnvloed door spraakwater en groepsdruk sloeg hij zijn kans, maar tevergeefs…* 
“Es’t potirde, twordt mie de vuist sebiet?” 
“Oud je mulle, ’t is vo de noaste keer” 
“Mo ge moet u tsiepuugkes nie opzetten, ik trekteer en peintse” 
*Op weg naar de bar, botst een onfortuinlijke feestganger tegen de reeds geprikkelde 
West-Vlaming* 
“Wuk est me je mulle moatje, moek jon mulle verbouwn, me je dwoaze mulle!” 
“Ma gij zijt ne zeemelirre, jet stuk in euw kluute, kom tes uure van poliese” 
“Joa kzint zo moe lik koude keirre pap, me die ketelmuziek wok iere” 
*Na een korte nachtrust* 
“Ebde ne koater zatuuft?” 

“Bajonk, ke moetn spuien en tons ip me muile gedèst” 

“Ale twas wijs, tenoastekier tselfste” 

“Verzekers wel! 
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Café TO DO 
Paviljoen 
 
Met de beginnende winterkoude kan het in deze eerste weken een zegen zijn om nog 
eens rustig op café een “goei pint te gaan pakken”. Bij deze dan een kleine To do-list 
voor cafékes die ik zelf alvast de moeite waard vind: 
 
Café Koepuur 
Dit prachtig gelegen etablissement (tegenover de faculteit) verandert iedere maandag-
avond in een heus paradijs voor de bio-ingenieur. Dan vindt niets minder dan onze 
eigenste fakbar plaats. Het is het stamcafé der boerekotters en daarmee kan je er dan 
ook aan studentikoze prijzen een pint komen drinken op maandag.  
 
De Spinnenkop  
Een langs buiten onopvallend café, maar eens ontdekt een perfecte go-to voor een 
zeer gezellige avond. Als je van de Lidl "op de ring" richting Ekkergem kerk wandelt 
kom je het tegen op je linkerkant. Super vriendelijke cafébaas en de chouffkes van den 
tap zijn een echte aanrader! Je kan er naar het schijnt ook terecht voor een erg lekkere 
spaghetti (de lasagne zou ook goed zijn). Als je hier achterin in de binnentuin gaat 
piepen zou het goed kunnen dat je mijn voorganger of mezelf tegen het lijf loopt.  
 
De Walrus 
Uitermate gezellig en ook enorm geschikt om eens iets te gaan eten. Reserveren op 
voorhand is wel aangeraden. Verder kan je er ook een potje poolen. Bier dat er zeker 
aan te raden is: Gageleer. Erg lekker biologisch biertje met wilde gagel uit Lochristi.  
 
Het Spijker 
Een donker en sfeervol dranklokaal in hartje Gent. Als je de Graslei afwandelt richting 
het Gravensteen bots je op het terras. Aanrader: zet u boven in de zetels! Fantastisch 
voor een fijne avond waarbij je wat wilt werken aan je zware bieren bucketlist.  
 
't Galgenhuis 
Piepklein, maar erg fijn! Het kleinste café van Gent, op tijd komen is dus zeker de 
boodschap. Als dit niet lukt: de kroegentocht van VLK passeert hier wel af en toe, kijk 
dus zeker uit naar dit evenement!  
 
Dulle Griet 
Relatief toeristisch café gelegen op de Vrijdagmarkt. Dit is het befaamde café waar je 
een Kwak kan bestellen. (Dit is het bier dat geschonken wordt in zandlopervormig 
glas in houten houder.) In ruil voor het glas moet je je schoen afstaan. Deze wordt dan 
in een mandje omhoog gehesen. Dit doen ze als "waarborg" voor het glas.  
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Jan Van Gent  
Een bruine kroeg met karakter. De tuin achteraan is ook fijn vertoeven, al zal dit eer-
der weggelegd zijn voor wat zomerser weer. Een van de cafés waarvan ik weet dat je 
"een goei orvalleke" kan bestellen. (Helaas wel zonder toastjes met zalm)  
 
Trollekelder 
Ook een echte bruine kroeg in drie verdiepjes. De kelder heeft onder andere iets spe-
ciaal. Er kan hier wel een gezellige drukte hangen aangezien het ook een nog vrij toe-
ristische trekpleister is.  
 
PaviCafé  
Dit is mijn favoriete café van de voorlopig nog vrij kleine en bescheiden lijst. (Er zijn 
nog talloze andere enorm fijne cafés in Gent die zeker de moeite waard zijn.) Ieder 
semester wordt ons eigen Paviljoentje omgetoverd tot de meest knusse bar van heel 
Gent. Voor zij die erbij waren: de avondfase van het Tuinfeest in de tweede week is 
hier het perfecte voorbeeld van. Dit om maar te bewijzen dat die vuile cantus- en 
feestzaal ook enorm gezellig kan zijn. Ofwel is er een bandje dat speelt, ofwel liggen 
er gezelschapsspellekes klaar en niet te vergeten dat je er kan sloeberen aan zeer de-
mocratische prijzen. Zeker komen dus!  
 
Kuskes,  
Jullie Paviljoenbeheerder 
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DOLDWAZE AVONTUREN MET YARLIT EN KEPISCH 
 
Over hoe we om 12u naar huis gingen, wacht nee 2u… oeps 5u 
 
Laten we even wat context schetsen… We neigden naar het einde van 
het 2e semester, de examens kwamen eraan en de nood om nog een 
laatste keer eens iets te gaan drinken liet zich voelen. Daarnaast was het 
niet zomaar een avond. Nee, het was maandagavond, een fakbaravond, 
een afsluitvatavond en één liter mojito voor 5 euro in de Delta-avond! 
Hierbij een reconstructie van de epische avond:  
 
18u04: 
Dille en Kamille 
Een onverwachte, maar aangename ontmoeting. We kiezen een mooie, 
nieuwe bloempot en gaan op zoek naar potgrond (Die is trouwens kei 
moeilijk te vinden daar). We praten over koetjes en kalfjes en al snel komt 
het gesprek bij een ander koetje. Wat blijkt, we hebben beiden wel zin om 
die avond nog eens naar de Koe te gaan. Al snel wordt de afspraak ge-
maakt dat het niet te laat zou worden: we gaan om 12u naar huis, zo heb-
ben we dinsdag een productieve dag! 
 
22u: 
Koepuur 
We bespreken nog vlug dat het inderdaad een rustige avond wordt en we 
zeker om 12u naar huis gaan. Maar toen kwam obstakel nummer 1: een 
gratis vat. Maar dit zou normaal geen reden mogen vormen om van ons 
plan te moeten afwijken. Ondanks het gratis vat ziet het er nog naar uit 
dat we op tijd op kot zouden zijn. Maar dan komt het tweede gevaar al om 
de hoek loeren: in de Delta kan je tot 24u één liter mojito kopen voor 5 
euro. Oké, voor mojito kan er wel al eens een uitzondering gemaakt wor-
den. De beslissing wordt gemaakt dat 12u verlaat wordt tot 2u. Er worden 
nog snel wat pintjes naar binnen gekapt en we vertrekken richting Delta 
met een groepje mojito fanaten. 
 
23.55u:  
Delta 
We zijn te laat! De mojito is reeds op! De emoties laaien hoog op, er wordt 
gevloekt, geweend, … We kunnen het gewoon niet geloven… We willen 
meteen onze fiets nemen en terug naar huis gaan. Uit woede zou ik zelfs 
voor 2u in mijn bed liggen. Maar ho! Daar komt de redding in de vorm van 
gratis vaten van de VTK! Na zo’n tegenslag verdienen we misschien wel 
een pintje. 
 
2u40: 
Oeps, plots bevinden we ons al in de Porter.  
We zijn niet meer op het uur aan het letten en denken dat het nog altijd 
voor 2u is. Time flies when you're having fun. Na pintjes volgen nog shot-
jes, spitbull en nog pintjes.  
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4u59 1u59:  
Op de stoep voor de Porter 
Daar is het besef dat we al na 2u zijn. Gelukkig kunnen we er best wel 
om lachen. En met een kleine correctie op snapchat lijkt het nog maar 
1u59 te zijn. Van al dat dansen en zingen begint ons buikje wel te grom-
men. Het is tijd om op zoek te gaan naar een ‘midnight’ snack.  
 
5u06: 
Stefano’s place 
Tot onze grote verbazing blijkt Stefano’s al dicht te zijn. Door dit voorval 
staan we verstomd naar het gesloten rolluik te kijken. Plots zijn we getui-
ge van een heus accident dat achter het rolluik gebeurt: iemand heeft de 
platteau met bitterballen omgegooid. Na de slappe lach is het nu écht wel 
tijd om naar huis te gaan. We wandelen richting Kunstlaan voor onze 
fiets. 
 
5u10: 
Kunstlaan 
Aan onze fietsen komen we een oude bekende tegen: de zatte pulle 
waarmee we daarnet nog ‘t Smidje aan het dansen waren in de Porter. 
De dame in kwestie herkent ons jammer genoeg niet meer, maar begint 
toch haar hart te luchten. Dit is het begin van een emotioneel gesprek 
waarbij 1 van ons geregeld de slappe lach krijgt op ongepaste momen-
ten.  
 
5u20:  
We beginnen aan onze fietstocht richting Coupure.  
Onderweg lachen we nog 7 keer met het bitterballenincidentje en nog 11 
keer met het feit dat we net niet op tijd thuis zullen zijn. Alhoewel, het is 
toch nog maar 2u ??  
 
5u35: 
Kot 
We sturen nog vlug een snap om te tonen dat we veilig (en op tijd?) op 
kot zijn geraakt. Het was duidelijk dat het bijna zomer is, want de zon is al 
op om 2u!  
 
Volgende keer beter.  
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Gegroet Groeiers! Een nieuw academiejaar is aangebroken, hopelijk hebben jullie een 
legendarische zomer achter de rug en zijn de ongelukkigen met herexamens onder-
tussen gelukkig met de resultaten hiervan. Ook dit jaar staat IAESTE weer paraat om 
vele studenten van een onvergetelijke buitenlandse stage voorzien komende zomer. 
Maar first things first, IAESTE, wat is dat voor een overgecompliceerd acroniem dat 
als ‘ice tea’ klinkt in het Engels? 

IAESTE? 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, over meer dan 80 landen, actief is en jaar-
lijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans 
geeft om waardevolle werkervaring in het buitenland op te doen. 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 pak levenservaring op te doen. 
 
Stages? 
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin februari, dan 
kan je op ons online platform een account aanmaken en appliqueren. Hoe dit allemaal 
exact in z’n werk gaat zal ruim op tijd gecommuniceerd worden. In volgende edities 
van Groei zullen enkele stageverslagen van Belgische studenten uitgelicht worden, om 
jullie helemaal warm te maken om net als deze studenten een onvergetelijk avontuur 
te beleven tijdens de volgende zomer. 
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Summer Reception 

Om vele Belgische studenten naar het buitenland te kunnen sturen op stage, ruilen 
wij verzamelde stages in België uit met buitenlandse IAESTE comités. Om die reden 
komen er ook evenveel buitenlandse studenten naar België op stage, die we met open 
armen ontvangen.  
 
Het ontvangstprogramma om de buitenlandse stagiairs te entertainen wordt ‘Summer 
Re-

ception’ genoemd. Met het oog op de wijze uitspraak “een beeld zegt meer dan dui-
zend woorden”, zie je hier een aantal kiekjes genomen op een van de vele national 
evenings (avonden waarop een stagiair zijn thuisland voorstelt) of andere activiteiten. 
 

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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De frustraties van een dagdromer 
Thomas Windey 
 
GOOOOOOOOD MOOOOOORRRRRNIIIIIING GAAAAAMMMMEEEERSSS!!! 
 
Misschien wel een beetje een overdone intro, maar er is momenteel weinig inspiratie 
te vinden in mijn semi-katerige hoofd dus het zal ermee door moeten kunnen. Aange-
zien ik al in de eerste zin de ‘fourth wall’ doorbroken heb en ik nog steeds geen idee 
heb waarover ik ga schrijven zal ik maar gewoon beginnen met hoe de afgelopen week 
verliep en hopelijk kom ik ergens uit waarvan ik bij het nalezen (hahah nalezen, das 
een goeie iedereen weet dat de groei niet wordt nagelezen (dikke leugenaar)) het idee 
van heb dat het niet de moeite is om weg te smijten. 
 
Toen ik dinsdagochtend binnenkwam in wiskunde zag ik prof. dr. ir. Jan Baetens al 
denken van “Oei ik heb er precies wat teveel gebuisd vorig jaar…” aangezien er in het 
auditorium plaats was voor 280 mensen en er 370 binnen moesten. Natuurlijk flinke 
student die ik was kwam ik mooi op tijd en was die ene stoel, je weet wel, de stoel in 
elk lokaal helemaal achteraan waar je niks meer ziet maar waar het altijd wel best ge-
zellig is, nog beschikbaar. Opletten ging er toch al niet van komen aangezien ik 
(wederom) een semi-katerige kop had. Ik nam dan maar mijn smartfeun in de hoop 
dat iemand in mijn DM’s zou sliden. Tevergeefs uiteraard (insert sad cat meme) maar 
er is dan nog altijd die ene groepschat waar de meest random dingen besproken wor-
den. Deze keer ging het over het bierkakje en de belangen ervan dus eigenlijk best wel 
interessant en al zeker interessanter dan prof. dr. ir. Jan Baetens die vooraan aan het 
orakelen was over Joke Schauwvliege die met haar fiets wegrijdt van de steeds dichter-
bijkomende kiesdrempel waar CD&V nog juist boven blijft. Maar goed, ik ben hier 
niet om een politiek statement te maken ofzo (maar als je er iets over te zeggen hebt 
of je wilt een intellectueel debat over politiek (of gewoon iets anders maakt niet uit) 
hit me up (oké ja misschien ben ik eenzaam, niet haten!)). 
 
Tof, goed, nice, episch, lit en dank. Dan zijn we aangekomen bij het suïcidale, depres-
sieve en deprimerende gedeelte van dit enigszins slecht geschreven artikel, paper, 
stuk, verslag en opstel. Ziezo, flexen met mijn (en vooral die van synoniemen.net) 
kennis van synoniemen kan ik ook al weghalen van de checklist. Vraag me wel af of er 
een synoniem bestaat voor ‘synoniem’…??? Maar dus, door hele dagen op Reddit te 
kijken naar depression-memes word je weldegelijk ook een beetje depri. Tijd om eens 
op te letten dacht ik dan maar! De les was echter al gedaan en aangezien ik op die ene 
stoel zat zo helemaal achteraan had ik het niet eens door… 
 
Zo, ik hoop dat de ene lezer die het tot het einde heeft gemaakt van deze verschrikke-
lijke abominatie van een artikel heeft ingezien dat wiskunde gewoon pure fun is, dat 
depressie-memes kijken sociaal aanvaard moet worden en dat Joke Schauvliege nood 
heeft aan een nieuwe fiets. 
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Stay hydrated gamers, Thomas 
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150 jaar “Tabel van D. I. Mendelejev”  in 2019 ! 
 

“ZEG EN SCHRIJF HET EENS MET CHEMISCHE ELEMEN-
TEN”! 

 

Arseen (As) en de Anti-Moon (Sb) sekte 
 
Prof. em. Dr.ir. Erick. J. Vandamme, Vakgroep Biotechnologie, Fac. Bio-
ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent, België 
 

Op een late avond stond Arseen (As) Praseodymium (Pr), een verlopen I-se chemicus, 
die de nieuwe trends in de chemie allang niet meer kon volgen, op de oud-Fe-markt 
van Bk, een Te-toeristenstadje  in Cf in Am, doelloos tegen een La-paal geleund. Hij 
staarde  wezenloos naar de He-sterren aan de O-arme en CO2-rijke hemel.  Op de Pt-
blonde Cf-filmsterren was hij allang uitgekeken (tenzij hun laatste lapje Tm ontbrak)  
en ook de glitter van de Ne-reclame pijnigde zijn ogen te veel. As was een K-kop, die 
aan de Ga leed, niet meer zo Hg was als een vis  en zelfs geen Ag-en Fr meer op zak 
had. Zijn pacemaker Li-batterij liep ook op haar einde. Hij speelde met de idee toe te 
treden tot de Sb-sekte, wat voor velen in Cf een echte Sc betekende, en hij was van 
plan iedereen eens zijn onge-NaCl-en mening te geven. 
 
Gezien het drukkend en warme weer had As ook veel last van zwermen  Br-vliegen; 
deze komen over gans Am  en in  Eu (Po, Fr en Ge inbegrepen) voor, maar ook in In, 
waar vooral heilige koe-Sr ze aanlokt. “Met behulp van een grote H-bom kunnen die 
vliegen wel allemaal naar de planeten U, Np en Pu gestuurd worden; daar zouden ze 
wellicht als Cm-osum welgekomen zijn” zo filosofeerde As, “maar er zijn daar geen 
koeien! ….  Over deze H-bommen weten Albert Es , Lise Mt en Enrico Fm  veel meer 
dan ik, maar No en Md zijn hen hierin dan ook erg behulpzaam geweest”. Deze histo-
rische namen weekten even zijn chemisch gemoed los, maar hij vermande zich met 
volgend idee: ”Al zijn ze niet zoals As Pr in Bk in Cf, Am, geboren, toegegeven ze wa-
ren ook niet van de kleine Cd; ze werkten meestal  nog in ivoren Kr-Th’s , ze lasten al 
met Ar, maar menig experiment mislukte en bedekte hen met een laagje C en de res-
tantjes van Md’s tabel. Gelukkig bestaan er nu C-zuigers in Ag-kleur of Cr-glans, die 
voor een Ni-tje te koop zijn en zelfs O, N, H niet links laten liggen; Pb is hun ietsje te 
zwaar en te veel N verstikt ze …”.  
 
Tijdens deze Au-tomatische dromerijen  werd As plots opgeschrikt door een Br-
fietser, een zekere Ni-colaas Cu-nicum (Cn),  die hem scherp en met luidruchtig ge-
brom de pas afsneed  en hem dwong tussen het op de oud-Fe markt aangeboden Cf-
ische schroot te wippen, al was hij niet meer zo Hg als voorheen. Bij nader toezien 
hurkte As nu te midden van geplooide Cu-en Pb-buizen, Ag-bestekken en Ag-
kandelaars, Al-folie, Cu-kranen, Fe-draad, lekkende Zn-dakgoten, F-geëtst glas, Kr-TL
- buizen, afgedankte Ti-botbreukpennen, Fe-renfiets- en Au-kettingen, berookte Ru-
autobougies, gedeukte Mg-velgen, GaAs-chips, niet perfect gelande Mg-
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pendelraketten, opgebrande P-brandbommen, aftandse Al-fluitketels, oude Si-
zonnecellen, lege Pb-accu’s, light Coke Sn-blikjes, Au-digitale polshorloges, lege Cd-
batterijen, Zr-namaak-diamant ringen, afgesleten Os-vulpenpunten, defecte Cs-foto-
elektrische cellen en Co-stralingsbronnen, … om nog maar te zwijgen van al de W-
staalprikkeldraad, Cf-prikkelpoppen, gebruikte Ir-injectienaalden, versleten V-
gereedschap, afgedankte Mn-bankkluizen, gebroken ZrO2 vuurvaste tegels en  twee-
dehandse schiet-Fe’s.   
 
Zijn afkeer en gruwel voor al die chemie - eens zijn leven, nu zijn ondergang - nam nu 
Ti-ische vormen aan; zijn besluit stond vast als een La-paal boven troebel H20: ”Ik Zn 
nog liever tot over mijn oren in de Sr”, vloekte hij luidop, “dan hier in Bk the blijven 
roesten of verkankeren tussen al dat oud-Fe!”. Zijn kernachtige uitlating wekte de oud
-Fe-verCu, een zekere Niels B, die al halvelings was ingedut. Deze man probeerde zijn  
kost te verdienen niet alleen met de verkoop van oud-Fe, maar ook van Be-, Pd-, Si- 
en Ca-rijke mineralen uit de woestijngebieden  van Cf, maar er kwam geen Cu; ook 
zijn Ce- en La-vuursteentjes voor sigarenaanstekers (zijn bijverdienste) gingen niet 
vlot van de hand. De Eu-toeristen waren eerder tuk op F-escerende stickers, op haar-
spelden en (oor)ringen van Lr,  Pd, Ac,  Ir, Te en Ru, op lipsticks van As en Tl en op T-
shirts van Tm,  bedrukt met de slogans “ Anti-war” en “Sb”.  
 
Zonder enige sCr  schudde As Pr  Niels B klaar wakker en vroeg hem een slok H20 uit 
zijn Al-drinkbus. Het lauwe Cl- en F- houdend Ca-rijke vocht deed hem even walgen, 
maar koelde  hem toch wat af en bracht As meteen terug bij zijn ideeëngoed omtrent 
de Sb-sekte. Nu was hij vastbesloten om toe te treden tot de Sb-sekte. Zijn afkeer voor 
de chemie was nu wel compleet en de anti-Moon sekte was zijn enige a-chemische 
toevlucht geworden! 
 
Erbium Jodium Vanadium  
P.S. Dit verhaal dient wel met een korreltje NaCl gelezen te worden. 
 
Context:  
 
1. Update  en extensie van een eerdere versie van de hand van de auteur, gepu-

bliceerd als: Vandamme, E.J. 1986. As en de Sb-sekte. Chemie-Magazine 
(KVCV ),12(1) p.33 en als Vandamme, E.J. 2019. As en de Anti-Moon (Sb) sek-
te. Mens & Molecule , (KNCV-KVCV), 15 (8) 

2. Sun Myung Moon ( °N. Korea, 1920 ; +Z. Korea, 2012 ) was de stichter  en leider 
van een religieuze sekte (de Verenigingskerk, later  de “Moon-sekte” genoemd ) 
opgericht in 1954 in Seoel; hij  beweerde ook een “messias” te zijn. Hij richtte in 
Z.-Korea diverse lucratieve en non-profit verenigingen en bedrijven op (o.a. gin-
seng-productie, handel in bouw- en legermateriaal, ..), die aan de basis lagen 
van zijn toekomstig wereldwijd imperium.  In 1971 week hij uit naar de VSA, 
waar zijn aanhang snel groeide en waar  hij sterke  steun genoot van republi-
keinse presidenten en conservatieve politici, mede als overtuigd anticommunist. 
Hij bouwde zijn miljarden-zakenimperium verder uit gebaseerd  op onderwijs-
infrastructuur, organisatie van congressen,  nieuwsmedia-bedrijven (oa. het 
persbureau United Press International, de krant The Washington Times, de ka-
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belzender American Life TV Network), en investeerde in farma-,voedings- en 
wapenbedrijven en in  de toerisme-sector…, niet alleen voor zijn tienduizenden 
aanhangers ( the “ Moonies”). Hij werd  via de media vooral bekend voor zijn or-
ganisatie van “massahuwelijk-ceremonieën“ onder zijn volgelingen.  In de jaren 
1980 en 1990 werd hij resp. in de VSA en in Japan veroordeeld voor belastingont-
duiking en fraude. Hij promootte sterk de hereniging van Noord- en Zuid-Korea 
en veroordeelde elke vorm van racisme. Hij stierf in Z.-Korea in 2012 aan de ge-
volgen van een longontsteking en werd er begraven onder massale belangstelling 
van zijn volgelingen.   

3. Dimitri Ivanovich Mendelejev ( 1834-1907)  was een Russisch scheikundige,  
die beschouwd wordt als de grondlegger  van het huidige periodiek systeem der 
chemische elementen. Hij werd hoogleraar chemie  aan de Universiteit van Sint-
Petersburg en gaf er op 6 maart 1869 een eerste formele presentatie  over voor 
het Russische Chemische Genootschap met als titel “Over de relaties tussen de 
eigenschappen van elementen en hun atoommassa“. Hij had vastgesteld dat de 
toen gekende chemische elementen (een 58 tal) volgens een vast patroon te 
rangschikken waren en voorspelde alzo de eigenschappen van nog te ontdekken 
elementen. Zijn “Tabel van Mendelejev”  werd in de loop der volgende decennia  
verder verfijnd en aangevuld met nieuwe in de natuur ontdekte elementen (met 
atoomnummer 1 tot 94) en nog recenter met  elementen (met atoomnummer 95 
tot 118, ….tot op heden  ) enkel  in laboratoria gesynthetiseerd. 
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De Koepuur: ons café 
 
Liefste eerstejaars, 
 
Dit wordt een artikeltje speciaal voor jullie, opgedragen aan de nieuwelingen die de 
Koepuur nog moeten leren kennen, die nog een hoop fantastische jaren tegemoet 
gaan in dit paradijs, waar bier rijkelijk vloeit en vriendschappen voor het leven ge-
smeed worden, wel, dit wordt een artikeltje voor jullie, met heel mijn hart. En jep, 
moest ge het op dit punt al door hebben, deze tekst wordt inderdaad geschreven met 
een gigantische kater.  
 
Laat mij beginnen bij het begin, de Koepuur is het vaste clubcafé van de bio-
ingenieurs. Bio-ingenieur is trouwens een fantastische keuze geweest van jullie, nu al 
goed gedaan! Naast bio-ingenieurs vind ge in de koe ook veel industrieel ingenieurs 
chemie, dat zijn de mannen van de KILA. Zeker mee bonden als ge ze ziet! Toffe ben-
de! Ik moet zeggen, hoewel er altijd een beetje concurrentie zal blijven tussen de VLK 
en de KILA, matchen de 2 groepen best wel goed. Buiten de studentenverenigingen 
hebt ge ook nog de vaste toog van de Koepuur. Hierover uitwijden geeft mij letterlijk 
genoeg onderwerp om de komende 8 groei-artikels te schrijven, maar voorlopig be-
spaar ik dit jullie. 
 
Volgend belangrijk punt is de barman. Koen kan misschien wat nors lijken op het eer-
ste moment (en de paar momenten nadien) maar geloof mij, man met een gouden 
hart! Hier is de "ge moet hem gewoon leren kennen" nog nooit meer op zen plaats ge-

weest. Koen is trouwens naast barman ook de groten baas. Belangrijke info! Hij 
zal u met alle plezier alle streekbieren van ons etablissement inschenken, maar zeg 
misschien als ge een Leffe vraagt een extra alstublieft. Daar is em niet zo'n fan van. 
 
De volgende meer dan noemenswaardig persoon om te vermelden is Giliam. Senior 
geweest in het jaar (pls Groei, vullen jullie effe aan?) na 3 schone foerier jaren en daar-
na met volle goesting in het Koepuurteam gestapt. Met zijn verwezenlijkingen kan ik 
opnieuw 8 artikels vullen, maar zoveel Groei edities zijn er niet helaas. Hoewel hij 
sinds kort ons team verlaten heeft, moogt ge hem altijd met al uw vragen  lastigvallen. 
Graag zelfs! (nvdr. Uit onderzoek blijkt dat Giliam senior was in het jaar 2015-2016). 
 
Wat ge nog allemaal moet weten: pinten in de Koepuur kosten normaal 2 euro. Als ge 
student zijt krijgt ge ze aan 1,70 euro en op de fakbar moogt ge zelfs gerstenat nutti-
gen aan 1,50 euro. De VLK fakbars zijn maandag, die van de KILA op zondag. Schach-

ten worden met open armen onthaald op deze avonden! Pinten kunt ge ook ko-
pen met een drankkaart (15 euro). Na ieder semester worden er 10 prijzen en een gra-
tis vat verloot tussen de drankkaarten, dus absoluut geen reden om ze niet te gebrui-
ken. Iedere week is er ook een klant van de week. Deze persoon wint een random 
challenge en mag een hele week lang een dagelijks gratis consumptie komen drinken. 
De challenge komt iedere week op Facebook dus: liken die handel! 
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Voor de rest kunt ge in de koe terecht om te kickeren, flipperen, Mexico te spelen, 
chapeau te spelen, de betere versie van chapeau i.e. tjakkabakka te spelen, voetbal te 
kijken (vooral als ge Club Brugge fan zijt), uw plaats te winnen op de liter-adfundum-
lijst en nog 1000 andere dingen. Kom het gewoon ontdekken zou ik zeggen! En ahja, 

tis dat witte café naast de faculteit he vrienden!  
 
Als laatste misschien es vermelden wie ik ben (sorry dat ge al zo lang mijn gezever 
moet zitten lezen btw). Mijn naam is Sarah Vanbesien, 2 jaar Sport geweest van de 
VLK, nu mijn tweede jaar als mede-eigenaar van de Koe. Zalige beslissing geweest! Ge 

zult mij wel leren kennen, ik zit er best vaak  
 
Toedels en tot in de Koe!  
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Dorres Plantenhotel 
‘Die heeft 50 planten op haar kot’ is een zin waar mensen mij vaak mee beschrijven. 
En ook al lachen mensen vaak met mijn 14 m2 aan jungle, stiekem vinden ze het leuk. 
Helaas 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! 

Pilea peperomioides - de pannenkoekenplant  
Dit gezellige plantje vindt zijn oorsprong in China, waar geloofd werd dat de plant 
geld en voorspoed opbracht. Vandaar zijn bijnaam ‘Chinese Money Plant’. Het is een 
ultieme basic die in iedere kamer past en enorm gemakkelijk is om te verzorgen. 
Wat de hoeveelheid licht betreft, is een pannenkoekje snel tevreden. Een lichte plaats 
is oké, een donkerdere plaats ook. Let er alleen op dat je hem niet in de vlakke zon zet 
bij een zuidraam, dan kunnen zijn bladeren wel eens verbranden (er zijn maar enkele 
planten die dit wél kunnen appreciëren). De mijne staat op mijn bureau, en is daar 
helemaal akkoord mee. 
 
Geef je pannenkoekje éénmaal per week wat water. Naar mijn mening kan je hem be-
ter te weinig geven dan te veel; zijn bladeren gaan slap hangen als hij dorst heeft en 
als je hem dan watert, staat hij binnen het half uur weer vrolijk rechtop. De pannen-
koekenplant van Griet heeft het een kleine maand zonder water moeten doen omdat 
ze hem kwijtgeraakt was in de cursusdienst, en heeft dit ook overleefd (still, shame). 
Als je hem daarentegen steevast te veel water geeft, kan er water onderin de pot blij-
ven staan en dan kunnen de wortels gaan rotten. Let daarom op de hoeveelheid, en 
zet hem als je niet zeker bent in een pot die onderaan gaatjes heeft. Op die manier 
kan het overtollige water weg, en kan je leren inschatten hoeveel water de plant nodig 
heeft. 
 
Als je plantje goed groeit, kan je hem best regelmatig eens verpotten. ‘Regelmatig’ 
houdt in dat je hem om de één of twee jaar eens verpot, niet maandelijks ofzo. Alge-
mene regel is dat als je de plant omhoog trekt zodat hij met wortels en al uit de pot 
komt, je de wortels niet overal langs de randen mag zien zitten. Is dit wel het geval, 
dan kan je hem best een grotere pot geven. 
 
Om af te sluiten: als je je kleine vriend goed 
verzorgt tot hij een grote sterke plant is, is de 
kans groot dat hij vanzelf baby’s gaat maken. Je 
kan deze stekjes dan zien verschijnen op de 
stam van de plant, of in de grond ernaast. Je 
kan deze best wat laten groeien tot ze een 5-tal 
centimeter groot zijn, waarna je ze voorzichtig 
kan losmaken en in een apart potje zetten. 
Tadaa, nog een pannenkoek! Voor je het weet 
zit je met een hele familie. 
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Bloedserieus Gent heeft jou nodig! 
 

Ben jij niet bang van een klein prikje? Heb je nood aan goede karma? Of ben je op 

zoek naar nieuwe activiteiten met je vrienden? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! 

Jij bent uitgenodigd met al je vriend(inn)en in het UFO en het donorcentrum te Sint-

Pietersnieuwstraat om bloed of plasma te doneren, dit van maandag 4 tot en met 

donderdag 7 november. 

 

Na het voltooien van ons hindernissenparcours wordt er een gratis hapje, drankje & 

bankje voorzien om te  bekomen van je activiteit. Eenmaal je uitgerust bent, is het tijd 

om je favoriete goodiebag te collecteren. 

Nu je een volmaakte Bloedserieusheld bent, ben je klaar om je naar huis -of de les- te 

begeven, waar je met een brede glimlach op je gezicht nog kan nagenieten van je goe-

de daad. En ja, je kan jouw zak vol goede karma eindelijk uitpluizen. 

 

Schrijf je nu in via bloedserieus.be/gent. 

Niet zeker of je mag donoeren? Doe de donorzelftest op onze site.  

 

Tot dan! 

Het Bloedserieus Team  

 

Wist je dat? 

70% van de bevolking ooit in zijn leven bloed nodig heeft, en slechts 3% van ons 

effectief bloed geeft?    
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Spooktober is here and that means rainy days, pumpkin spiced 
everything, Halloween and the new academic year. It also brings 
back IAAS Ghent and our activities! 
 
But first, what did we do this summer? 
 

 
General assembly IAAS Belgium: 28-30/06, Gent. 
During the General Assembly at the end of June, with members of Leuven, Ghent and 

Louvain-la-Neuve, we held the national boards elections, planned our upcoming 

events and reflected on our academic year of 2018-2019. It was kind of unlucky the GA 

was held during a heat wave, but that also meant our evening activity, kayaking, was a 

welcome refreshment, asides being a lot of fun! 
 

 
 

Open meeting with free fries!: 30/09, our room. 
On to this year. Now that our room got a little makeover, our meetings only got cosi-
er… We made sure our room was as clean and nice as it could be for our Open meet-
ing on September 30th. The free fries didn’t miss their effect, we certainly had a lot of 
potential members and since so many of you showed up we had to move to the room 
next door. It was very nice to meet you all and we’ll see you soon! 

Up Next:  
Internationally 
Subregional Meeting, North Europe: 15/10-20/10, Uppsala, Sweden. 
Exchange week Poland “Feel the Polish Climate”: 4/11-10/11, Warsaw, Poland. 
European Directors meeting EDM: 28/11-5/12, Bonn, Germany. 
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Locally 
Open Teambuilding: Ice skating: 
10/10, 8PM, Kristallijn.  
We’re going ice skating with the current 
team, new members and people inter-
ested in joining IAAS. If you couldn’t 
make it to our open meeting, or you’d 
like to get to know us in a chill (ha, lit-
erally) way, join us! 
 

International Weekend: 25-27/10, Louvain-la-Neuve. 
Interested in joining one of these international events but not sure? Get a taste with 
our international weekend with Germans, French and Dutch IAAS’ers. This weekend 
will show you what you could expect when you go abroad with IAAS.  
Oehoescoop: 5/11, Oehoe, FBW. 
Instead of the usual classes we’re going to have fun and have a movie screening in the 
Oehoe. We’ll make sure there’s popcorn, hot cocoa, chips, beer for a small price and 
that you can have a cosy evening in the Oehoe.  
Motivational Weekend: 22&23/11, Leuven. 
Our first national general assembly of the year, we have a winter bbq on Friday even-
ing and discuss all national matters on Saturday together with Leuven and LLN.  
To be determined: 
Welcoming of the Korean students, 17/10, FBW 
Thought For Food activity 
Secret Santa Dinner for our members in Ghent, as a thank you for the past semester.  
Don’t forget that besides our local activities, there are always the international com-
mittees who organise fun & educational weeks. Maybe you could be the one going 
next… 
 
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.  
Cheers, IAAS Ghent! 

mailto:iaasghent@gmail.com
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Waarom Minecraft een bio-ir vak moet worden 

Ewout Duhamel 

Zoals vele mensen weten, wint Minecraft weer enorm veel aan 

populariteit. Velen van de mensen die nu in het hoger studeren 

waren in de ban van dit kubisch computerspel toen ze in het la-

ger/middelbaar zaten. Enkelen daarvan zijn nog steeds ver-

slaafd, waaronder mezelf. Verder is het ook heel leerzaam en dat 

brengt me naar het doel van dit artikel: pleiten om Minecraft op te nemen in het vak-

kenpakket voor de richting bio-ingenieurswetenschappen. 

Om aan te tonen dat Minecraft op verschillende vakken gelijk loopt met onze rich-

ting, heb ik besloten om een paar vakken te selecteren en deze te vergelijken met Mi-

necraft. 

• Plantkunde 

Stel: je wilt graag je tuintje wat pimpen met mooie bloemen, dus je besluit om 

op avontuur te gaan. Alle bloemen die in Minecraft zitten hebben een naam en 

uiterlijk die overeenkomen met bloemen die echt bestaan. Je kan dus een her-

barium aanleggen met planten die je vindt in Minecraft (en deze zullen soms 

makkelijker te vinden zijn dan de planten die je moet vinden voor Toegepaste 

Plantkunde: Morfologie en Diversiteit). Verder leer je ook composteren om zo 

beendermeel te krijgen dat je dan weer kan gebruiken om planten sneller te 

doen groeien (een ware meststof).  

• Aardwetenschappen 

Logischerwijs leer je in het spel Minecraft ook veel bij 

over Aardwetenschappen. Vanaf het moment dat je je 

mijn induikt heb je kans om gesteenten als dioriet, ande-

siet en graniet tegen te komen. Ook is er lapis lazuli dat 

je nodig hebt om boeken te betoveren. Je leert ook dat 

hete lava sneller stroomt (aangezien lava in de Nether sneller stroomt, waar het 

dus warmer is dan in de Overworld).  
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• Dierkunde 

Door de vele updates van Minecraft (en de vele die er nog zullen volgen) zijn 

er nu al pittig veel dieren te vinden. Deze dieren kan je dan fokken als een ech-

te boer. In de komende update worden ook de bijen geïntroduceerd. Met wat 

geluk kunnen we deze dissecteren om Dierkunde practica te oefenen.  

• Wetenschappelijk Programmeren 

De vele cheats, commands en dergelijke zorgen ervoor dat je in no-

time een pro-programmeur wordt.  

• Elektriciteit en magnetisme 

Als bio-ingenieur kan het altijd handig zijn om toch wat mee te zijn in de fysica 

die schuilt achter elektriciteitsketens en elektrische apparatuur. Om inzicht te 

krijgen in circuits en om verdere programmeerkennis te vergaren kan het nooit 

kwaad om je wat te verdiepen in de wondere wereld van de redstone. Deze 

“simpele” feature in een spel heeft er al voor gezorgd dat mensen een werken-

de rekenmachine maakten in Minecraft. 

• Chemie 

Echte die-hards hebben in het spel maar één doel: de Ender-

dragon verslaan. Er zijn verschillende zaken die deze helse 

strijd kunnen vergemakkelijken, waaronder drankjes brou-

wen. Via de potion-stand en vele verschillende recepten kan 

je als een echte bio-ir de Enderdragon een poepje laten rui-

ken met je chemische kookkunsten.  

• Mechanica 

Om een echte pro te worden in Minecraft, is het belangrijk om te weten met 

welk harnas je van welke hoogte mag vallen om de val te overleven. Verder 

kunnen fysische berekeningen helpen om de parabolische baan van je pijl te 

berekenen als je op creeperjacht gaat. 

 

Zoals je ziet is Minecraft ontzettend interessant voor ons als bio-irs en is het dus van 

algemeen belang om dit op te nemen in het curriculum. 
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Spelen met Spordt 
 
Dag lieve boerekotters 
 
Na een welverdiende zomer is het jaar opnieuw begonnen. Gelukkig scheen de zon 
ook deze vakantie weer voldoende en hebben we de voorbije maanden af en toe zelfs 
eens kunnen genieten van de hitte aan het strand. Een ijsje als verfrissing kan dan na-
tuurlijk moeilijk ontbreken.  
 
Maar deze zonnige periode brengt vaak achteraf één groot nadeel met zich mee: de 
welbekende zomerkilo’s. Want studenten hebben niet alleen uitstelgedrag wat betreft 
het studeren, maar vaak ook op vlak van sporten. We kennen het allemaal: ‘Na de va-
kantie ga ik weer beginnen lopen!’ of ‘Het zijn herexamens, ik ga nu toch niet letten 
op wat ik eet; daar begin ik pas in september weer aan!’. Het klinkt jullie waarschijn-
lijk wel bekend in de oren. 
 
Niet getreurd, ook dit jaar staat het sportteam weer voor je klaar! Met de nodige 
sportactiviteiten en het groepsgevoel heb je binnen de kortste keren je conditie terug. 
Dit hoeft zeker niet je enige motivatie te zijn. Sporten geeft je nu eenmaal voldoening 
en bij ons krijg je er ook nog eens het groepsgevoel gratis bovenop! Kortom: bij ons zit 
je aan het juiste adres. Zoals velen onder jullie ondertussen wel weten, lopen wij bv. 
elke maandag met iedereen die wil rond de watersportbaan. Deze 5 km lijkt voor som-
migen misschien veel, maar met het juiste gezelschap sta je in no time weer aan het 
startpunt. En wat is beter om af te sluiten dan een melige uitdrukking:  ‘Een gezonde 
geest in een gezond lichaam’.   
 
En omdat het woord ‘sport’ ook in ‘denksport’ zit, hebben we hier een woordzoeker 
om jullie pauzes mee te vullen. Niet alles moet altijd even serieus zijn natuurlijk. 
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Alle onderstaande woorden zitten 

horizontaal , verticaal  of  

diagonaal  verstopt in de puzzel. 

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord. 

 

 

 

atletiek    fiets    penalty  stadion       wielrennen 
bal         goal     puk      strafschop    yoga 
basketbal   joggen   racket   stick         zwemmen 
doelpunt    mat      rugby    trainingspak 
elftal      net      set      veld 
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Welk muziekinstrument ben jij?  
Tim Lepoudre 
 
Ben je een flierefluiter, of eerder een brommende bas? Een drukke drum of vinnige 
viool? Op elk potje past een dekseltje, zo past er ook bij elke persoonlijkheid een in-
strument. In deze beknopte opsomming kan je nagaan wat bij jou past, maar even-
goed welk boeiend ensemble jouw vriendengroep vertegenwoordigt. 
 
Piano of gitaar 
Dit zijn de meest basic bitches onder ons. Niet zo speciaal, maar vallen altijd in de 
smaak, groot doelpubliek. Kunnen veel bereiken op zichzelf, maar ook in een team 
kunnen ze grote prestaties neerzetten. Voelen zich wel vaak belangrijker dan ze in 
werkelijkheid zijn. Ze hebben een grote aantrekkingskracht op mensen met een zacht 
karakter, hoewel de elektrische gitaren onder ons ook wel het ruigere type kunnen 
bekoren. Tip: hou ze bevriend, ze zijn immers met een groot leger. 
 
Percussie 
Deze mensen hebben vaak extravagante eigenschappen. Ze willen vaak vrij en on-
afhankelijk zijn. Dit zijn geboren leiders en weten een groep in het gareel te houden. 
De keerzijde van de medaille is dat deze personen vaak rusteloos en nerveus kunnen 
overkomen. Ze zijn vaak erg aanwezig en je zou ze soms eens op mute willen zetten. 
Tip: zorg voor één percussionist binnen je vriendengroep die de groep wat kan sturen. 
We hebben ze nodig, maar meer dan één kan voor vele problemen zorgen. 
 
Viool  
Dit zijn de strevers van onze samenleving. Ze denken vaak dat ze alles zijn, gevaarlijk 
bij grote aantallen. Voelen zich zeer sterk in groep, werken graag samen en maken 
graag deel uit van een goede, grote vriendengroep. Op zichzelf kunnen ze echter zeer 
zacht, lief en introvert zijn en hebben ze vaak last van stress. Violen hebben ook veel 
zware moodswings. Wil je zeker zijn, neem dan een altviool binnen je vriendengroep. 
Zeer rustig, betrouwbaar en zacht van aard, ze zullen geen vlieg kwaad doen. Celli en 
contrabassen kunnen soms lui zijn en ze zijn meestal ook wat trager van begrip. Dit 
zijn de boefers onder ons. Tip: een gezonde mengeling is een grote meerwaarde, trop 
est trop! 
 
Houtblazers  
Ongeduldige, extraverte mensen die snel resultaat willen boeken zijn veelal houtbla-
zers. De flierefluiters maken hier een groot deel van uit. Wachten staat niet in hun 
woordenboek. Komen zelfzeker over, maar hebben eigenlijk een klein hartje wanneer 
ze bijvoorbeeld een koperblazer tegen het lijf lopen. Geven veel kleur aan een vrien-
dengroep en zijn zeer meegaande mensen. Houtblazers zijn de grote broers, de 
schouders om op te huilen eenmaal je kan dringen door hun bolster.  Tip: zit je er-
gens mee, ga dan met een houtblazer praten. 
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Koperblazers 
Komen zeer fel over, altijd een grote mond opzetten, maar zijn niet de slimsten van de 
hoop. Iedereen heeft er wel een beetje schrik van. Ook de kopers onderling komen 
niet altijd goed overeen, ze hebben een beetje last van haantjesgedrag. Daardoor gaan 
veel kopers en percussionisten vaak in de clinch met elkaar. Ze reageren vaak impul-
sief (wat niet altijd negatief is natuurlijk) en hebben vaak moeite met zelfdiscipline. 
Daarnaast is het zeer positief om goed overeen te komen met een koperblazer die je 
onder zijn of haar vleugels kan nemen. Eens je bevriend met hen bent, zijn het wel de 
zotste en grappigste vrienden die er zijn. Tip: Haal maar een paar kopers in je vrien-
dengroep, zorg gewoon dat je je niet omver laat lopen door hen. 
 
Harp 
Dit zijn de cuties van de samenleving. Het liefst neem je ze mee naar huis om ze te 
bewonderen. Zeer zachtaardig van nature uit en spreken nooit slecht over anderen. 
Nadeel is dat ze vaak niet durven opkomen voor zichzelf en over zich heen laten lo-
pen. Deze personen zijn heel lief, maar ook zeer naïef. Tip: daag deze mensen niet uit, 
help hen. Je zal er veel aan hebben. 
 
 
Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat elk instrument onmisbaar is en dat iedere 

vriendengroep zijn eigen muzikale invulling heeft. En onthoud: alleen is maar alleen, 

het zijn de orkesten die veel rijkdom geven aan de muzikale wereld! 
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Vloedgolf aan alcohol  
Jonas Van den Broeck 
 
Wel, de titel klinkt als een droom voor vele die de tijd zullen nemen om dit te lezen. 
En nee het is geen goed verkooptrucje, een echte vloedgolf van alcohol, bier om exact 
te zijn. Voor degenen die nu betreuren dat ze er niet bij waren en nu hun tijdmachine 
bovenhalen, de in te stellen datum is 17 oktober 1814. Moest je tijdmachine geen tele-
portatie-eigenschappen bezitten, reken dan een beetje reistijd erbij want dit gebeurde 
in een buitenwijk van Londen.  
 
Het voorval begon toen één van de 320 kilo zware metalen ringen van het houten fer-
matievat van de horseshoe brewery een beetje verzakte. Dit komt ongeveer 2 tot 3 
keer per jaar voor dus werd er niet naar gekeken, het zou de volgende dag hersteld 
worden. Ongeveer een uur later begeeft het 6,7 meter hoge vat het, 33 ton aan gisten-
de Porter vloeit naar buiten. Door deze enorme klap begeven nog een paar vaten het. 
Een 1.47 miljoen liter bier was nu losgeslagen en brak door de buitenmuur van de 
brouwerij. Een heuse vloedgolf van 4,6 meter omvatte de straten van Londen. Uitein-
delijk kwamen er 8 mensen om door te verdrinken in het dens gepopuleerde gedeelte 
van de stad. Dit deel van de stad bevatte nu een hoop armere families waarvan er veel 
ook in de kelders van huizen een kamer huurden. In 1 specifieke kelder werd zelfs een 
wake gehouden voor het overlijden van een 2 jarig kind. Hierbij kwamen 5 rouwende 
mensen om.  
 
Na dit voorval zijn meer en meer brouwerijen betonnen vaten beginnen gebruiken. 
De brouwerij ging er zelf bijna aan failliet. Nu kennen we ook het eeuwige conflict 
tussen de Ieren en de Engelsen, de Ieren wilden natuurlijk niet onderdoen. Enkel be-
sloten ze niet onder te doen aan de Engelsen en niet wat bier op straat te gooien, 
maar whisky. Het jaar is 1875 en de exacte datum voor onze tijdmachinefanaten is 18 
juni, de dag van de grote 'chamber street fire'. De brand had de geruchten op te trek-
ken in de richting van Malone’s malt house en een opslagruimte. In het totaal zouden 
hier een kleine 5000 vaten whisky zitten. Toen het vuur de brouwerij bereikte waren 
er al een aantal geïnteresseerde Ieren in de richting van de brouwerij vertrokken. 
Toen de vlammen aan de vaten kwamen kregen deze het wel heel benauwd en barst-
ten ze open.  
 
Nu wilt het ook zijn dat alcohol in dergelijke concentraties nog redelijk vlambaar is. 
Het gevolg was een brandende stroom van 0.6 meter breed, 15 centimeter diep en 400 
meter lang door de straten van Dublin. Natuurlijk schoot het behulpzame Ierse volk 
in actie met de bluswerken en de opruimactie. Door de brandbare vloeistof weg te ne-
men stopte het vuur daar en werd een grotere ramp en opruimactie vermeden. Maar 
waar blijf je nu met zo'n hoeveelheid alcohol? Ieren zouden Ieren niet zijn mochten 
ze hier niet gretig gebruik van maken. Sommige gingen op de grond liggen om van de 
stroom te drinken, anderen vonden dat maar iets voor het nederige werkvolk. Ze na-
men hun bezwete schoenen, schepte een gezonde portie en dronken hier van (doet 
mij denken aan de openingscantus). Wat je ook in gedachten moet houden is dat we 



 53 

 

 

spreken over straten van de 19e eeuw, waar regelmatig vee door liep, geen degelijke 
riolering was en een hoop andere vuiligheid op de straat.  
 
Uiteindelijk kwamen er 13 mensen om die dag door de brand. Alleen wel geen enkele 
door verstikking in de rook of extreme brandwonden. Iedereen die overleed had een 
alcoholintoxicatie.  
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Waterman 21/1 - 19/2 
Aquaman 
Ik weet dat deze match misschien niet zo 
origineel is maar het staat in de sterren 
geschreven. Aquaman vecht altijd voor 
een nobel doel en dat doe jij ook als een 
echte filantroop! En dit doe je liefst met 
zo veel mogelijk vrienden. Om die vrien-
den te vinden moet je ook eens uit de oce-
aan stappen en met de mensen op het 
land meeleven en feesten! Oei wacht ben 
ik nu de kleine zeemeermin aan het be-
schrijven… oops my bad! 

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Supergirl 
Supergirl is 1 van die underrated superhel-
den die echt veel meer aandacht verdie-
nen. Ze staat te vaak in de schaduw van 
haar iets bekendere neef Clark Kent. Maar 
desondanks deze ondankbaarheid blijft 
Supergirl vechten voor wat zij gelooft het 
goede te zijn. So let the haters hate, geloof 
in je buikgevoel en gebruik die enorme 
hoeveelheid empathie om jezelf en je om-
geving te helpen! 

 
Ram 21/3 – 20/4 
Hulk 
Dag Ram, ik weet dat je boordevol en-
thousiasme en energie zit. Maar soms 
leidt dit tot impulsieve beslissingen die 
desastreuze gevolgen teweeg kunnen 
brengen. En zoals te zien is bij onze 
vriend de Hulk kan dit leiden tot een le-
ven vol hartzeer en berouw. Probeer deze 
enthousiasme dus eerder te wenden naar 
een concreet doel en er zullen veel oppor-
tuniteiten te voorschijn komen.  

Stier 21/4 – 20/5 
Iron man 
De sterren fluisterde deze ijzeren man in 
mijn oren om jou voor te stellen. Deze 
koppige man vertoont enorm veel gelijke-
nissen met jou. Jullie zijn allebei heel 
praktisch ingesteld en stellen jullie heel 
verantwoordelijk op en dit is op zich geen 
probleem, maar dit zorgt wel dat jullie tot 
in het irritante koppig zijn en weinig in-
breng van anderen tolereren. Dit is mis-
schien waarom je niemand vindt die met 
jullie een groepswerk wil doen. Probeer er 
voortaan wat op te letten. 

 
Tweelingen 21/5 – 21/6 
Wanda 
Wanda is soms wel beter gekend als Scar-
let Witch, de sterkere tweelingzus van 
Quick Silver. Wanda is net zoals jij zeer 
vriendelijk en nieuwsgierig maar vergis u 
niet: zij is binnenin de marvel universe 1 
van de sterkste superhelden aanwezig. Ze 
gebruikt haar verbeelding om haar vijan-
den op een dwaalspoor te leiden dus ge-
bruik je verbeelding de volgende keer als 
je wraak wilt nemen op iemand en ze zul-
len je snel gerust laten. 

 
Kreeft 22/6 – 22/7 
Dark Phoenix 
Kreeft, soms heb je het gevoel dat ieder-
een al zijn problemen aan jou kwijt kan, 
maar soms wordt dit je teveel. Je kan niet 
iedereen zijn gedachten en problemen de 
jouwe maken, dit is gewoon niet mogelijk; 
vraag het maar Dark Phoenix. Door alle 
stemmen in haar hoofd heeft ze bijna heel 
de wereld om zeep geholpen. Probeer dus 

Boeroscoop  
Welke superheld ben jij?  



 55 

 

 

genoeg tijd te voorzien om je eigen ge-
dachten op een rijtje te zetten voor je an-
deren helpt. 

 
Leeuw 23/7 – 22/8 
Deadpool 
De voornaamste gelijkenissen die jij, 
Leeuw, hebt met Deadpool is je gevoel 
voor humor en creativiteit, maar ook zijn 
arrogantie. Om eerlijk te zijn zou ik hier 
niet te veel aan veranderen. Mensen zul-
len je ofwel aanvaarden voor wie je bent 
of uit je buurt blijven. Ik wou je gewoon 
even melden waarom deze mensen je effe 
niet moeten hebben. Keep it going Leeuw, 
iedereen houdt wel een beetje van je spek-
takel. 

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Wonder Woman 
Hey maagd maak kennis met de sterkste 
persoon van de DC-multiverse, Wonder 
Woman. Net zoals haar ben je enorm loy-
aal aan je vrienden, praktisch en hardwer-
kend. Ik heb dus eigenlijk niets op jullie 
aan te merken. Doe zo voort en maak ge-
bruik van die ijzeren wil en zie er stylisch 
uit terwijl je iedereen terug wijst op hun 
morele waarden. 

 
Weegschaal 23/9 – 22/10 
Thor 
Net zoals Thor zijn jullie enorm sociaal en 
harde feesters! Jullie genieten deze maand 
volop van die zorgeloze eerste zes weken 
van het semester en jullie zijn elke avond 
terug te vinden in ofwel het Paviljoen, de 
Koe, de Vooruit of Overpoort. En weet je, 
doe maar effe lustig voort, ik zal jullie er 
volgende maand wel nog eens aan herin-
neren om te studeren. In de woorden van 
Thor: “Party up a storm!!” 

 

 
Schorpioen 23/10 – 21/11 
Black Widow 
Je hebt een moeilijke periode achter de 
rug waar je dingen gedaan hebt waar je 
niet trots op bent. Maar dit ligt nu achter 
je en je bent bereid om je beter te gedra-
gen en die vurige passie te gebruiken ten 
voordele van je vrienden en je persoonlij-
ke doelstellingen. Je zal zien dat op je op 
deze manier ware vrienden zult maken 
die voor altijd het beste met jou voorheb-
ben. Als dit bekend in je oren klinkt is het 
omdat Black Widow dezelfde stappen on-
dernomen had. 

 
Boogschutter 22/11 – 21/12 
Spiderman 
Deze additie aan de MCU is echt een 
knaller en zo relatable. Deze spin heeft 
een fantastische humor en is een grote 
nerd net zoals jij boogschutter. Hij neemt 
soms wel iets te veel op zijn hooivork en 
heeft nog wat hulp nodig van anderen. 
Net zoals hij heb jij ook nog veel te leren 
van anderen. Maar zoals mijn favoriete 
quote luidt: “Teamwork makes the 
Dreamwork!” ah nee wacht ‘t is Disney … 
of is’t nu Sony?? Aaagh make up your 
mind. 

 
Steenbok 22/12 – 20/1 
Black Panther 
Jij bent het soort van persoon die los met 
open sandalen in het labo zou wandelen 
en you don’t give a fuck about it!! Je  voe-
ten zijn toch gewassen what’s the big 
deal? Je hebt toch je verantwoordelijkheid 
genomen? Je weet wanneer de echte ge-
vechten gestreden moeten worden en dit 
maakt jou een echt leiderstype. Je verwel-
komt nieuwe innovatie zonder tradities te 
verwaarlozen. T’Challa zou enorm fier 
zijn! 
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Katerblaast 
 
De afgelopen maanden van vakantie waren weer een goudmijn aan allerlei gekke uit-
spraken. Omdat we zo lief en aardig zijn hebben we ze voor jullie gecombineerd in  een 
alweer supersappige Katerblaast. Veel plezier met het lachen, het gieren en het brullen 
om deze onzinnige brabbels. 
 
Shauny: “De Krimp? Is dat niet zo dat Russisch ding? “ 
 
Vicor: “Ik ga je verkrachten” 
Yarine: “Alsof ik het niet leuk ga vinden” 
 
Jan de man: “Kijk he, ooit heb ik mijn maagdelijkheid moeten verkopen voor mijn car-
rière” 
 
Kemel: “Kheb mijn vingers erin gestoken. Van allebei de kanten” *over finger ID op 
een gsm* 
 
Shanaya naiesebns: “Wow, da's mij nog nooit opgevallen dat dat teken van windows 
een raam is!” 
 
Breccie: *op laatste fakbar, laat* 
Ik: “Breccie waarom ben je hier nog?” 
Breccie: “Ik ben daar want morgen ben ik hier niet” 
 
Michiel: “Gran Canaria? Maja daar is wel geen hol te doen” 
Wofl: “Jawel, 't mijne” 
 
Sander DV: “'k En echt e enorme ecologische voetafdruk tijdens d'examens” 
 
Emile W.: “België mag echt nie splitsen he, wa gebeurt er dan met de rode duivels?” 
 
Wofl: “Dag Sinterklaas! Met Bart De Wever!!” 
 
Mareen tegen Silke: “Kan je dat helemaal in je mond steken?” 
 
Dorien: “'k Heb goesting om een beetje te wenen” 
Wofl: “Dan moet ge een keer poepen met Sander” 
 
Helena: “De enige manier om een aanval van een ijsbeer te overleven is door in het 
hol van een zeehond te kruipen. Allez, in het asshole eh (bedoelde ijshol)” 
 
Michiel: “Gij zijt ook nie bepaald het scherpste potlood uit de doos he” 
Dorien: “Maar een potlood mag ook niet te scherp zijn!” 
Michiel: “Da's waar, maar de punt moet er ook niet afgebroken zijn he”  
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Fien: “Ik heb echt grote kippen” *toont foto van een konijn*  
 
Iris: “Oh als we een pak kaarten hebben, kunnen we ook maillaren! (bedoelde manil-
le)” 
 
Griet: “Nee, ik wil de koffielepel zijn!” 
 
*terwijl Yarine haar omkleedt* 
Kemel: "Amai al die flappen"  
 
Jan Deman: “Ik ben hier de dikke, dus ik heb gelijk over eten!” 
 
Silke tegen Kemel: “Zou je me zo verkrachten?” 
 
Silke: “Gaan we elkaar nu bespuiten?” 
Yarine: “Hoe wil je dat ik u bespuit?”  
Viktor: “Niet te hard aub” 
 
DORIEN: “Wat zegt een pauw? PPPPaaauwwww” 
 
Dorien tijdens de blok: “Ik ben huts, ik weet niet wat het is, maar ik ben huts” 
 
Laurens L.: “Hoe noemt die ene van britain's got talent? Die dikke lelijke?” 
 
Dorien op TML: “Oeh een noodleburger. Geen idee wat dat is, maar 'k wil het hebben” 
Ward: “'k Heb dat ook bij u. Geen idee wat het is maar ik wil het” 
 
Emil Willemyns: “Ik was zo nuchter als .... Tipsy (Over zijn ongeval waarbij hij een 
auto aangereden had op de fiets)” 
 
*Ward zet geluidsdempende koptelefoon op* 
Dorien : “Hoeveel vingers steek ik op? Ah nee wacht dat heeft niets met luisteren te 
maken”  
 
Dorien: “In mijn doen ben ik een slet, maar in mijn denken ben ik echt wel mono-
gaam” 
 
Ward: “Ik poets mijn tanden elke dag met glijmiddel (geen mopje)” 
 
*Chloé staat op en er staat 1 plukje haar recht*  
Chloé: "Roar ik ben een tijger" 
 
Iris: *offended* “Michiel heeft me nog nooit dik genoemd!” 
 
Lena: “Het mosselseizoen is bijna gedaan” 
Wofl: “Nee september heeft gelijk 2 keer de letter r” 
Iris: “Nee da’s oktober!”  
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Helena: “Als uw mond daar tegen kan, kan uw poep er ook tegen!” 
 
Vandamn: “'k Ga Nick keer kapotmaken” 
 
Fien: "Die zijn meganoom geworden" 
Annelien: "Huh, bedoel je monogaam?" 
Fien: "Ja da!"  
 
Iris (tegen nieuwe student uit brussel): “Dus gij komt van de VUB eh? En wat drijft u 
om aan de VUB te studeren?” 
 
Sander Devriese: (Pré voor student kick off) “Oeie, das Zalando. Das nie soundcloud!” 
 
Breccie: “Hoe de fuck porrt ge iemand?” 
 
Arthur Cornelus: “Ik forfait geven? Zot! Desnoods sta ik zelf op da veld met m'n slip-
pers godverdomme!” 
 
*Wa is uw lievelingskleur?* 
Gaston: “Lichtgroen” 
*Hoe licht?* 
Gaston: “Zo licht dat het bijna blauw is”  
 
Gaston: “Mijn lievelingsmaaltijd is ontbijt... ale ... naast aperetief dan'“ 
 
Annelien: “Ik heb nog een onklaargemaakte spaghetti carbonara staan'“ 
 
Griet: “Brakken is een basisrecht” 
 
Nick: “Fien, we gaan fuck The dealer spelen. Zeg maar” 
Fien: “Groen” 
Nick: “hahah nee moet een getal zeggen” 
Fien: “Aja ok, 5” 
Nick: “Lager” 
Fien: “Zes” 
Nick: “......” 
 
Jozefien: “Ie is te groot, wie heeft da getrokken? (Jozefien kijkt naar een foto van een 
kiel)” 
 
Ewiet: “Haar kringspieren konden het niet na vertellen... (het ging over de vriendin 
van Miguel ;) )” 
 
Jozefien: “Ik moet geen beleg, ik eet stokbrood rauw” 
 
Isabel: “Hoe noemt die film nu weer? Lady en de vage hond?” 
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Thomas: "Dat is een B&B" 
Margo: "Dat is een auto hé?"  
 
Tim: “Amai tga nen langen zijn (over deze sappige katerblaast)” 
 
Meloen tegen Schacht: "Wat vind je het slechtst van ‘The Hobbit’? Het boek of de 
films?" 
Wofl: "De Fourier!"  
 
*Annelien ondersteboven in bal* 
Fien: “Nee, al haar bloed zal er uitlopen!” 
 
Sofoef : “Marie is zo cute, ik zou ze willen bijten!” 
 
*tijdens de delen door 2 + 7 regel* 
Nick: “Wacht, hoe oud ben ik nu weer?” 
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Marie-blaast-onzin 
 
Omdat Marie Huylebitch toch wel de Queen der brabbeltaal is, hebben we speciaal voor 
haar een aparte sectie gemaakt. 
 
Marie: “Een wereldoorlog is toch geen 2 keer gebeurd?” 
 
Marie: “Ik herinner mij nog elke koebeurt” 
 
Marie: “Ik wil ook een luchtgat” 
 
Marie: “Ma zeg zo milieu-onvriendelijk. Kunnen ze die condooms niet ne keer her-
bruikbaar maken?”  
Annelien: “Allez Marie, en ik verdedig u altijd, ge maakt het moeilijk hoor! …” 
 
Marie: “Maarja voor je regels hebben ze dat toch ook. Bloed of sperma, da's allemaal 
hetzelfde.” 
 
Annelien en Dorien: “Ja Enterol, dat zijn goede darmbacteriën, dat kan nooit kwaad” 
Marie: “Ah, dus da's op basis van kruiden dan of?” 
 
Marie: “Ik ken echt niet veel domme Chinezen” 
 
*Marie is een gesprek aan het voeren over het rimpelen van je lichaam als je oud 
wordt* 
Marie: "Als je oud wordt en uw lichaam rimpelt, rimpelt uw baarmoeder dan mee?" 
 
Marie: “Limburgers hebben 'ait' uitgevonden omdat die te traag praten en all right 
zeggen duurt te lang” 
 
Marie: “Maja, als ze al van een man een vrouw kunnen maken en van een vrouw een 
man, dan is't toch niet moeilijk om een baarmoeder te maken he. ... Ma wacht maar 
he, jullie lachen nu wel en over 5 jaar zulde zien da't allemaal realiteit is” 
 
Marie "Julie, nu moet je het wel opbiechten. A is B, B is A, eh!" (bedoelde 'als je A zegt 
moet je B zeggen') 
 
Justin: "LILA staat voor Landbouwindustrieën en Landbouw" 

Marie: "Huh, voor wat staat de 'N' dan?" 
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