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Kalender 

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

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag 
Lopen rond de 
watersportbaan 

Gusb 19u30 

Dinsdag 5 december  Kerstmarkt Faculteit 8u—00u 

Vrijdag 8 december Kickertoernooi Koe 20u 

Maandag 11 december Afsluitvat Koe 21u 

Woensdag 13 december Massacantus Flanders expo 19u 

Maandag 25 december Christus is jarig Bethlehem 
Ietske na ten 

twaalven 
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De praeses spreekt 
 
Liefste trouwe lezers 
 
De eerste sneeuw is reeds gevallen, de agora en bibliotheek krijgen meer en meer 
fronsende en bedrukt kijkende studenten die beseffen dat het uitstelgedrag toch weer 
zijn tol heeft geëist. Dit kan maar 1 ding betekenen en dat is: de koude winter is weer 
daar. De koffie wordt met veel deugd gedronken en de maagdelijke cursussen worden 
geopend terwijl buiten de vrieskou onze tenen er af zit te vriezen als we aan het 
fietsen zijn.  
 
Ondertussen is er bij VLK dan ook wel al veel gebeurd waardoor de tijd alleen maar 
sneller voorbijvloog. Zo waren Bloedserieus en 24u van de koepuur twee knallers van 
formaat die week zeven tot een heus succes maakten. Het Rode Kruis was weer heel 
tevreden met de inzet van de praesidia en alle gulle donoren. Na of voor het bloed 
geven zakten ook enkele enthousiastelingen naar de Koe om daar te proberen het 24 
uur lang vol te houden. De activiteiten en acties floten rond de mensen hun oren, 
maar slechts 1 iemand was in staat het voor de volledige duur uit te houden. Deze 
anonieme wc-slaper had zich het zeer comfortabel gemaakt in de toiletten en 
gewacht tot al zijn concurrentie weg was om op het einde als een verwarde jongeman 
het café trots te verlaten na een hele dag.  
 
Om de week af te sluiten in absolute stijl, was het Galabal Der Bio-Ingenieurs in de 
Oude Vismijn. De avond werd stevig op gang gebracht door 'Boerekot House Mafia 
Returns', een duo met roots in de VLK. Hierna werden de dansmoves bovengehaald 
op de beats van ‘CZAR’, vroeger ook wel gekend als onze eigen echte Jan. Na de 
openingsdans werd de avond echt op gang getrokken door ‘Flavour drop’, ‘Tous Les 
Deux’ en als laatste ‘Signifers’. Dit jaar was het ook extra fancy door een tweede zaal 
waar heel de avond life muziek werd voorzien. We begonnen met eigen bio-ingenieur 
bloed in de vorm van de Bio-ingenieurbende en KRULLEVAAR. Daarna namen The 
Infantry en Veronica Puype het over en de mensen swingden er op los. Voor de 
mensen die wouden ontsnappen aan het feestgedruis hadden we een heuse lounge 
voorzien, en ook de pittoreske photobooth was een veel bezocht succes dit bal. De 
ereleden waren talrijk aanwezig om van hun gratis inkom te genieten samen met 
enorm veel bezoekende kringen. De boerekotters van Leuven kwamen zelfs met een 
heuse bus de Gentse kringen vervoegen. Kortom, het was een groot succes en een 
mooie kers op de taart van drie jaar, dus bij deze de tip om er volgend jaar zeker bij te 
zijn! Ik zal er ook zijn om mij eens goed te laten gaan! 
 
De volgende week werden de intellecten van de ingenieurs op de proef gesteld in de 
Faculteitsquiz. Zo lieten we de verschillende richtingen van onze faculteit 
strijden voor de titel van de slimste. De vakgroepen waren minder present dan andere 
jaren, waardoor landbouw van de 1e Master de trofee binnenhaalde met als hoofdprijs 
een Perfect Draft, biermand en een kans op een reis. Nu blijft de vraag of de 
vakgroepen zich gewonnen geven of volgend jaar keihard terugkomen om Kermit te 
steunen. 
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De studenten kregen op het Consultancy event ook een douche uit dit werkveld en 
sommige laatstejaars begonnen opeens een duidelijker beeld te krijgen op de anders 
vage en verre toekomst. Om de optimale combo te kunnen maken tussen feesten, 
werken voor schooltaken en studeren voor de examens, was het in week 9 tijd om nog 
eens te genieten van een pintje bier met daarbij een sport van formaat. De 
Bierbowling was weer dik in orde en de monsterscores gingen met de trieste 
verliezers hand in hand gelukkig naar huis.  
 
Voldoende activiteiten voor de leden en de laatstejaars, maar zoals beloofd worden 
ook de ereleden verwend. We trakteerden hen op een gratis Verbondsvat in de 
Koepuur, met een ruim assortiment aan verse hapjes. 
Op de Provinciedrink: Karaoké-editie in de Koepuur werden de engelenstemmen 
getraind en er werd hard gestreden om de naam van beste provincie binnen te halen. 
Door totale overrompeling werd West-Vlaanderen winnaar met in haar kielzog de 
knarsetandende Oost-Vlamingen. Daarna kwam Vlaams-Brabant met een dappere 
poging en Antwerpen volgde hier dicht op. Limburg bengelde met een mooie score 
van 17 pintjes helemaal achteraan de lijst, maar ze waren misschien wat later 
toegekomen, wie weet…  
 
Zoals jullie kunnen lezen was de agenda goed gevuld deze maand en hoewel de 
meeste studenten zich al willen afzonderen om de centimetersdikke cursussen hun 
hoofden in te persen, zal de VLK niet stoppen met events te organiseren tot de 
inhaalweek zich manifesteert. In week 11 zal de Sint ons bezoeken op de faculteit en 
tijdens de Klaascantus en ook nog eens op de gemoedelijke en gezellige Kerstmarkt in 
de binnentuin van onze mooie faculteit. 
 
Dat we jullie allemaal daar mogen tegenkomen en er iets van maken dat we proberen 
vast te houden in de blok. Veel succes met de examens en tot het volgende even 
zalige semester! 
 
Kusjes van jullie senior 
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De vice moet beslissen 
 
Ik moet beslissen. Deze of die andere? Ik heb niet veel tijd meer, maar dit is een 
kwestie van leven of dood en verdient enige overweging. Alles wat ik tot nu toe gezien 
heb, heeft me slechts meer ongerust gemaakt en alhoewel het niets aan mijn situatie 
verandert, ben ik blij dat ik niet alleen in deze ruimte sta. Mensen staan onrustig in 
mijn buurt, kijken heen en weer en durven net nog met hun voeten heen en weer 
schuifelen. Je ziet het in hun ogen, ze zijn bang en verward, net als ik. Iedereen 
beslist, iedereen loopt hetzelfde risico. Ik haal diep adem en laat de zuurstof m’n 
longen vullen terwijl ik mezelf dwing tot rust te komen. Het lukt me niet. De sfeer is 
te bedrukt, de mensen praten te zenuwachtig. Het einde is nabij. 
 
Of de wereld nu wel of niet zal vergaan, dat hangt ervan af. Iedereen weet dat de 
verkeerde keuze iets verschrikkelijks teweeg zal brengen, maar niemand weet wat 
precies. Dat is voor mensen nog het meest ondraaglijk: de onzekerheid. Honderden 
scenario’s spoken rond in hun reeds sterk uitgeholde hersenpannen, geven hen geen 
seconde rust. Zou het langzaam en pijnlijk zijn? Of zo kort dat niemand van ons zal 
kunnen beseffen wat er aan de hand is? Veel heb ik er nog niet over nagedacht, maar 
een complete destructie veroorzaakt door de dodelijke combinatie van een chemische
- en een natuurramp, uitgelokt door een multiresistente mutatie van ebola en gevolgd 
door een aanhoudende zonsverduistering, is naar mijn mening niet uitgesloten. Het 
einde komt dichterbij. 
 
De keuze die moet gemaakt worden, verschilt van persoon tot persoon. Niemand kan 
adviseren, niemand kan commanderen. Op dit eigenste moment staat iedereen er 
alleen voor. Ik ben er zeker van dat niemand in deze warme, volle ruimte zich ooit al 
eenzamer heeft gevoeld dan nu. Ik hoor hoe de mensen ermee proberen om te gaan. 
Ze praten over hoe verschrikkelijk moeilijk het is, dat 1 kans te weinig is. Ze willen 
raad, ze snakken ernaar. Tevergeefs: niemand kan adviseren, niemand kan 
commanderen.  
 
De keuze valt natuurlijk niet iedereen even zwaar. Er zijn mensen in deze ruimte die 
al maanden of zelfs jaren geleden aan dit moment gedacht hebben en de meesten van 
hen proberen, zelfzeker van hun keuze, te kijken naar het beslissingsaltaar dat als een 
koude kast van blinkend metaal en glas uit de grond lijkt te rijzen. Ik benijd ze, die 
mensen die al weten welke beslissing ze moeten nemen. Het is ook wel deels mijn 
eigen fout, want zelf heb ik tijd genoeg gehad om m’n keuzes reeds te overwegen. Nu 
ja, het is nooit mijn sterkste punt geweest om mijn prioriteiten te kunnen stellen. De 
tijd verstrijkt, ik word misselijk. Ik ben er nog niet klaar voor, moet alle beelden van 
de ondergang uit mijn hoofd zetten en gewoon focussen. Focussen op mijn beslissing, 
mijn keuze: deze of die andere? De twee stemmetjes in mijn hoofd beginnen te 
bekvechten, ontketenen een brand in mijn achterhoofd die zo hevig woedt dat ik 
verwonderd zou zijn moesten mensen geen rook uit mijn oren zien komen. De laatste 
uitputtingsstrijd in de innerlijke gangen van mijn ziel is van start gegaan. So, it 
begins… 



 6 

 

 

Ik moet kiezen, beslissen. De zweetdruppels beginnen van mijn onderrug te glijden. 
Kies juist, één kans op twee. Mensen schuiven voorbij het beslissingsaltaar, opgelucht 
en zelf voldaan. Zij hebben het reeds doorstaan, kunnen opnieuw uitademen en 
voortgaan met de rest van hun leven… Ik ben er niet klaar voor en heb geen keus, 
enkel de juiste. 
 
Ik sluit mijn ogen, haal diep adem en doe een stap naar het altaar. De strijd is 
gestreden. De keuze is gemaakt. De vice heeft beslist. 
 
“Volgende?” 
 
“Een wit broodje maison zonder cocktailsaus alstublieft” 
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Food for thought 
Kookplezier met Penning 
 
Heb je niet veel tijd? Je weet wel, met dat studeren enz. moet dat eten snel naar 
binnen gaan. Het mag allemaal niet te veel tijd en geld kosten.  Als je bij hotel mama 
of papa kan aankloppen, is dat natuurlijk geen probleem, maar voor die kotstudentjes 
meer dan één. Maar altijd om die frieten of pizza’s gaan is toch écht saai, dus trek je 
schort toch maar even aan, want samen met penning kan je dat stiekem toch aan. Dus 
haal die keukenprins/prinses in jou maar al gauw naar boven. 
 
En met die feestdagen ben je meestal niet alleen! Dus hebben wij een 3-gangenmenu 
voor jullie uitgewerkt dat in één-twee-drie voor jullie neus op tafel staat!  
Er is telkens gerekend op 4 man voor het feestmaal. 
 

Voorgerecht: Appel-fetakaasbrochette 
Ingrediënten 

 
 

Bereiding 
Snij de appels en de fetakaas in blokjes. Steek ze afwisselend op de brochette. Steek 
het 2 min in een dichte doos in de microgolf. Haal het uit de microgolf en sprenkel er 
een beetje honing over en KLAAR 
 

Hoofdgerecht: pasta-spinazie met fetakaas en spekjes 
Ingrediënten 

 
 

Bereiding 
Zet een ruime kookpot water op het vuur op de hoogste stand. Als het water kookt 
doe je de pasta er in en laat koken volgens de tijd aangegeven op de verpakking. Er 

Appel 2 

fetakaas 100 g 

honing 2 tl (theelepel) 

Pasta 500 g 

Verse of diepgevroren spinazie Vers: 1 kg – diepgevroren: 500 g 

room 100 ml 

fetakaas 300 g 

spekjes 300 g 

peper Naar smaak 

look Minstens 1 teentje, naar smaak 

nootmuskaat Een mespuntje, naar smaak 

olijfolie   
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hoeft niet persé zout in het water, de spekjes in dit gerecht zorgen voor voldoende 
zout. En qua gaartijd maakt dit niet veel uit. Giet de pasta af en doe er een beetje 
olijfolie overheen zodat deze niet gaat plakken. 
 
Terwijl je wacht tot het water kookt bak je eerst de spekjes in een wokpan, voeg dan 
de spinazie toe. Als al de spinazie zacht/ontdooid is voeg de room toe. Schil de look 
en pers/snij deze fijn en doe dit eveneens in de wokpan. Voeg de peper en de 
nootmuskaat toe en laat dit alles 5 min sudderen. Snij de fetakaas in blokjes en voeg 
deze toe en laat nog eens 3 min garen. En KLAAR! 
 
Voor de vegetariërs onder ons: vervang de spekjes door extra veel fetakaas! 
 

Dessert: appeltaart op mijn mama’s wijze 
 
Ingrediënten 

 
 

Bereiding 
Doe de bladerdeeg in de bakvorm en laat deze 10 min in een voorverwarmde oven van 
210 °C voorbakken. 
Schil de appels en snij ze in blokjes. Doe de rest van ingrediënten in een kom en 
meng het goed. 
Doe de appelstukjes op de bladerdeeg en giet het beslag er overheen. Eventueel voor 
versiering amandelschilfers er over strooien. Zet het voor 45 min in de oven en 
KLAAR! 
 
Keukenwijsheden 
Begin met het dessert te maken, dan is er nog geen look of dergelijke op je snijplank 
geweest. Bovendien kan je tijdens de 45 min dat het in de oven moet de rest van het 
feestmaal bereiden. Maak dan het hoofdgerecht en de momenten waarop je staat te 
wachten kan je het voorgerecht maken! 

Appels 4 

Kokos geraspt of Amand poeder 100 g 

bloem 5 el (eetlepels) 

eieren 5 

Abrikozencompote, dit is in plaats van 
suiker 

250 g 

Suiker Optioneel, naar smaak 

Room 150 ml 

Bicarbonaat, bakpoeder 1 tl 

Kant en klare bladerdeeg rond vel vaan ± 25 cm 

Amandelschilfers optioneel 



 9 

 

 

 
 
 
Boodschappenlijstje 

 
 
Materiaal 

 
 
Smakelijk en prettige feestdagen!!!  
Penning out! 

Appels 6 

Verse of diepgevroren spinazie Vers: 1 kg – diepgevroren: 500 g 

fetakaas 400 g 

spekjes 300 g 

Room 250 ml 

Eieren 5 

Kant en klare bladerdeeg rond vel vaan ± 25 cm 

Amandelschilfers optioneel 

Kokos geraspt of Amand poeder 100 g 

Abrikozencompote, dit is in plaats van 
suiker 

250 g 

peper Naar smaak 

look Minstens 1 teentje, naar smaak 

Pasta 500 g 

Suiker Optioneel, naar smaak 

Bicarbonaat, bakpoeder 1 tl 

bloem 5 el (eetlepels) 

Honing   

nootmuskaat Een mespuntje, naar smaak 

olijfolie   

Satestokjes 

Wokpan of kookpot 

Kookpot 

Taartvorm 

Mes 

Snijplank 

roerlepel 
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Blokkerdeblok 
Cursus 
 
Het is weer zover. December. Het einde van het semester nadert, maar het einde van 
de examens is nog lang niet in zicht (het begin eigenlijk ook nog niet, ma bon, het 
komt er wel aan). Er komt een tijd aan van lange nachten met korte dagen en lange 
studeermomenten met korte pauzes. Gelukkig zijn wij er om ervoor te zorgen dat je 
het beste kan maken van die korte pauzes als je je cursussen even beu bent. Er zijn 
namelijk superveel andere dingen die je kan doen met je cursussen! Wij lijsten ze 
even op:  
 Vouw een vlieger (CLASSIC!) 

 Maak een prop (voor de minder kunstzinnig aangelegden onder ons)  
 Balanceer een blad op je hoofd   
 Plak het terug aan de boom 

 Maak een kaartenhuisje van papier (voor gevorderden) 
 Gooi het in een vuurtje (opgelet: kan niet ongedaan gemaakt worden) 

 Rolt er eentje 
 Rol het in tot een klein buisje en drink er mee (warme dranken niet aan te 

raden) 
 Smijt ermee om woede te uiten (effectiever met een stapel papier dan met 1 

blad) 
 Bedreig mensen met een papercut   

 Geef een blad aan een hond/kat en see what happens  
 Maak een mannetjesslinger in kerstsfeer (je weet wel, een bad papier tot een 

accordeon vouwen en er dan mannetjes uit knippen die aan de randjes nog met 
elkaar verbonden zijn en 
dan krijg je zo een hele 
slinger met allemaal 
mannetjes naast elkaar 
als je het blad terug 
openvouwt. Maar dan 
met een kerstboom of 
een sneeuwman of een 
rendier zoals hiernaast 
ofzo.  

 Strooi er glitter over (‘cause why the hell not?) 

 Maak een tekeningske  
 Schrijf een brief aan de kerstman 

 Schrijf een brief aan de Groei, ze appreciëren dat enorm (er hangt een 
brievenbus naast de deur van de villa….  

 Test al je fluo- en ander stiften om te checken of ze wel nog deftig werken  

 Strooi hem uit en leg hem dan weer op nummer van 1 tot 6 000 000 000… 
 Maak de baard van sinterklaas na  
 Maak een kroontje voor de persoon die het snelst jarig is  
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 Trommel kotgenootjes/familieleden op en ga met zoveel mogelijk op je papier 
staan. Niemand mag de grond raken. 

 Pak je pakjes ermee in (misschien dat je ouders dat niet zo fijn vinden want dat 
valt nogal op) 

 Gooi de gemaakte propjes naar je studiegenoot want er is niets zo fijn als 
andermans concentratie verstoren als je zelf geen concentratie meer hebt. 

 Breng hem naar de kringloopwinkel ter recyclage. 
 Bouw een huisje voor je kat (of voor de faculteitskat natuurlijk!) 
 Bijt erin 

 Maak een parcours en roep: ’De vloer is lava!’ 
 Steek het vanvoor in je schoenen om je tenen warm te houden 
 
Cursus wenst jullie goede examens en een gelukkig nieuwjaar en een fijne kerstmis. 
Houd de moed erin! 
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Bloccus herexamis sp. 
Cultuur 
 
O beste lezers 
 
De meesten onder jullie voelen het al aankomen. De blaadjes beginnen van de bomen 
te vallen, je ziet plots overal gezellige kerstmarkten opduiken en als je ‘s avonds 
uitgaat grijp je al snel eens naar die ene dikke warme pull. Met andere woorden: De 
winter is in het land! Een periode vol vreugde waar je overrompeld wordt met 
cadeautjes. Maar de winter brengt niet alleen goede zaken... Nee nee, want de komst 
van de winter brengt ook een periode van gruwel en horror met zich mee. Studenten 
kennen het als ‘DE BLOK’! 
 
Dit virus komt enkel tot uiting bij studenten en kan naast de mogelijkheid tot 
herexamens ook een enorme hoeveelheid stress veroorzaken bij zijn gastheer. Vaak 
voorkomende symptomen die hiermee gepaard gaan zijn een groot slaaptekort, 
uitzonderlijk hoge cafeïneconcentraties in de bloedstroom en een drastische daling in 
humor. Zo zijn er zelfs gevallen gekend waarbij studenten spontaan begonnen te 
lachen met moppen van Philippe Geubels. 
 
Jammer genoeg zijn er hiervoor nog altijd geen geneesmiddelen op de markt. Toch 
zijn er enkele zaken die hun effecten drastisch kunnen verminderen en het VLK-
cultuurteam heeft voor jullie een fantastisch recept opgesteld om deze symptomen in 
te perken. (succes niet gegarandeerd...) 
 
STAP 1: Een goede pauze is van vitaal belang. Daarom is het extreem belangrijk om 
elke minuut zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Buiten een frisse neus gaan opsnuiven 
kan leiden tot een verkoudheid of zelfs onderkoeling met de dood als gevolg en kan 
men dus best vermijden. Wij opteren voor een veiligere aanpak. Spelletjes spelen op 
de gsm zoals Tribal Wars, Everwing en Snake (voor de hipsters onder jullie die nog 
een oude nokia hebben) zijn ideaal. Dank Memes groepen of Ugent Confessions 
bekijken doen ook de truc. 
 
STAP 2: Sommigen onder jullie smachten al vaak naar het horen van nieuwe roddels 
en lopen vaak een grote achterstand op wanneer ze zich een hele maand thuis 
moeten opsluiten. Het is juist voor deze reden dat God de bib heeft gemaakt. Naast 
de leuke gesprekken tijdens je pauze heeft studeren in de bib nog veel meer 
voordelen. Zo kan je ook makkelijker uitleg vragen aan je medestudenten of nota’s 
uitwisselen. 
 
STAP 3: Als laatste tip om je blok zo vlot mogelijk te laten verlopen is het belangrijk 
een goede serie te kiezen. Deze moet echter aan bepaalde criteria voldoen.  
 Er moeten voldoende episodes van zijn. Je wilt namelijk niet in het midden van 

de blok je tijd verdoen met een nieuwe serie te moeten zoeken.  
 Elke aflevering mag niet langer duren dan 30 minuten.  
 De serie mag niet te verslavend zijn, zodat je niet opeens 6 afleveringen achter 
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elkaar kijkt en je dagje studeren er al ver op zit.  
Het cultuurteam presenteert daarom voor jullie het BLOK-aanbod van Netflix: The 
Big Bang Theory, How I Met Your Mother, New Girl, Rick & Morty en Friends.  
 
P.S. Tot en met 31 december kunnen jullie alle afleveringen van Dag Sinterklaas en 
Spring herbekijken op de pagina van de VRT. Meer dan 6 uur pure nostalgie dus zeker 
de moeite om eens uit te checken. 
 
Adiós en veel succes met studeren! 
 
Cultuur out! 
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Cara 
Fouriers 

Cara betekent ‘dierbaar’ in het Latijn, Spaans en Italiaans.  
Cara betekent ‘vriend’ in het Keltisch. 

 
Het is 9 november 1985. Jo Colruyt, CEO van de gelijknamige winkelketen, zit in zijn 
kantoor. De zaken gaan slecht. Arme mensen kiezen steeds meer voor de Aldi, terwijl 
rijke mensen consequent naar de Delhaize of Carrefour gaan. 
 
Het is 20:00. De winkels sluiten. Jo bergt zijn spullen op en vertrekt huiswaarts. Hij 
besluit nog even in zijn winkel te passeren om zijn avondeten bij elkaar te rapen. Wat 
hield hij ervan om tussen de donkere, verlaten gangpaden te wandelen. Na enkele 
rekken kwam hij uiteindelijk bij de diepvriesafdeling. Met een kleine inspanning 
kreeg hij het deksel van de diepvries open, waaruit hij een doos frikandellen en twee 
doosjes party-snacks viste. Hij voelde dat er nog iets ontbrak en passeerde langs de 
drankenafdeling. En zoals altijd was het moeilijk kiezen. “Leffe is een kutbier!”, riep Jo 
luidop terwijl hij langs de bieren liep. In bruin bier had hij die avond geen zin, en 
kriek kon hem al evenmin bekoren. Een gewoon, simpel pintje. Dat zou smaken. Hij 
liep naar de afdeling waar de pils stond en liep de rij af, op zoek naar een gepast bier 
voor bij het eten. “Jupiler is commerciële shit!”, riep hij tegen de lege winkel. “Maes 
smaakt naar urine van menstruerende vrouwen”, zei hij op een kalmere toon. “Stella 
is best nog oké!” schreeuwde hij. Hij trok zijn wenkbrauwen op toen hij verderop een 
lege plek zag waar normaal huismerkpils zou moeten staan. “Wat krijgen we nu?”, 
fluisterde Jo tegen zichzelf. Verbauwereerd keek hij naar de leegte, en de leegte 
staarde terug. De leegte maakte zich meester van Jo. Hij begon te lopen. 
 
De glazen schuifdeuren sloten zich automatisch achter een gehaaste schaduw. 
Gierende banden lieten de parking verlaten achter. Jo belde twee vrienden op met de 
vraag of ze hem wilden vervoegen. “En breng het euh… gerief mee…”. Ze stemden in. 
Niet veel later raasden drie individuen in een auto over de nachtelijke wegen naar 
Aalst. 
 
Eenmaal aangekomen bij de Delhaize, die gelukkig elke zaterdagavond tot 21u open 
blijft, stapten de twee vrienden uit en openden de koffer. Elk namen ze een geweer en 
openden ze het vuur op de winkelende mensenmassa op de parking. Tijdens het 
geschreeuw zag Jo zijn kans om de winkel binnen te dringen. Hij vond snel wat hij 
zocht, dankzij de duidelijke markering in de gezellig ingerichte winkel. Gerst. Hop. 
Water. Eenmaal hij zijn winkelkar met muntslot vol had geladen liep hij richting 
kassa’s, waar gelukkig niemand aanwezig was. Hij liep door de met kogels doorboorde 
schuifdeur naar de auto, waarin hij zijn boodschappen gooide. Zich houdend aan de 
snelheidslimiet van 5km/u op parkings van winkels verliet Jo het terrein met zijn 
wagen nadat zijn twee vrienden zich op de achterbank hadden geploft. 
“Heb je alles?”, vroeg de ene vriend. “Ja, ik heb zelfs nog een zak Lay’s Super Chips 
met paprikasmaak kunnen meegrissen”, zei Jo terwijl hij de zak met het nodige lawaai 
op de achterbank wierp. Eenmaal buiten de bebouwde kom drukte Jo de gaspedaal 



 15 

 

 

wat dieper in tot de snelheid van de auto de geldende snelheidslimiet bereikte, zijnde 
70 km/u. Na een duizelingwekkende rit kwam het trio op hun bestemming: de 
brouwerij van Jupiler.  
 
De schuifdeur barstte bij de impact van de kogel, waarna het glas volledig uit het 
kader viel en de drie mannen vrije ingang kregen. Lang moesten ze niet zoeken naar 
de brouwketels, de ranzige pisgeur van Jupiler kwam hun reukorgaan 
binnengedrongen en leidde hen naar de bron. Eénmaal bij de brouwketels 
aangekomen keek Jo door het cirkelvormig raam naar de kokende massa. “Dit zijn 
ketels van 10.000 liter, en we hebben ingrediënten mee voor maar 100 liter”, zei Jo 
zenuwachtig. “Waar zijn de voorraadkamers?, vroeg de kleinste van de twee vrienden. 
“Volg mij!”, riep Jo terwijl hij begon te lopen in de richting van een grote dubbele 
deur. Hij trok beide deuren open en kon zijn ogen niet geloven toen de tl-lampen 
licht wierpen op de ruimte. Hij had nog nooit zo’n inferieure ingrediënten gezien. 
Tussen de bergen gerst kropen ratten en muizen, die zich tegoed deden aan de 
korrels die nog niet door schimmel waren aangetast. De hop lag er op het eerste zicht 
beter bij, maar deze lag volledig bloot aan de lucht waardoor het niet anders kon dan 
oxideren en z’n smaak verliezen. De tank met water zat verrassend genoeg vol met 
helder en proper water. “Geen wonder dat Jupiler zo’n kutbier is”, zuchtte Jo 
verbouwereerd. “Jongens, we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. We 
zullen enkel onze eigen ingrediënten moeten gebruiken, en om aan 10.000 liter te 
komen lengen we gewoon aan met water”. De kleinste van de twee vrienden 
stamelde: “z-z-zal het bier dan niet flets van smaak worden en een belachelijk laag 
alcoholpercentage hebben?”. Jo keek hem diep in de ogen en zuchtte. “Dat moet dan 
maar”. 
 
Twee weken later ging de Colruyt zoals altijd stipt om 8u open. Erik en Martine waren 
zoals altijd de eerste klanten, want zij hadden als werklozen toch niets beters te doen. 
Terwijl Martine naar de gang met kuisproducten liep, volgde Erik zijn vaste pad naar 
de drankenafdeling. Hij schrok toen hij opeens een tafeltje zag staan met proevertjes 
aan een nieuw product bij de pilsafdeling. “Wat krijgen we nu?”, fluisterde Erik tegen 
zichzelf. Hij nam een slok van de lichtgele vloeistof. Nog nooit had hij zo’n flets, 
smaakloos en waterig pintje gedronken. Hij kreeg het niet doorgeslikt, hoe hard hij 
ook probeerde. Tot zijn oog viel op de prijs. 35 frank per liter. Zijn keel ontspande 
zich en de goddelijke nectar baande zich een weg naar zijn maag. Intens gelukkig 
laadde hij twee paletten op zijn kar. De kassier scande alles en rekende af. Het 
kasticket kwam uit de printer en drukte voor het eerst de legendarische letters: 
CaraPils. 
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Emotioneel met PBR 
PBR 
 
Ons vorig artikel, zoals jullie als trouwe lezers wel zullen weten, handelde over 
sensualiteit. Het lichamelijke. Het zintuigelijke. Het genot. Er is echter ook een ander 
aspect in het leven dat niet vergeten mag worden: het emotionele. Wij verkennen 
graag, samen met jullie, de wereld van de gevoeligheid. Het psychische. En welk 
moment is hiervoor nu beter dan de aankomende kerstperiode, gekenmerkt door de 
overvloed aan liefde. Vele mensen in onze maatschappij ervaren toch enige 
moeilijkheid om in het reine te komen met hun emotionaliteit. En dat verwart ons 
enorm. Welnu, om tot die essentie te komen, moeten we eerst oppervlakkig 
beginnen. Als zijnde een pollenkorrel die eerst de stempel bereikt alvorens hij 
langzaam kan doordringen tot in de stamper (= de kern van dit artikel). 
 
Beware: volgend artikel bevat enige geeky references en pastorale preken. U 
weze gewaarschuwd. 
 
Ik hoor jullie eerste vraag reeds luid weergalmen in mijn oren: “Wat is 
emotionaliteit?”. Beste lezers, emotionaliteit, ook gekend onder de naam 
gevoeligheid, heeft betrekking op alles wat te maken heeft met emoties. Er is zowel 
“negatieve” als “positieve” emotionaliteit. Let goed op de aanhalingstekens! Een eerste 
veelgemaakte fout is het aanduiden van negatieve en positieve emoties. In mijn ogen 
is er immers niet zo’n indeling. Waarom wordt de ene emotie als negatief bestempeld 
en de andere als positief? Naar mijn mening heeft deze benaming er immers voor 
gezorgd dat bepaalde emoties in de hedendaagse maatschappij als zwak (NEGATIEF) 
worden beschouwd en andere als sterk (POSITIEF).  
Deze “zwakke” emoties worden hierdoor veel minder getoond, terwijl dat helemaal 
niet zo hoort. Persoonlijk werk ik liever met de benaming donker en licht, ergens 
analoog aan “the Dark Side and the Light side of the Force”. Want net zoals er in Star 
Wars steeds gestreefd wordt naar “Balance in The Force” is dit ook zo voor onze 
emoties (en rationaliteit). 1 

Voor velen waarschijnlijk een nieuwtje, maar zeker niet alle Sith zijn slecht. Sith zijn 
de Force users die in contact staan met al hun emoties. Dit kan gaan van liefde en 
passie tot de meer gekende woede en jaloezie. The Dark Side of the Force is aldus niet 
per se de verdorven en kwaadaardige kant, net zoals de donkere emoties niet 
kwaadaardig zijn. Ik persoonlijk steek het op de films dat zij de passionele en 
liefdevolle kant (in tegenstelling tot de saaie, uitgedroogde, redelijk emotieloze maar 
wel rationele Jedi2) van de Sith niet beter naar voor hebben gebracht. Maar tot hier de 
Star Wars-rant, voordat iedereen in slaap valt.  
 
 
1 Let op: deze vergelijking gaat enkel op voor “The Expanded Universe” en is niet meer exact 
geldig sinds “The Big Purge” a.k.a. de grote “retconning” van the EU door The Walt Disney 
Company. 
2 “There is no emotion, there is peace” -> bleukh kotsen  
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We gaan nog wat dieper in op de binaire verdeling van de emoties: hoe bestaan lichte 
emoties immers zonder de aanwezigheid van de donkere? Als er nooit verdriet, 
woede, jaloezie of wat dan ook is, hoe onderscheid je dan dat blije gevoel van de rest?  
Geluk is een levenspad, geen doel an sich.  
Het is iets wat je alle dagen ervaart, niet iets wat je op je 84ste levensjaar plots bereikt. 
En het is net daarom essentieel dat je je donkere emoties evenwel als je lichte kan 
uiten. Zo kom je in het reine met jezelf en met je emoties. Want hoewel het 
spreekwoord misschien afgezaagd klinkt, is gedeelde leed wel halve leed, net zoals 
gedeeld geluk dubbel geluk is. Het erkennen en vervolgens kunnen praten over je 
donkere emoties, verlicht deze volledig. En het is net dat waar mensen het in deze 
Westerse maatschappij zo moeilijk mee hebben. De Verlichting is een zeer mooi iets, 
maar het daarmee gepaard gaande individualisme heeft ook een keerzijde voor onze 
samenleving. Durf praten! Wees een luisterend oor! Houd die Christelijke 
naastenliefde in het achterhoofd. 
 
Nu, ik ga mijn pastorale preken eindigen, ik hoop dat jullie mijn punt wel begrijpen. 
En ik weet ook dat dit zeker niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is als ik het nu laat 
blijken. De ene persoon zijn verleden is meer getekend dan de andere, maar elk klein 
stapje helpt in mijn ogen. Er is helemaal niets mis mee om; eens te zitten wenen, 
integendeel3. We moeten af van het stigma dat enkel de “postieve”, of nog beter de 
lichte, emotionaliteit ertoe doet. Want dit is niet zo. Zo werkt het leven 
helemaal niet. Heb je een slechte dag en blaf je iedereen af, dan is dat zo. Excuseer je 
achteraf en zand erover! Ik steek deze levensverwachting ook grotendeels op de 
sociale media overigens, maar die preek houd ik best een andere keer. 
 
Nu, alvorens het artikel te eindigen, zou ik graag nog op een opmerking van jullie 
ingaan. Want ik hoor het jullie al denken: “Teveel volgens je emoties leven, is ook niet 
goed hoor!”. Neen, dat is waar, beste lezers. Er is ook rationaliteit nodig. Want het is 
net dat wat ons mens maakt: de combinatie van het rationele en het emotionele 
(natuurlijk gecombineerd met het sensuele). Het evenwicht moet ten alle tijden 
bewaard worden (= Balance in the Force), want overmaat van het ene resulteert naar 
mijn mening in een ongemak, hetzij voor jezelf, hetzij voor je medemens die zich 
voelt alsof hij tegen een muur aanloopt. 
 
Peace 
XOXO 
PBR OUT 
  
 
 
 
 
 
 
3 Wenen bij een film of krantenartikel is dik oke! Het lucht op en je voelt je echt beter 
achteraf! 
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De geschiedenis van: het scheermes 
Sport 
 
Omdat we weten dat sporters de gekste vragen stellen bereiden wij ons graag voor. Deze 
keer bereiden we ons voor op de vraag: “waarom is de nieuwe Gillette beter dan mijn 
huidige”. 
 
Als we Gillette moeten geloven dan brengt ieder nieuw scheermesje een ware 
revolutie. Het laatste nieuwe mesje van Gillette bevat 5 mesjes (+ het trim mesje voor 
uw unibrow). Het kan bijna niet anders of de beste ingenieurs zitten daar. 
 
In prehistorische tijden gebruikten mensen gescherpte haaientanden, mosselschelpen 
en scherpe stenen. Iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt in sommige stammen. 
Hoewel dat heel “bio” is, veranderen tijden. Stenen raakten uit de mode en men 
begon met andere materialen te experimenteren. Zo zijn er koperen en gouden en 
scheermesachtige objecten gevonden in Egyptische graftombes uit ongeveer 4000 
v.Chr. 
 
In de periode daarop kwam er geen bijzondere evolutie, tot de Romeinse koning  
Lucius Tarquinius Priscus ook op de proppen kwam met een scheermes. Hij was zijn 
tijd ver vooruit. Scheermessen waren allesbehalve ingeburgerd, mede  door de lage 
kwaliteit. Het maken van een degelijk scheermes is immers bijzonder moeilijk. Het 
vergt hard en zuiver staal om een scherp mes te maken. Het scheermes van onze 
koning kon de val van het Romeinse rijk niet stoppen en ging samen ten onder met 
het rijk. 
 
De jaren daarop was  het ook gene vetten, de Middeleeuwen waren ongeveer even 
productief als het praesidium na een paviljoenfuif… Op een degelijk scheermes heeft 
men dus lang moeten wachten. Hoe lang dan? Tot 1740 om precies te zijn. Toen 
bedacht Benjamin Hunstman in Sheffield, England een nieuw procedé om bijzonder 
hard  staal te maken, ook wel gekend als  Sheffield silver steel.  
 
Met dit staal kon men eindelijk scherpe scheermessen maken. De Engelsen hadden 
echter geen smaak, net zoals koffie konden ze het nieuwe staal niet appreciëren. De 
Fransen hebben achteraf dit procedé overgenomen en konden kwalitatieve 
scheermessen maken. Na het succes in Frankrijk namen de Engelsen hun eigen 
procedé opnieuw over van de Fransen. En zo kwam men tot degelijke rechte 
scheermessen die intussen de badkamer van menig hipster sieren.  
 
In de vroege jaren, we spreken over pre-1900, was het de gewoonte om zich te laten 
scheren. Een scheerwonde was immers snel gemaakt met een recht scheermes. Maar 
zichzelf scheren werd populairder, mede doordat scheermessen steeds 
gebruiksvriendelijker werden. Stielbedervers zoals Frederick Kampfe en Otto Kampfe 
(’t zijn broers wat een toeval) bedachten het klassieke veiligheidsscheermes, een 
safety razor op zijn Engels. Door het gebruiksgemak, de safety you know, werd zichzelf 
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scheren veel eenvoudiger. 
Maar de echte doorbraak van de safety razor hebben we te danken aan de Groote 
Oorlog. 
 
In Wereldoorlog 1 schoten beide kanten al eens graag een bijzonder geurtje of gifgas 
naar elkaar. Een passend gasmasker was dus geen luxe. Voor soldaten die net als een 
Bertjan hun boerenbaard koesterden bracht dit een groot nadeel. Het lelijke gevaarte 
schrok niet alleen vrouwen af, het paste ook niet in een gasmasker. Het Amerikaanse 
leger begon massaal scheermessen uit te delen. De “double-edged safety razor” van 
King Camp Gillette om precies te zijn. Dit in 1895 uitgevonden scheermes won 
hierdoor ook thuis aan populariteit.  
 
De scheermesjes roestten heel snel, ze waren goed voor éénmalig gebruik. Daarom 
hanteerde Gillette het “Loss leader” concept. Hij verkocht de houders met licht verlies 
maar verkocht de messen aan hoge prijs. Hiermee haalde en haalt Gillette nog steeds 
torenhoge winsten. 
 
In 1970, kwam zwaardenproducent Wilkinson Sword met de eerste herbruikbare 
mesjes op de proppen. Men kon zich meer dan 1 keer scheren met hetzelfde mesje, 
wat in de smaak leek te vallen. Andere producenten namen dit over en met dat een 
mesje herbruikbaar werd begon de innovatie, ofja miserie zoals je het zelf verkiest. 
 
Een heel korte samenvatting van de moderne Gillette mesjes: 

 
 
Een volledigere tijdlijn is te vinden op wikipedia.org/gillette. 
 
Het antwoord op de eerste vraag is dus  marketing. Uw huidige mesje is beter dan het 
vorige omdat Gillette dat zegt. Mogen we dat geloven? Natuurlijk, grote bedrijven zijn 
toch altijd eerlijk? Anders zouden ze zo groot niet zijn he! 
 
Sport out! 

1971 – Gillette Trac II, 2 mesjes (GII genoemd in Europa) 
1977 –  Gillette Atra (andere namen: Contour, Slalom, Vector), pivoterende kop, 2 
mesjes 
1990 – Gillette Sensor, 1990 eerste scheermes met verende mesjes. Dit zou beter 
huidcontact geven.., in 1993 kwam de Excel versie met “Microfins” die haartjes 
optillen. 
1998 – Gillette Mach 3, 3 mesjes, 5 microfins, pivoterende kop, verende mesjes en 
lubricating strip. 
2001 – Gillette Mach 3 Turbo, 10 microfins, nieuw handvat,  “anti friction blades” 
2006 – Gillette Fusion, 5 mesjes en een zesde trim mesje (dat mesje bovenaan). 
2010 – Gillette Fusion Proglide en Power variant, scherpere mesjes en nog wat 
marketing gezever. De power variant vibreert een beetje. 
2014 – Gillette Fusion ProGlide Flexball: 20% minder gemiste haartjes, Haartjes 
zouden 23 micrometer korter geschoren worden en 23% meer huidcontact. 
2015 – Gillette Fusion Proshield, lubricating strip voor en na de mesjes voor minder 
irritatie. 
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Tips voor een uitsteller door een uitsteller 
ICT 
 
December. De maand van het focked-up koude weer, de gezellige kerstmarktjes, en 
de PANIEKAANVALLEN VOOR ALLE UITSTELLERS WANT OMG HET IS AL WEEK 
11 EN IK HEB NOG NIETS GEDAAN EN ZEVENDUUSD DEADLINES EN AAAAAAH 
*Hevig en bibberig geadem*.  
 
Velen van jullie hebben nu zo iets van: Huh? Wa krijgt dedie hier opeens? Weer 
pilletjes vergeten pakken? Aan jullie zeg ik dan ook proficiat, jullie zijn niet geboren 
met het procrastinatie-gen (real thing)! Ga maar lekker voorbeeldig je project dat 
reeds een week voor de deadline af is met trots in het hart gaan aanbidden, dit artikel 
is niet voor jullie, houdoe... 
 
Ok nu nog enkel de mensen overblijven die zo iets hebben van “I feel your pain brah 
”, welkom! Allereerst proficiat om zo ver te geraken zonder de aandacht te verliezen 
aan een wikipedia-artikel over Philippe Louis Marie Ghislain graaf Vilain XIIII, een 
burgemeester van onze geliefde stad Gent die in 1808 voor 2 maanden deze titel 
mocht dragen. Dit beviel hem echter niet, waardoor hij ... KIJK DIT BEDOEL IK 
DUS... om dit te vermijden zullen onderstaande tips jullie hopelijk helpen minder te 
procrastineren en meer met effectief werk bezig te houden.  
 

Tip 1: Annihileer alle vonken voor procrastinatie 
 
Het grootste probleem is vaak dat je je het te gemakkelijk maakt om dingen uit te 
stellen. Identificeer wat jouw trigger is om te beginnen procrastineren en maak er 
korte, maar pijnlijke metten mee. Is het je smartphone met ‘notificaties aan’ die er 
voor zorgt dat antwoorden op een facebookbericht eindigt met 6 youtubevideo’s 
gekeken te hebben, instagram en snapchat volledig afgesnoept te hebben en gelachen 
te hebben met wat random video’s op dumpert? Uitschakelen die handel, of beter 
nog, in een andere kamer leggen. Bladwijzerbalk waar alles op 1 handbeweging en 
vingerdruk verwijderd ligt? Volledig verwijderen.  
 

Tip 2: Maak een concreet stappenplan van dingen die moeten gebeuren 
 
Het enigste wat ons, uitstellers, in gang doet schieten zijn deadlines die net iets te 
dicht binnen de comfort-zone komen. Maak hier gebruik van! Zet jezelf artificiële 
deadlines op een tijd op voorhand, de dag op voorhand, you name it. Maak er ook een 
gewoonte van deze deadlines zeer strikt op te volgen, voor je het weet ben je een 
welgeöliede machine die projecten rauw opeet. Zie ook steeds dat je een zeer concreet 
doel voor ogen hebt, meestal is het moeilijkste deel beginnen, maar eens je goed bezig 
bent, ben je niet te stoppen. Maar hoe begin je gemakkelijk? Daarvoor heb ik de 
volgende tip. 
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Tip 3: The Pomodoro Technique 
 
Origineel ontwikkeld door Francesco Cirillo eind 1980 als techniek voor time 
managment, wordt deze techniek nu vaak toegepast door studenten, software 
ontwikkelaars, en productief volk in het algemeen over de hele globus die wij Aarde 
noemen. Het gaat als volgt: 
1. Bepaal de taak die gedaan moet worden 
2. Zet de Pomodoro timer (bestaan apps voor (enkel voor mensen zonder 

smartphoneverslaving)) 
3. Werk aan je taak 
4. Beïndig het werken wanneer de timer afgaat en zet een vinkje op een blad 
5. vinkjes = 0  

    While taak != klaar: 
 vinkjes += 1 

If vinkjes < 4: 
Pauze = random.randint(3,5) minuten 

  Elseif vinkjes == 4 
Pauze = random.randint(15,30) minuten 
vinkjes = 0 

 
Hopelijk hebben deze tips geholpen met je wat motivatie te geven om het de 
volgende keer anders te doen, maar komaan, je kent jezelf, je zegt nu dat je er 
eindelijk eens iets aan zal doen, maar we weten allemaal dat uitstelgedrag ervoor zal 
zorgen dat de implementatie van deze tips er nooit van zal komen… 

 
Veel succes met de komende examens en moge de deadlines ons reeds weken op 
voorhand schrik aanjagen! 

 
ICT out! 
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Feest op onderzoek 

 
Lieve boerekottertjes, 
We zijn alweer veel verder in het academiejaar en dat wil zeggen dat we alweer veel 
leuke lessen gekregen hebben (of dat deze er waren maar we niet geweest zijn). Bio-
ingenieur is de ingenieur van de levende materie. Vakken zoals plantkunde en 
dierkunde leren ons hoe alles werkt, maar wat gebeurt er met die plantjes en diertjes 
nadat ze door ons opgegeten zijn? 
Onlangs zaten we op de wc en merkten we op dat de grote boodschap weleens een 
andere structuur kan hebben (vb. Na een stevig nachtje doorgaan in de overpoort). 
We stelden ons de vraag in welke gedaanten dit dan wel allemaal kan voorkomen. We 
wisten dat dit een vraag was waarop alle boerekotters een antwoord willen, dus met 
een paar handschoenen en een busje febreze gingen we aan de slag.  
Na vele uren praktijkwerk konden we vaststellen dat we een volledig lijstje hadden 
van alle vormen waarin uw kaka voorkomt (ps. we hebben ze ook naampjes gegeven): 
 

De spookdrol (ook wel de duiker genoemd): 
Je voelt hem komen, je hoort hem plonzen maar er ligt niets in de pot. 

 
De “Mister Clean”: 

Ligt te glunderen in de pot maar geen spoor op het papier. 
 

De eeuwige stront: 
Je veegt en je veegt maar. Toch blijft er steeds wat achter op het papiertje. Je besluit 

tenslotte je broek toch maar op te trekken en een papiertje in je onderbroek te leggen 
om remsporen te vermijden. 

 
Poepje ‘extra’: 

Je bent klaar, maar als je je broek optrekt... stel je vast dat er nog een klein poepje 
valt. 

 
De aderbreukdrol: 

Je moet zo hard drukken dat de aders op je voorhoofd zwellen. Je vreest voor een 
Hartaanval. 

 
Big Mac: 

Hij is zo geweldig dat je bang bent om hem kapot te maken bij het doortrekken. Je 
bent verbaasd en tegelijk trots dat je dit kunstwerk gebaard hebt. 

 
De aso keutel (ook wel de mol genoemd): 

Je moet naar de wc. Je voelt hem zitten, maar er komen alleen maar krampen en 
scheten. 

 
Keutel ‘verkeerd’: 

Doet zoveel pijn dat je zou zweren dat hij dwarsligt of met weerhaken bedekt is. 
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De kanonbal: 
Komt er met zo’n snelheid uit en is zo zwaar dat hij heel je kont nat maakt. 

 
De morning-after stront: 

De geelbruine vloeistof die de hele pot besmeurt en brandt in je poep. De stank is om 
te snijden. 

 
Konijnenkeutels: 

Kleine bolletjes, sommige drijven, sommige zinken. Ze zijn wel heel lief. 
 

De verrassingsdrol: 
Je dacht een scheet te laten maar er is iets bij. 

 
De time-out drol: 

Je bent goed bezig in een publiek toilet, maar je knijpt hem af omdat je iemand hoort 
binnen komen in het toilet naast je. 

 
De populaire poep: 

Zo luid dat iedereen in de buurt lacht. 
 

Mexicano: 
Ruikt zo scherp dat het prikt in je neus. 

 
De plakker: 

Weigert te vallen ook al weet je dat hij eruit is. Je probeert hem met ritmische 
kontbewegingen toch te doen vallen. 

 
De falafel: 

Ruikt zo erg dat andere drollen in de beerput hun neus optrekken. 
 
Groetjes, kusjes, likjes en iemand die je een flesje deo zal geven als je niet zo goed 
ruikt, 
VLK Feest 
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Frigopoëzie 
PR Intern 
 
Ergens diep verscholen in een kotgebouw in de Spiegelhofstraat voerde PR Intern 
vorige week een revolutionair sociaal experiment uit: we plaatsten allerhande woord-
magneten op een koelkast en wachtten hoopvol af wat de kotgenoten er van zouden 
maken. Het resultaat mocht er wezen, zie hier: Kunst. 
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En het pièce de résistance: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr Intern out! 
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Goed gezien met tante Jorien  
Voor een goede morgen 
 
Goedemorgen lieve lezertjes! In het rijk van koning Winter tsjirpen 
de vogeltjes niet, rijden de buren hun gras niet af en zijn de muggen 
doodgevroren. Wat een prachtig begin toch van een hemelse 
winterdag. Na het geweten te hebben gesust met een pakje 
damiaanstiftjes en een milde bijdrage voor de Vredeseilanden, weten 
we voor één keer oorlog, tirannie en honger een plaats te geven en 
“dat we toch van geluk mogen spreken dat het hier veilig en warm hebben”.  
 
Wij bio-ingenieurs zijn met die gedachte helaas maar kortstondig verzadigd. Wij zien 
het groots, wij zijn dromers. Wij willen hongersnood en cholera de wereld uit krijgen 
en de klimaatsverandering tegengaan, al moeten we daarvoor zelf het gat in de 
ozonlaag gaan dichtplakken. Ja, noem uzelf gerust een ambitieus volkje met grote 
plannen. En dat schoon idealisme, laat het niet uitdoven, laat u niet ontmoedigen.  
 
Zoals prof. Reheul ooit zei (en ook wel bekend als the Tragedy of the Commons): 
“Beslissingen nemen in functie van het algemeen goed resulteert enkel in het 
ontnemen van je eigen kansen. Want er is altijd wel een klootzak die ervan gaat 
profiteren.” Het is duidelijk, je moet er wat voor over hebben om de wereld te redden. 
Maar bio-ingenieurs zijn de pitbulls van de wereldproblematiek: we zetten er ons 
tanden in en laten het niet meer los. Of het nu het been van Trump of de gedachte 
aan rassengelijkheid is.  
 
Grote plannen ontwikkelen zich echter niet vanzelf, beste lezer. Om het 
ontwikkelingsproces te faciliteren, deel ik graag met u mijn volgende raad: 

“Opstaan met een goed gevoel!!!” 

Of het nu ’s ochtends, ’s middags, of ’s avonds laat is, ooit moet je toch eens uit dat 
bed. En dat doe je het best met deze feelgood opstaantips: 
1. Kies als wekkerliedje een lied dat je niet te stom en niet te leuk vindt. Stomme 

liedjes zorgen voor een instant slecht humeur en te leuke liedjes ga je plots 
haten en ja, dan zijn bestaanscrisissen niet ver weg. Want hoe erg die 
wereldproblematiek ook moge zijn, niks is meer confronterend dan je 
lievelingslied plots haten. 

2. Gebruik de pun “ver-van-mijn-bed-show” terwijl je wakker wordt. Of bijt in je 
houten bedrand en roep “ochtendstond heeft hout in de mond”. 

3. Denk niet verder dan het lekker ontbijtje (lees: KOFFIEE) en de goede douche. 
Draai tijdens het ontbijten en douchen Bob Marley zijn plaatjes kapot!!! 

 
Ziezo beste lezer, met deze nuttige tips zal de wereld redden vanzelf gaan. In ruil? 
Goh ja, doe me maar een schoon huisje aan zee. 
 
Heb jij nog een goede levenshak die je graag met de mede-bio-ingenieurs wil delen? 
Aarzel niet om hem door te sturen naar groei@boerekot.be en wie weet win je een 
prijs!  

mailto:groei@boerekot.be
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Kleurwedstrijd! 
 

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

Kleur alles heel fijntjes  
Mooi binnen de lijntjes  

Voorzichtig in  
En WIN!  

 
Hang je pronkstuk met naam en leeftijd op aan het prikbord recht tegenover de Villa 
in de kelder van blok E Je hebt tijd tot aan het einde van de examenperiode en wie 
weet win je een fantastische prijs!  
 
Deze maand mogen de potloodridders en stifttovenaars onder jullie zich uitleven op 
de studerende engeltjes van Stef Weemaes. Dankjewel voor dit pareltje, Stef!  
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De Koe Loeit: a very moo-rry x-

mas and a happy koewyear! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 is alweer zijn einde aan het naderen en het wordt tijd om even kritisch terug te 
kijken op de voorbije reis die deze aardbol rond de zon gemaakt heeft. Het was geen 
gemakkelijk jaar voor onze teergeliefde planeet. De spanningen tussen naties blijven 
hoog oplopen, extremistische bewegingen blijven hun geding halen en met het 
klimaat gaat het ook niet echt super… Gelukkig is er één rots in de branding: De 
Koepuur. Hoe slecht het ook gaat, binnen onze deuren bent u veilig, beste lezer. Aan 
onze toog kunt u gewoon komen zeveren, ver weg van alle negativiteit en gevaar. 
Politiek wordt meestal gemeden aan onze toog, tenzij je Louis Tessier heet, en met 
een bonk zoals Koen achter de toog blijven de meeste terroristen ook thuis.  
 
Voor ons was 2017 dan ook hoegenaamd geen slecht jaar. Ik zou zelfs meer zeggen, 
het was een prachtjaar. Het nieuwe team heeft zich volledig ingewerkt en een 
geoliede machine staat nu meer dan ooit paraat om u, de klant, elke keer weer een 
topervaring te geven! Want jullie zijn onze steun en toeverlaat, en hebben mee dit 
jaar naar ongeziene hoogtes helpen tillen. Merci daarvoor. Laat ons samen van 2018 
een nog betere editie maken! Maar eerst heeft dit annum nog enkele laatste 
krachtstoten te geven! Met als topper natuurlijk het vieren van Kerst en Nieuw. 
 
Normaal gezien gaan Koen en Giliam spoedig de kerstdecoratie ophangen, moest dit 
bij het ter perse gaan nog niet gebeurd zijn, mag u ze hier gerust op aanspreken, beste 
lezer. Ikzelf zal het gros van de kerstperiode aan de andere kant van onze aardkluit 
doorbrengen, dus het zal met hen te doen zijn.  
Op 1 januari organiseren ze zelfs een heuse nieuwjaarsbrunch voor alle klanten van de 
Koe. Allen daarheen dus. Alvorens we beginnen met de feestperiode, moeten we 
elkaar nog eens goed aftroeven. Dit kan natuurlijk op het Koepuur Kickertoernooi op 
11 december! Hier kan je samen met je teamgenoot de pannen van het dak komen 
spelen en één van onze legendarische prijzen in de wacht slepen! Inschrijven is gratis 
en kan via facebook of aan de toog. Om ons op te warmen voor al dat geweld kan een 
goed feestje natuurlijk niet ontbreken.  
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Vandaar organiseren we 8 december een fantastische afterworkparty! Cava, hapjes en 
zelfs een heuse DJ; het kan niet op die avond! Mooi in het midden van dat alles 
vinden we dan op 10 december de uitreiking van het GRATIS VAT in de vorm van de 
grote kaartjestrekking! Zie dat u zeker aanwezig bent en wie weet valt u wel in de 
prijzen! 
 
Dus u ziet het beste lezer, 2017 heeft nog veel te bieden!  
We hopen jullie deze laatste weken dus nog talrijk te mogen begroeten, en hopelijk in 
het nieuwe jaar ook. Dus bij deze van uit het hart van het hele Koepuurteam: a very 
MOOHrry christmas, and a happy KOEWyear! 
 
Vriendelijke loeitjes, 
Robin 

 
Kalender: 

8/12: Koepuur Afterwork Party 
10/12: Uitreiking drankkaartenprijzen 

11/12: Koepuur Kickertoernooi! 
Studenten: €1,70 voor een pint op vertoon van clubkaart! 

Activiteiten/clubavonden: €1,50 voor een pint! 
 

Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-03h 
Feestjes, optredens,… op aanvraag. 

https://www.facebook.com/Koepuur 
cafekoepuur@gmail.com 

 
Follow us on instagram: de_koepuur 

Like us on tripadvisor! 
 

https://www.facebook.com/Koepuur
mailto:cafekoepuur@gmail.com
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Wat als de schachten het praesidium zouden zijn? 
Ward Van Belle 

 
Welke schachten gaan er volgend jaar in het praesidium en welke worden zoals velen 
commilitones? Dat is een vraag die elk jaar wel eens opnieuw terugkomt. Daarom 
probeerde ik deze vraag eens voor te zijn door een gloednieuw praesidium samen te 
stellen met enkel schachten. Hierbij heb ik rekening gehouden met de belangrijkste 
vaardigheden die iemand moet bezitten om zijn functie goed uit te voeren. 
 
Laten we beginnen met een van de belangrijkste functies, de praeses. Met mijn korte 
observatie van onze praeses en mijn levenslange observatie van mijn vader die ooit 
ook praeses was, kon ik besluiten dat een goeie praeses de grootste strever moet zijn 
van heel het praesidium. Ook moet hij steeds bereid zijn om de vereniging boven zijn 
studies te zetten. Hij moet last hebben van de grootste FOMO (Fear Of Missing Out) 
die je ooit hebt gezien. 
Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik de enigste sukkel ben die hier allemaal last van 
heeft. Dus zou ik waarschijnlijk de praeses moeten worden. Laten we allemaal hopen 
op goeie punten voor mijn examens…. 
Elke praeses heeft natuurlijk ook een goeie vice naast zich. Dit is iemand die eigenlijk 
bijna evenveel werkt als de praeses maar het niet erg vindt om niet altijd met de 
aandacht te gaan lopen. Ik moest even zoeken maar na even goed na te denken leek 
Jeroen (meloen meloen) mij de geschikte man voor de job. 
 
Vervolgens moest ik opzoek gaan naar drie geschikte fouriers. Want wat is een 
studentenvereniging zonder gerstenat? Hiervoor ging ik opzoek naar twee mensen 
die niks liever doen dan alles wat ze tappen en maken voor proeven, en naar die ene 
persoon waarvan je weet dat hij ooit weleens een zwoele foto in zijn bloot bovenlijf 
zal gebruiken als profielfoto. Drie schachten die deze rollen zonder problemen zullen 
kunnen vervullen zijn Leonard, Mathieu en Jonas. Wie de profielfoto zal maken kan 
ik niet voorspellen, maar ik ben alleszins wel benieuwd! 
Als je aan gerstenat hoort denk je natuurlijk ook aan die zotte feestjes van het VLK, 
georganiseerd door ons eigenste feestpraesidum. Dit zijn volgens mij drie mensen die 
zelf maar al te graag elke week op excursie gaan naar de Vooruit of Overpoort om 
nieuwe ideeën op te doen voor het volgende feestje. Dit veldonderzoek vindt tot in de 
vroege uurtjes plaats (lees: tot ze voor de opkuis naar buiten worden gestuurd). 
En welke drie brakkers zouden deze taak nu beter kunnen uitvoeren dan Bram, 
Arthur en Justin? Ik kan niet snel een beter team bedenken, maar suggesties zijn altijd 
welkom. 
 
Cultuur mag natuurlijk ook niet vergeten worden, want je hebt toch ook altijd twee 
knappe grieten, het gezelschap van een jongeheer en hun kennis van de algemene 
cultuur, nodig. Zij slagen er steeds in om het jaar te vullen met activiteiten waarbij 
onze wetenschappelijk ingesteld bio-ingenieurs brein een stevige portie cultuur krijgt 
naar binnen gestampt. In ons huidige schachtenclubje kwam er voor mij een goeie 
combinatie naar voor in de vorm van Lisa, Laura en Lukas. Wie de knappe grieten zijn 
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mogen jullie natuurlijk zelf kiezen. 
Vervolgens moest de conditie van onze vereniging natuurlijk ook op peil blijven. Dus 
moest ik opzoek naar vier waardige vervangers voor ons huidige sportteam. Deze taak 
was uitermate moeilijk, maar na enig onderzoek vond ik toch vier sportieve schachten 
die deze rol wel kunnen vervullen. Namelijk Celle, Wout, Matthias en niemand 
minder dan onze eigenste sportschacht Esther. 
 
Natuurlijk zijn er ook nog de functies die zich bezighouden met al het papierwerk van 
de VLK bij te houden en te updaten. Laten we hier beginnen bij de Groei, het boekje 
dat jullie altijd met zoveel plezier lezen. Hiervoor moest ik opzoek gaan naar twee 
mensen die er uitzien alsof je hun jouw diepste geheimen kan vertellen zonder 
problemen. Ook moeten ze altijd op de hoogte willen zijn van de nieuwste roddels en 
nieuwtjes van onze faculteit. Shauny en Elise zouden volgens mij echt een perfect duo 
hiervoor zijn. Ik kijk al uit naar de nieuwe edities! Een ander papierproduct van de 
VLK zijn natuurlijke onze (levensnoodzakelijke) cursussen en die levensreddende 
tuyaux. En wie cursus zegt als praesidium zegt natuurlijk ook geen herexamens. Al 
snel vond ik twee dames waarvan ik vrij zeker ben dat ze er wel door zullen geraken 
zonder enig probleem, namelijk Hanne en Ruth. Geen stress dus, maar als jullie 
herexamens hebben ga ik wel echt teleurgesteld zijn... Dan hebben we in onze 
papierwinkel natuurlijk ook nog penning a.k.a. de mensen die achter de schermen 
zorgen dat we niet failliet gaan. Mijn keuze was hier snel gemaakt aangezien ik maar 
twee schachten ken die er mij capabel genoeg uitzien om deze zware taak op hun te 
nemen. Dat zijn Bo en Frederik. Volgens mij kent ook gewoon bijna niemand van de 
schachten iets van economie dus moest ik wel gewoon op mijn gevoel afgaan.  
 
Er zijn natuurlijk ook mensen nodig die op sociaal gebied zorgen dat we zowel intern 
als extern goed kunnen blijven samenwerken. Op intern gebied moest ik gewoon 
zoeken naar twee mensen die eruitzien alsof ze de vriend van iedereen zijn en 
waarmee je op elk moment weleens iets zou willen gaan drinken. Enrico en Annelies 
zouden dit ongetwijfeld geweldig doen. Ik ben er zeker van dat we dan elke week 
weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook op extern gebied namelijk bij 
PBR moest ik opzoek gaan naar mensen die op sociaal gebied niet onderdoen. Maar in 
deze functie mag je je natuurlijk ook niet onder tafel laten praten. Afgaande op de 
PBR van dit jaar moest ik opzoek gaan naar drie dames waartegen je niet wilt 
beginnen discussiëren en naar die ene hunk die met zijn looks iedereen laat tekenen 
wat hij hen voorschotelt. En welke dames zouden dit nu beter kunnen doen dan 
Olivia, Silke en Hélène als ze Prasant hebben als hun bink van dienst. Ik zou alvast 
ondertekenen! 
 
Dan heb je natuurlijk ook nog ICT, dit gaat in mijn hoofd sowieso naar Polina want 
die russen zijn nu eenmaal geweldige hackers zoals we bij Donald Trump wekelijks 
mogen zien.  
Last but not least hebben we nog Paviljoen. Volgens vele is dit altijd de grootste 
brakker van het praesidium. Daarbij denk ik direct aan Brecht! Zoals iedereen weet 
zou hij enkel de wc’s proper houden. Dus zou ik hem laten bijstaan door altijd 
goedgezinde Blanca, met haar vriendelijke lach zal ze steeds iedereen kunnen 
overtuigen om flink op te ruimen en te sorteren.  
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Dit was dan mijn visie van een mogelijk schachtenpraesidium. Natuurlijk zijn er 
ongetwijfeld nog veel andere mogelijkheden maar ik laat het aan jullie over om 
hierover uitgebreid te debatteren. Hieronder vinden jullie nog een kort overzichtje 
van alle functies. 
Ward out 
 
Functies: 
 
 Praeses : Ward Van Belle 
 Vice: Jeroen Van Iseghem 

 Fourier : Leonard Coremans, Mathieu Meyus, Jonas Van Den Broeck 
 Cultuur :  Lisa Van Volsem, Laura Duquet, Lukas De Pauw 

 Sport : Celle Vandersteen, Wout Decrop, Matthias Quarin, Esther Simoen 

 Paviljoen: Brecht Gillis / Blanca Van Houtte 
 Groei : Elise Devaux, Shauny Naessens 

 Cursus : Ruth Verstraete, Hanne Pierre 
 Pr Intern : Enrico Guiguile, Annelies van Overstraeten 

 ICT: Polina Kireev 
 Feest : Bram Vandeweyer, Arthur Leyder, Justin Vermeire 
 Penning : Bo Ponnet, Frederik Soetens 

 PBR: Olivia Decock, Silke Del’haye, Hélène Defrancq, Prasant Traversier 
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IAAS 
 
Hey Fa! Haha member Alida de boomhut? Het is tijd om nostal-
gisch te doen precies, met die throwback Thursday in het 
sportpladijs. Dus, laten we nostalgisch doen, maar met IAAS 
events (met lekker veel foto’s deze keer, en extra lang, amai tis hi-
er precies kerstmis). 
 
De Subregional Meeting van West-Europa vond deze keer plaats 
in Leuven, van 20-23/10. Samen met Fransen en Zwitsers gingen 

we op stadstoer, hebben we een community farm bezocht, hielden we van die 
meetings in een hipster koffiebar, gingen gaan eten en kregen een soft-skill training 
over werken in groep. Op deze manier (met meetings/trainings/activiteiten) proberen 
we de regio West-Europa binnen IAAS te verbeteren. Als je eens iets grappig wil zien, 
check op de IAAS Belgium facebook pagina het filmpje waarin ze pepers proeven. ;) 

Community garden 
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De week van 30 oktober tot 5 november 
hielden we dan weer onze Exchange 
Week hier in België. Dit is een 
typische IAAS-activiteit die elk land/
comité organiseert. Nodigen wij 3 Polen 
uit, dan mogen wij naar hun week ook 
met 3 Belgen gaan, een uitwisseling he. 
We nodigden Spanje, Slovenië, 
Frankrijk, Nederland en Zwitserland uit 
om deel te nemen aan onze week.  
 
 
 
 
Ze gingen eerst naar Leuven waar ze een stadstoer deden, de bodemkundige dienst 
van België bezochten, een privé toer en concert hadden in de beiaard, een imker 
bezochten, en op een fietstochtje nog wat boerderijen bezochten ook. De laatste 
avond in Leuven werd dan de traditionele Trade Fair gehouden (land voorstellen met 
eten en drank). 

 
Up next is een dagje Brussel. Met een 
stadsspel hebben we de stad verkend (af en 
toe pauze voor een wafel natuurlijk). In dit 
spel kon je opdrachten voltooien, stadsdetails 
vinden, raadsels oplossen en andere groepen 
uitdagen. Als bewijs van uitvoering moest je 
dan een foto doorsturen. Zo moesten alle 
groepen om ter eerst in een boom klimmen of 
iemand op rolschaatsten fotograferen, … 
Gigantisch leuk, maar wel vermoeiend.  
 
 

When in  doubt, hug a tree 
 
Dan was het de beurt aan Gent. Na ons dagje Brussel kwamen we allemaal gezellig 
frietjes eten (naar België komen en geen frietjes eten, stel u voor, blasphemy!). Hierna 
gingen we dan spelletjes spelen in de Outpost (je hoeft niet elke avond uit te gaan, je 
kan, maar je moet niet).  
 
 
 
 

Trade fair 
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De volgende dag gingen we op bezoek bij het ILVO 
(Instituut voor Landbouw, visserij en voedingsonderzoek). 
Hier hebben we de serres en labo’s bezocht maar vooral 
gefocused op de Azaleateelt (waar Gent één van de 
voorlopers in is).  
 
 
 

 

Azalea 
 

Groepsfoto op het ILVO      Development fund night 
 
Na deze rondleiding hielden we ook een stadstoer en 
gaven ze wat vrije tijd om zelf Gent te ontdekken.  
 
’s Avonds was het dan tijd voor onze development fund 
night. Hier hebben we zoveel mogelijk geld proberen te 
verzamelen voor het fonds. Het fonds wordt gebruikt 
om de kansarmere IAAS leden toch te laten deelnemen 
aan internationale events, zodat iedereen 
vertegenwoordigd is. Door een veiling te houden in 
onze teergeliefde koe hebben we zomaar 310 euro 
opgehaald! 

        Watch out, we got a badass overhere! 

Anything can come in alive, but 

nothing comes out alive. Well, ex-

cept for the researchers maybe.  

– Johan, over de serres in quaran-

taine.  
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Op zaterdag zijn we de Bourgoyen gaan 
bezoeken met een gids van Natuurpunt. Op 
deze manier wouden we de vreemde maar 
unieke manier van natuurbehoud in België 
tonen.  
In de namiddag zijn we dan weer iets typisch 
belgisch gaan doen, een brouwerij bezoeken! 
In de Gruut brouwerij werd iedereen eerst 
rondgeleid waarna ze 3 biertjes konden 
proeven.  
 
 
         Brouwerij Gruut 
 
Ook al zit er in bijna elke exchange week in Europa een brouwerij bezoek, enkel in 

België is het met ons bier   Onze avondactiviteit was ook weer met bier want we 
hielden een kroegentocht! Hierna zijn we geëindigd op de vlasmarkt om een beetje te 
dansen.  

De laatste dag dan, de zondag. Na lekker uit te slapen gaf 
Ellen een soft-skill training over motivatie. Hoe je zelf 
gemotiveerd blijft maar ook zeker anderen gemotiveerd 
houdt. Best nuttig in een organisatie dus. Na wat vrije tijd 
zijn we dan allemaal gezellig gaan eten in ’t Augustijntje 
(aanrader met de Guido bonnen btw).  
 
Je ziet dus, een drukke week, die wij organiseren voor 
hen, opdat we zelf ook aan een drukke en toffe week 
mogen deelnemen in het buitenland!  
 
 
 
 

Op restaurant! 

 
Oh ja nog iets, je moet enkel je verplaatsing naar daar en terugbetalen op zo een 
week, geen fee of dergelijke (extra drank wel hé, zatlappen). Dit is dus lekker cheap 

reizen ook   Wie mag er nu deelnemen aan zo een week? De IAAS leden in België 
mogen, waarbij we voorrang geven aan mensen die veel voor de vereniging doen. 
Interesse om eens zo een week te doen? Kom zeker naar de open vergadering in het 
tweede semester! 
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Tegelijk met deze exchange week hielden we de RD & RExCo meeting! Hierbij 
kwamen de regionale directeurs en hun exchange coördinators vergaderingen houden 
in Gent. ’s Avonds deden ze dan met de exchangers mee aan de activiteiten. 
 
Als voorlaatste activiteit dit semester hielden we de Oehoescoop op 21/11. Lekker 
gezellig allemaal samen films kijken in onesie of pyjama in onze Oehoe (als we er dan 
nog eens in kunnen hé met al die andere richtingen hier…). De opkomst was mooi, de 
chocomelk warm, de popcorn goed gesuikerd en de gezelligheid was er!  
 
Up next 
Kerstmarkt VLK, 5/12. IAAS zal zoals altijd een standje hebben op deze 
Kerstmarkt. We verkopen Pommeretto (Amaretto + warme appelsap + kaneel), 
croques en over de middag ook gebak (een mini-FIKA). Kom allemaal maar eens 
langs om te proeven van die Pommeretto! 
 
EDM, European directors meeting, 1-7/12, Podgorica Montenegro. Een mini 
wereldcongres maar dan specifiek voor de Europese regio. Hier zit ik (Celine) dus op 
dit moment samen met Joeri, Blanca en Jonathan (Leuven). Check zeker de updates in 
de volgende Groei! 

 
 
 
IAAS Gent wenst jullie goeie examens, weinig breakdowns, veel 
boefen, veel netflix&chill maar vooral goeie puntjes! 
En de rest, is voor het tweede semester, CIAO!  
 
 
PS: hoe hard zijde aant cringen met de minion?  
 
Groetjes, 
Calle xoxo 
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Naar goeie gewoonte is er ook deze keer een plaatsje in Groei voorbehouden voor 
IAESTE. Het semester vliegt voorbij en ondertussen is onze infoavond al achter de 
rug. Voor alle lezers die de infoavond gemist hebben: niet getreurd, in deze editie van 
Groei kom je alles te weten over hoe jij deze zomer op betaalde buitenlandse stage 
kan gaan. Beginnen doen we zoals steeds met enkele getuigenissen van Gentse 
studenten om je alvast te laten wegdromen over wat je allemaal zou kunnen beleven 
komende zomer op een van de vele IAESTE stages. 
 
Getuigenissen 
Alle getuigenissen zijn geschreven door Gentse studenten die vorige zomer met 
IAESTE op stage geweest zijn. Wie weet verschijn jij wel met een nog te beleven 
getuigenis in een van de edities van Groei volgend jaar! 
 
- Simon De Clercq: Iran 
“For me, now lucky enough to have visited this 
beautiful place, ‘seeing’ Iran has become synony-
mous with experiencing its borderless hospitality. 
An airport pickup by the local IAESTE committee 
at three o’clock in the morning, minute-old ac-
quaintances insisting on paying my bus fare, 
strangers taking an hour of their time to show me 
the way, people in the street handing out lemonade 
and biscuits to passers-by, are only examples of 
what generosity means over here. In an instant, 
people will adopt you as their guests and take care of you no matter what you are doing 
or where you are going.” 
 
- Olivier Degroote: Nigeria 

“The Nigerian culture is one to discover once in your 
lifetime, the hospitality of the people overwhelmed 
me and the positive way of living is a lesson to take 
back to Europe. ‘No wahalla’, which means as much 
as ‘Don’t worry’ is probably the most often used ex-
pression in Nigeria, apart from you’re welcome. On 
the other hand, I think there is no such thing as 
‘punctuality’ in their Pidgin English. Getting used to 

the slow way of walking and the mentality of ‘if not today, then tomorrow’ was some-
thing to adapt to in the first week.” 
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Hoe vind ik mijn droomstage? 
Om met IAESTE op stage te kunnen gaan moet je enkele belangrijke stappen 
doorlopen, die hieronder kort zijn samengevat. De applicatieprocedure kan meer in 
detail teruggevonden worden op onze website http://www.iaeste.be/students/
application-procedure. 
 
IAESTE Wish list: Sinds eind november kan je de IAESTE Wish list invullen. Hier kan 
je aangeven in wat voor soort stage je geïnteresseerd bent (land, onderwerp…). Dit 
helpt ons om op zoek te gaan naar de stages die jullie willen! Dit formulier is niet 
bindend en volledig vrijblijvend. Je hoeft het niet in te vullen om op de stage te 
kunnen gaan. Omgekeerd betekent het invullen ervan niet dat je op stage moet gaan. 
Deadline voor wie de Wish list wenst in te vullen: 10 januari. 
 
Applicaties: Vanaf 28 januari kan je de beschikbare stages raadplegen op ons nieuw 
applicatieplatform. Zoek je droomstage(s), upload je motivatiebrief en CV, en duimen 
maar! De applicaties sluiten op 16 februari. 
 
Nominaties: Na het sluiten van de applicaties, wordt voor elke stage uit alle 
kandidaten de meest geschikte kandidaat geselecteerd. Ben jij de genomineerde? Dan 
rest enkel nog de acceptatie door je toekomstige buitenlandse werkgever. 
 
Voor wie nog met vragen zit, aarzel niet om te mailen naar 
iaeste.exchange@vtk.ugent.be, laat twijfels niet tussen jou en een onvergetelijke stage 
komen! 
 
Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar 

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

www.iaeste.be 
 

http://www.iaeste.be/students/application-procedure
http://www.iaeste.be/students/application-procedure
mailto:iaeste.exchange@vtk.ugent.be
mailto:iaeste@vtk.ugent.be


 44 

 

 

Hoor wie klopt daar kind’ren 
Michiel Merckx 
 
Nu Sint Maarten reeds enige tijd het land weer verlaten heeft, is de weg geplaveid 
voor die andere cadeautjes gevende oude knar. U kent hem wel: De Goedheilig man, 
Nicolaas van Myra, van Bari of van Patara (want het stak precies zo nauw niet waar hij 
vandaan kwam), Sint Nicolaas, Jan Decleir, Sinterklaas! (Indien u hem niet kent, moet 
u dringend wat braver leren zijn!).  
 
(Ik wil ook even op voorhand de discussie beslechten: Zwarte Piet is zwart, what’s in a 
name? Leg u erbij neer, niemand voelt dit als een intimiteit, noch als ongewenst, dus 
houd u alstublieft nuttig bezig met plantjes verzamelen, naar stenen kijken, tuyaux 
leren en errors in matlab oplossen, maar blijf van de zwarte pieten af, zij blijven ook 
van u.)  
 
Sinterklaas is dus een heilige, geboren rond het jaar 300 in Myra, gelegen in wat nu 
Turkije is, maar ten tijde van zijn geboorte behoorde tot het Oost-Romeinse Rijk. 
Door verscheidene mirakels te performen, zoals er is, het terug tot leven wekken van 
drie schoolkinderen die door een slager versneden en in een ton gegooid werden, 
welk tafereel afgebeeld wordt op het wapenschild van stad Sint-Niklaas, ‘stad van de 
Sint’, waar de kinderen eigenlijk op hondjes lijken, maar er desalniettemin een mooie 
symbolische betekenis achterzit, werd onze goede vriend Nicolaas heilig verklaard. 
Hij werd de beschermheilige van de kinderen en werd vooral in Oost-Europa vereerd. 
Aangezien ze in België niet zo’n goede ervaringen hebben met kindervrienden, 
duurde het veel langer tot hij ook bij ons ingeburgerd was, namelijk tot in de 13e 
eeuw, toen hij ook schutspatroon van de zeevaarders werd en de haven van 
Antwerpen er een nieuwe functie bijkreeg.  
 
Inderdaad, sedert jaar en dag komt Sinterklaas op 6 december met zijn stoomboot 
aan in Antwerpen! (Behalve 2003, toen hij aankwam in Oostende… de boerkens van ‘t 
zeetje voelden zich weer benadeeld ze…) Het is zelfs zo een vaststaand fenomeen 
geworden dat er liedjes over geschreven zijn! ‘Zie ginds komt de stoomboot’ is een 
wereldhit in België, geen kind die het niet kan meezingen, maar sta mij toe om het 
toch even kort toe te lichten: Volgens mijn zeer diepgaande bronnen is Sinterklaas 
wel degelijk afkomstig uit Turkije en niet uit Spanje. De enige link die onze 
goedheilige vriend heeft met het buurland van Catalonië is dat de mandarijnen daar 
beter zijn dan die in Turkije. Dus ‘zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan’ is 
niets meer dan een beschrijving van hoe Sinterklaas terug is met de boodschappen. 
 
Tot zover het stoombootintermezzo. Terug naar wat echt belangrijk is. 6 december is 
een hoogdag voor alle kinderen, want iedereen weet, of je nu braaf bent of niet, 
lekkers krijg je toch. Deze feestvreugde hoeft echter niet alleen voor de allerkleinsten 
te zijn! Ik weet wel dat u nog stiekem uw schoentje zet, maar er zit nog meer in voor 
de student dan dat! In de middeleeuwen werd er namelijk meer aan het 
Sinterklaasfeest gekoppeld dan enkel een oud peetje die cadeautjes gaf. Zo was er de 
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speculaasvrijer. De speculaasvrijer was een karakteristiek geschenk. Het was een 
speculaaspop die een jongen schonk aan een meisje. Als zij de klaaskoek aannam was 
dat een goed teken voor een relatie. Probeer maar eens uw speculaas te delen met die 
ene knappe deerne aan uw tafel, wie weet valt er nog wat te rapen. En waarom 
zouden we dit tafereel niet opnieuw invoeren? In de literatuur staat namelijk vermeld 
dat het sinterklaasfeest in grotere steden een woelig volksfeest werd dat soms tot 
opstootjes en openbare dronkenschap leidde. Basically elke donderdagavond in 
Overpoort dus.  
 
Ondanks de enorme populariteit van Sinterbaas en de overweldigende 
kolonisatiedrang van de Europeanen, verliet de Sint, buiten in een Amerikaanse 
verbastering en in enkele Zuid-Afrikaanse huiskamers, nooit het Europese continent. 
De Goedheilige man heeft het nochtans niet altijd even gemakkelijk gehad in Europa. 
Hij werd door de protestantse Maarten Luther verboden in Nederland, werd door het 
communisme uitgeroeid in Rusland (zij kregen Vadertje Winter in de plaats. Sneeuw 
en temperaturen van -40°C in plaats van mandarijnen en speelgoed, je moet het maar 
willen. Raar volk, die communisten.) en wordt ook nu, heden ten dage, op de korrel 
genomen door enkele Nederlandse zanikers en, in België, door Wouter van Bellingen, 
organisator van de Pietitie en full time zeveraar. Wat mij betreft, mag Jan Decleir nog 
vele jaren de rol van Sinterklaas vertolken met Frans van der Aa als enige echte 
zwarte (niet grijze, niet roet-, niet regenboog-, niet weet ik veel wat-) piet. Sinterklaas 
is dan ook met voorsprong de tofste heilige die er rondloopt en is patroonheilige van 
de mooiste stad van België. 
 
Voor verdere informatie verwijs ik graag naar volgende documentaires: 
 kud – Sinterklaas 
 Neveneffecten – De Sint (S02E02) 

 Willy's en Marjetten - Sinterdhaese en Zwarte Walpiet 
 Dag Sinterklaas 
 

Michiel Merckx, trots Sinterklazenaar en groot fan van Sint-Niklaas, out. x  

https://www.youtube.com/watch?v=E13RzdoE7Co
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Kerst vieren in Duitsland 
Reistips met Helena 
 

Beste Groeilezers, de examens komen al wat dichterbij. Maar die negeren we nog 
even, want het is eerst en vooral KERSTMIS, de meest magische tijd van het jaar! In 
België heb je mooie traditionele kerstmarkten, zoals die van de VLK (die eerlijk 
gezegd echt gezellig was). De bondspresident van de magische kerstmarkten is echter 
zonder twijfel Duitsland! Dus als je het even niet meer aankunt tijdens de blok en je 
hebt uitzonderlijk nog twee dagen over dan kan je snel eens naar een van de volgende 
steden rijden en genieten van een lekkere glühwein.  
 
Rothenburg ob der Tauber 
In Rothenburg wordt een van de oudste kerstmarkten van heel Duitsland gehouden. 
Er is al sprake van deze traditie sinds de 15de eeuw. Het is geen groot spektakel, maar 
een klein dorpje. Het is uitermate romantisch en gezellig. Het lijkt recht uit een 
sprookje geplukt te zijn. Een specialteit van het dorp is de “Schneeball”. Dit is een 
soort van oliebol waar ze suiker of chocolade overgieten. Op het middeleeuwse 
podium is er altijd de “Reiterlesmarkt”. Deze markt dankt zijn naam aan een verhaal 
dat begon in de tijd voor de 
christenen. Het gaat over een 
gruwelijke ruiter die de zielen van 
de doden meenam. Maar toen het 
christendom opflakkerde in Europa, 
veranderde de wilde ruiter in een 
vriendelijke, liefdevolle man die 
overal geluk met zich mee brengt. 
 
Keulen  
Keulen daarentegen baat een van de grotere markten uit. Over heel de stad zijn er 7 
verschillende kerstmarkten te vinden. De meest impressionante is die aan de dom van 
Keulen. De gotische kathedraal is de grootste in Duitsland. Onderaan de kathedraal 
bevindt zich de grootste kerstboom van de Rijnstreek. Een van de zeven kerstmarkten 
bevindt zich vlak naast de Haven en heeft een maritieme thema. De daken van de 
kraampjes zijn allemaal gemaakt van witte zeilen. De 15 meter lange boot valt ook 
zeker niet te missen. Keulen staat bekend als LGBTQ+ hoofdstad van Duitsland. Hier 
houdt de stad rekening mee en heeft een hele straat toegewijd aan deze 
gemeenschap. De kraampjes verkopen paarse potten tot roze notenkrakers: alles wat 
je gay kersthartje maar kan verlangen.  
 
Dresden 
Hier vindt de oudste Duitse kerstmarkt plaats. De eerste keer dat de festiviteiten 
gevierd werden was in 1434 en die duurden maar 1 dag. Het vond plaats op de 
Altmarkt, de vleesmarkt. De bevolking kon hier zijn feestmaal uitkiezen de dag voor 
kerst, dit bleek heel effectief en er werden elk jaar meer en meer verschillende 
goederen verkocht. Dit breidde in het volgende halve millennium uit tot een van de 
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populairste kerstmarkten van Duitsland. Het heeft een leuke traditie die helemaal 
rond cake en peperkoek draait. Op 3 december wordt er een nieuwe 
peperkoekenprinses gekroond. Halverwege december wordt er op het centrale 
podium heel de avond gedanst, gezongen en verhalen verteld. Ook wordt de grote 
kaarsenboog aangestoken.  
Ik wens jullie allen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! En we zwijgen nog 
even over die verdomde examens.  

FRITUUR DE PAPEGAAI 
ANNONCIADESTRAAT 17, 9000 GENT 

09 336 88 88 
 

OPENINGSUREN:  
MAANDAG TOT VRIJDAG: 11.30 - 14.30 
       17.00 - 22.00  

ZATERDAG: GESLOTEN 
ZONDAG: 17.00 - 22.00 

 
AANBOD: 

 
VERSE FRIETJES IN 100% Plantaardige OLIE 

GROOT VEGETARISCH / VEGAN GAMMA 
SNACKS / BURGERS 

AFZONDERLIJK GEBAKKEN 
OP DE PLAAT GEBAKKEN BEEFBURGERS 

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

VEGETARISCHE STOVERIJ …) 
BELEGDE BROODJES 

(HUISBEREIDE PREPARE, KIP CURRY …) 
SALADES 

OFFICIAL BICKY DEALER 
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Het leven zoals het is: Jambers bij het VLK praesidium. 
Michiel Merckx 
 
Het praesidium. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? 
 
Het zijn slechts enkele van de vele vragen die door het boerekot waaien. En 
aangezien ik geen antwoord weet op de andere vragen, ga ik op zoek naar 
het antwoord op deze! 
Ik heb aan Paul Jambers gevraagd of hij met mij een documentaire wou 
maken, wou hij niet, maar ik mocht wel zijn schoenen lenen! Ik heb dus 
mijn reporterschoenen aangetrokken (enfin, de zijne) en ben op pad 
gegaan! (Wel stom dat Paul maar een 41 heeft…) Resultaat: enkele adequate, 
exclusieve, verhelderende en openhartige dagindelingen. 
 
Welkom bij: Het leven zoals het is: Jambers bij het VLK praesidium.  
 
We beginnen op eigen bodem. De VLK staat bekend om meerdere dingen, zoals er 
zijn: de zalige binnentuin, de mooie oehoe, Willem Waegeman, de kerstmarkt, 
Paashaas,… 
Dat laatste brengt ons naadloos bij onze eerste gast. Die feestjes geven zichzelf 
namelijk niet! Dus beste lezer, welkom bij een weekje uit het leven van een 
feestpraeses, een weekje uit het leven van Cloet! 

 MAANDAG  
8u30 opstaan  
9u30 leren (geloof je het zelf?) 
12u30 eten  
13u practicum 
16u leren, resulteert in 
17u dom doen op pc  
18u eten  
19u Netflix  
23u slapen  
 
DINSDAG  
10u opstaan  
10u30 eten  
11u30 practicum biokatalyse 
14u30 wandelingetje in de bib  
16u vergadering alliance: DJ’s regelen 
21u eten  
23u slapen  
 
WOENSDAG  
7u opstaan  
8u30 verplichte oefeningen proceskunde 

11u30 eten  
13u les MEP 
16u boodschappen doen voor 
pannenkoeken 
17u praten met één of andere dude die 
zich voordoet als Paul Jambers 
18u eten, niet de pannenkoeken, die zijn 
voor morgen 
19u alliance werk: offertes aanvragen 
22u cinema  
2u slapen  
 
DONDERDAG  
7u opstaan  
9u30 deeg maken  
10u pannenkoeken bakken  
15u30 studenten teleurstellen omdat de 
pannenkoeken uitverkocht zijn 
16u slapen  
18u boodschappen  
19u eten  
20u ziek zijn  
20u30 slapen  
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VRIJDAG  
7u opstaan  
8u30 practicum  
10u10 trein naar Oostende (tsjoeke tsjoeke 
tuut) 
11u praten met de papa  

12u eten  
14u kapper  
15u bevriende kringen aanspreken over 
the alliance  
18u gaan eten  
23u slapen 

Ik hoorde u daarnet al denken: “eigen bodem?” Ja, beste lezer, het praesidiumschap is 
grenzeloos! Dus ook de landsgrenzen houden hen niet tegen. Ziehier, een dag van 
onze groeiredactrice Jorien uit het verre Washington DC: 
 
3:24am      TIIII TAAAA TIIII TAAAAA *ambulance* 

4:35am      WHIIIIOUUUUUWHIOUUUUU *brandweerwagen* 

4:36am      WHIIIOUUUUUUWHIOUUUU *nog een brandweerwagen* 

5am       plimplom tingting plimplom tingting plimplom *wekker* 

5:01am  PLIMPLOM TINGTING PLIMPLOM TINGTING- *wekker gooit alle 
decibels in de strijd* taptaptap *hand zoekt in blindelings naar de gsm* 
PLI- taptaptap -MPLO- tap 

Uuuhhhrgggmhmh *eerste ochtendkreun wordt gelost* 

Tzjingi tzjingi tzjingi *nadat ik mijn wifi op mijn gsm heb aangezet 
komen de eerste berichten en emails van het thuisfront binnen* 

Tzjingi tzjingi tzjingi tzjingi *ik ben populair precies of nee oma heeft  
35 mailtjes zonder onderwerp en inhoud verstuurd oh en een kettingmail 
snel doorsturen anders heb ik 5 jaar slechte karma* 

5:30am Iep iep pssshhhhhhhh AAAHHH *na een half uurtje de mailtjes te 
bekijken en roddels in te halen is het tijd voor een verkwikkende douche* 

6:00am Skronsch skronsch glups glups poets poets blink *muesli en koffie 
worden snel verorberd en tanden worden gepoetst* 

6:24am AARHAHARHAAA *stressmoment om de metro te halen want google 
maps zegt 5 minuten wandelen maar ik heb er maar 4 meer SNEEL*  

BAF “morning Zey!” “have a good day!” *die deur uit!!!  Ik benijd mijn 
roommate die net opstaat* 

6:26am zzzzzz plim zzzz plim zzzzz plim zzzz plim zzzzz plim zzzz plim *de 
oude lift daalt de zes verdiepen op zijn gemak*  

“morning!” “have a good day!” “you too!” *elke dag hetzelfde gesprek 
maar toch vind ik ze zo’n lieve concierge* 

6:33am piu piu piu piu IIIIIIIII *metrooo oef net op tijd* 

 Piep piep piep “Doors opening. When boarding, please move to the cen-
tre of the car. This is a red line train to . . . Shady Grove. Next stop. . . 
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Van Ness UDC. Doors closing” Piep piep piep 

7:03am drup drup uuurgh *op het werk aangekomen en nu al aan het zweten! 
waarom moeten ze dat ook op de top van de heuvel bouwen* 

 DZJOORIIIAAAN *baas roept me en ja helaas, de standaard Amerikaan 
weet niet hoe die de ‘ie’-klank moet uitspreken*  

 Grabbel grabbel *ik neem alles wat ik nodig heb voor vandaag en zet 
mijn gerief klaar* 

8:00am MISS J!!! *chauffeur AJ zijn stem schalt door het labo, klaar om me rond 
te rijden doorheen de stad, waar ik drinkwaterstalen neem en ze 
analyseer* 

 SSSSssss blablabla focus focus SSSSssss *terwijl het drinkwater 
overvloedig vloeit doe ik de eerste analyses en belt AJ naar zijn familie in 
het ‘broken English’: “morning beautiful how is you doing”* 

12:00pm JORRRIEEEENNNN *mijn collega roept me, ook een doorsnee 
Amerikaan, maar in tegenstelling tot mijn baas heeft hij dag en nacht op 
de uitspraak van mijn naam zitten oefenen* “time for a break!” 
*gevarieerd eten doorheen de week is dus elke dag fastfood van een 
verschillende keten gaan halen*  

 Tiktiktik *ik bekijk mijn mails tijdens het eten en werk een beetje voor 
de Groei JAWEL opzoekingswerk, mailtjes sturen en mailtjes sturen* 

4:00pm HIII *terwijl ik bezig ben met mijn analyses in het labo komt mijn 
chinese medestudente binnen. Ze zegt mijn naam niet, maar ik vermoed 
dat ze het zou uitspreken als “Jolien” –hihi- dus ik ben er blij om dat ze het 
niet doet* 

“You still here?!” *veel analyses doen is geen 9-5 job helaas* 

“Champagn showers allniiiighhht!!....” “What about uuuuussss!!!...” “One 
don’t pick up the phone he’s only calling!!! ...” *De Amerikaanse radio is 
al even gevarieerd als hun lunch. Samen krelen we de enige drie liedjes 
mee die ze daar draaien.* 

5:00pm “Bye!” piepiep bzz scan scan *ja, de drinkwaterfaciliteiten zijn 
overbeveiligd: poort, badges, camera’s, special force. Ik voel me zo 
belangrijk. Lol, terug naar huis* 

6:00pm Plof *in de zetel* 

6:01pm Slurp *van ijsblokjes met een beetje water. Oh. Zei ik al dat het daar 
verschikkelijk warm en vochtig was? Ewel dus: verschrikkelijk.* 

6:02pm GROLLLLLGROM *maag* 

6:15pm nomnomnom *eet een lekker zelfgekookt avondmaaltje* 

6:45pm Plof *herkauwen in de zetel* 

8:00pm Joepie! *mijn vreugdekreet wanneer ik eindelijk weer aan de Groei kan 
werken of een serie kijken (lees: Groei werken!!)* 
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9:20pm dingdong ting ting dingdong tingting *even skypen met het thuisfront 
dat net klaar is met werken (merk op dat het nu 3:20am is daar)* 

9:30pm ZZZZ snor snor ZZZZ *slaapt, want morgen is het weer om 5 u uit de 
veren!* 

Uiteraard kan deze vereniging niet zomaar bestaan. Daar is immers een sterke leider 
voor nodig, iemand die de de kar trekt, iemand zoals Tomas, de praeses. Menig 
boerekotter is nieuwsgierig naar hoe de dagen van zo’n praeses eruit zien, dus ziehier, 
de dagindeling van een praeses! 
 
Praeses zijn kan eigenlijk maar moeilijk in een dag ingedeeld worden, aangezien de 
nacht ervoor vaak genadeloos overgaat in de ochtend, met ertussen slechts luttele uren 
hibernatie. Het hangt er uiteraard van af wat voor soort kapitein je bent van je schip, 
maar ik stop alleszins niet zomaar met praeses zijn als de zon ondergaat en iedereen 
zoals kippen op stok gaat.  
 
Een doorsnee dag begint vaak met een eerste wekker om 8u30 die een vreselijk 
uitziende ik met nauwelijks een teken van leven afduw. Als de volgende wekkers om 
8u35, 8u40, 8u45 enzovoort afgaan komt er steeds meer leven in het hoopje deken, 
maar dokters zouden nog steeds hun vragen hebben over de staat waarin ik me bevind. 
Afhankelijk van de dag heb ik ofwel les ofwel een feestdag in het labo voor mijn thesis. 
In het eerste geval kan het weleens goed zijn dat ik blijf snoozen tot een kwartier of 
zelfs minder voor de les. Als het een belangrijke les is en ik wel moet gaan, vervloek ik 
mij enorm en storm ik veel te nipt naar de douche en sta ik zonder ontbijt op 7 
minuten volledig gewassen en gekleed buiten. Het is dan ook een klassiek beeld dat 
heel de klas zich omdraait en me ziet binnen komen met mijn haren alle kanten uit 
(maar hey het is vaak perfect binnen het academisch kwartiertje). In het thesis geval 
durft de gsm weleens het onderspit delven en plaats maken voor het inhalen van slaap 
die broodnodig is, waarna ik de uren moet inhalen door langer te werken.  
 
Heel de les of thesis door ben ik dan bezig met groepsgesprekken te checken en mails 
te beantwoorden in combinatie met de activiteiten op te volgen of te regelen. Vaak 
moet ik ook dingen laten vallen om in verschillende vergaderingen en commissies te 
zetelen als vertegenwoordiger. Als de les dan gedaan is of ik om 19 uur uit mijn labo 
vertrek begint het echte plezier. Ik word verwacht om samen met mijn vice Tim op zo 
goed als al onze eigen activiteiten aanwezig te zijn van begin tot einde, maar dat zijn er 
vaak meerdere per dag dus het is niet altijd even doenbaar. Alsof onze eigen geweldige 
activiteiten ondersteunen nog niet genoeg is, komt er nog eens bij dat je als praeses 
eigenlijk eerder een uithangsbord bent naar de andere kringen toe. Daarom zie je me 
vaak vertrekken na onze eigen activiteiten naar een avond vol sociale encounters. Op 
bijna al de openingsfuiven in de vooruit binnen stappen en daar wat praatjes maken 
met het praesidium en de beentjes wat losgooien, daarna naar een cantus gaan om een 
deel mee te pikken van een bevriende kring. Later met mensen gaan babbelen in de 
Yucca, Delta of Porters om de banden met VEK, VTK en allerhande kringen te 
onderhouden. Vaak is de avond een vermoeiend maar plezant gebeuren, waardoor het 
weleens kan duren tot 2 à 3 uur elke dag met de uiteraard nodige late-night snack.  
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Eigenlijk kan je het samenvatten als een tevreden hulplijn die vragen moet 
beantwoorden en er moet staan voor elke functie met een serieus slaaptekort, maar een 
geweldige appreciatie voor het harde werk dat het hele praesidium elke dag levert. Het 
werk doe ik ook helemaal niet alleen, want Tim staat er voor alle facetten van de job bij 
van werken tot feesten heel de nacht door. Doordat iedereen zoveel tijd vrijmaakt om 
het voor de bio-ingenieurs zo goed mogelijk te maken, heb ik tijd om mijn functie naar 
buiten te dragen en VLK met trots te vertegenwoordigen. En elke keer als ik in de 
ochtend niet uit mijn bed geraak, denk ik: “je bent maar 1 keer jong en elke dag dat je u 
kan amuseren, moet je dat gewoon doen!” 
 
*Tomas had nogal weinig tijd om een dagindeling te schrijven, maar volgens mij is er 
geen betere manier om zijn functie te beschrijven.* 
 
Michiel Jambers out. x 
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Boeroscoop 
Arjen Van de Walle 
 
Elke maand leest uw reporter de sterren die boven de akkers aan de hemel rijzen, als 
gele balen stro op een smeulend aszwart veld. Het zijn waarheidsgetrouwe voorbodes 
die oogstfestijnen of hongersnood in het leven van de arme boer brengen. Lees dus 
snel wat u te wachten staat en wees het noodlot te snel af! 

Waterman: 21/1 – 18/2 
Kijk eens naast u, oh Waterman. Niet ver 
buiten uw aura zit een meisje. En raad 
eens wat ik zojuist in de zwaartekracht-
golven afkomstig van een nabijgelegen 
botsing van neutronensterren heb 
gelezen? She’s gonna be ur wifey one day! 
Go get her tiger/tigress! 
 

Vissen: 19/2 – 20/3 
U zult op 1 januari onverwacht in een 
sushibar terecht komen en de beste sushi 
ooit eten. Vervolgens zal u, met een zoet 
glimlachje op uw snoet, sterven aan 
voedselvergiftiging. Vertrouw dus nooit, 
liefste lezers, sushibars die op 
vakantiedagen open zijn. 
 

Ram: 21/3 – 20/4 
Zoals ik reeds gezegd heb ben ik sedert 
kort in staat om zwaartekrachtgolven te 
lezen. En over de Ram wisten die mij wat 
grappigs te vertellen hoor, hoho! U zult 
Geert van Nachtwinkel Geert tegen het lijf 
lopen. Hij zal u ten huwelijk vragen en 
jullie zullen binnen de 72 uur trouwen. 
Hij zal u naar exotische oorden (ergens in 
Pakistan) meenemen en u zult 4 kinderen 
voor hem baren. U zult na 52 jaar 
huwelijk uiteindelijk in zijn armen 
sterven. Nog steeds verliefd. Nog steeds 
zonder Geert ooit één vriendelijk woord 
te hebben horen zeggen. 
 
 
 
 

Stier: 21/4 – 21/5 
U zult na de examens onmiddellijk 
stoppen met studeren en aan de slag gaan 
in een fabriek die PET-flessen produceert. 
U zult enkele plezante machines 
bedienen. 
 

Tweelingen: 22/5 – 21/6 
De maan staat op één lijn met een ster 
ergens. U weet wat dat wilt zeggen, oh 
Tweeling: u zult een intieme relatie met 
uw broer of zus beginnen. 
 

Kreeft: 22/6 – 23/7 
Vannacht zal uw beste vriend u bellen, en 
ik heb goed advies voor u: 
1)Neem de telefoon niet op, u weet dat hij 
alleen maar belt omdat hij dronken en 
alleen is. 
2)Laat hem niet binnen, u moet hem 
anders terug buiten kegelen. 
3)Stop de vriendschap, zijn enige doel is u 
bezwangeren. 
 

Leeuw: 24/7 – 23/8 
De hoeveelheid donkere materie in de 
stratosfeer verraadde me gisteren dat u op 
alles zult buizen dit semester. 
 

Maagd: 24/8 – 23/9 
Haha, maagd! 
 
 
 
 
 



 54 

 

 

Weegschaal: 24/9 – 23/10 
Uw vader zal u overmorgen vertellen dat 
hij de Reus van de Bende van Nijvel is en 
ook met de nazi’s collaboreerde tijdens 
WOII en ook een Koreaanse prostituee 
was tijdens de Japanse kolonisatie van 
Korea. U zult het psychiatrisch centrum 
goed geluimd verlaten. 
 

Schorpioen: 24/10 – 22/11 
U zult overmorgen tijdens een nachtelijk 
uitje een welbepaalde professor Wiskunde 
I & II tegen het lijf lopen. U zult 
verschieten want hij ziet er veel knapper 
uit nu u dronken bent en u zult 
uiteindelijk in zijn bed belanden. Indien u 
een eerstejaars bent kunt u hem 
vervolgens chanteren met een aangifte 
van grensoverschrijdend gedrag en u zult, 
zonder te blokken, slagen voor zijn 
vakken.  
 

Boogschutter: 23/11 – 22/12 
Op 23 oktober 2021 zult u sterven. 

Steenbok: 23/12 – 20/1 
U zult stoppen met studeren, een paar 
jaar op straat ronddwalen, in het 
landingsgestel van een Airbus A380 naar 
New York vliegen, daar langzaamaan 
carrière maken in de vastgoedsector, 
opkomen voor de onderdrukte 
Mexicaanse minderheid binnen Amerika 
en een burgeroorlog ontketenen tussen de 
blanke en de Mexicaanse 
gemeenschappen. De burgeroorlog zal 
China de kans geven om de nummer één 
supermacht van de wereld te worden 
waarna het de VS, met behulp van 
Rusland, zal binnenvallen. De eenheid 
binnen de EU zal nog te zwak zijn om hier 
weerstand aan te bieden en Europa zal 
nooit meer relevant zijn in de globale 
politiek. Ook zal de prijs per pint stijgen 
naar 2.8 euro, gij krapuul! 
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Katerblaast 
 
Margaux L.: “Ik schrijf het liefst op naakte blaadjes” (bedoelt wit papier zonder lijntjes, 
nvdr.) 
 
Jonas VDB Tegen Lisa Wyseure: “Zijt gij misschien ook een eerstejaar?”  
 
Bjarne (3e bach chemie): “Bio-ethanol das ethanol ma dan gewoon bio...” 
 
Milan VN: “Een corgi, das zo’n merkhond” 
 
B. De Pauw: “Ik wil u neuken” 
 
Iemand speelde per ongeluk dansmuziek af in de les.  
Waarop prof. Waegeman reageerde met de zin: “Oké partytime!!!” 
Hij was nog nooit zo gelukkig. 

Kathy Steppe: “Daarom dat we praten over natte dro.. natte ecosystemen...” 

Brecht G.: “Ik stond in de colruyt en wilde bonen kopen. Ja, ik wilde eens iets 
klassevol.” 

Bram V.: “Je weet wat mijn papa zegt he: ‘onder de elf is voor papa zelf’” 
 
Vanbesien: “Prof. Verliefde gaat binnenkort op ouderverlof” 
Wolf: “Wow hoe oud is die wel?” 
(Kent duidelijk het verschil niet tussen ouderverlof en pensioen, nvdz.) 
 
Wolf: “Shit, die dude vraagt of ik bij hem wil slapen. Wa moek doen?” 
Simon M.: “Oh, zeg gewoon iets kei fucked up... Zoals 'oke ik kom, heb je een lift voor 
mijn rolstoel?'” 
 
Griet VA: “Huh?!?? Hangt er een oehoe aan de oehoe?” 
 
Wolf: “Ik pis soms in m'n bed, gewoon omdat het kan” 
 
Tine B.: “Meteorologie is eigenlijk een scheet in een fles” 
  
Potokin: “Die lag in zo’n bruinbed.” 
Raeman: “Bedoel je zonnebank?!” 

Wolf: “Tim! Zeg een keer iets dom.” 
Tim: “Wolf.” 

Sara Vanbesien: “Zijn da nu allemal dwergen of zijn da kinderen?” 

Hannes N.: "Mn ene rem is kapot en de andere werkt niet."  

Fara: "Ooit. Ooit ga ik een hoer zijn!" 
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