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Wat eerst klonk als een flauwe 1 
aprilgrap is nu werkelijkheid ge-
worden; we zitten in quarantai-
ne (welja niet iedereen, maar je 
begrijpt me wel). 
Gent is een spookstad geworden. 
Geliefde plaatsen als de Over-
poort en het Paviljoen zijn maar 
schimmen van de machtige 
plaatsen die ze ooit waren. 
Het gebrek aan sociaal contact 
zorgt ervoor dat we net als Gol-
lem/Sméagol tegen onszelf be-
ginnen praten uit pure miserie, 
verwijzend naar bier als “my 
precious”. 
Hier, aan het begin van de apo-
calyps zijn wij er nog: helden 
met pen en papier (ofja, compu-
ter in dit geval). We helpen jullie 
graag door deze moeilijke perio-
de met verhalen over vervlogen 
tijden of over tijden die nog 
moeten komen. 
 
Vele groe(i)tjes en natuurlijk 
ook veel leesgenot! 
 
Jullie Groeiredacteurs, 
Tim Lepoudre en           

Ewout Duhamel 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Quarantaine-editie April 2020 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2019 – 2020, jaargang 75. 

Dit is de Aprilgroei, quarantiane-editie 

(niet gedrukt) 

Groeiredacteurs: 

Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 



 2 

 

 

Kalender 

Datum Activiteit Waar? Tijdstip 

De rest van dit 
semester 

Binnen blijven Thuis Gans de dag 
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De praeses spreekt 
Praeses 
 
Semi-verplicht voorwoord 
Dat virus heeft ons ferm bij onze kersen genomen.  Het academiejaar ligt tot ieders 
spijt stil. Gelukkig maar, als ik de situatie in Italië en Spanje zie, mogen we hopen dat 
we er op tijd bij zijn. Op moment van schrijven zijn er 793 doden op 1 dag gevallen in 
Italië. 
 
Als Belg ben ik bijzonder trots dat onze medische professionals en diegenen die in 
belangrijke sectoren werken zich dezer dagen willen dubbelplooien en blootstellen 
om ons te voorzien van medische zorgen, voeding, diensten zoals huisvuilophaling… 
Chapeau en bedankt! 
 
Voor de VLK is de situatie uitdagend en bevreemdend. Zo vinden de aankomende 
verkiezingen digitaal plaats. Wat het effect daarvan zal zijn is bang afwachten, maar 
treur niet, de kandidaten zullen hun uiterste best doen om jullie via het internet te 
overtuigen van hun kunnen. 
 
Maar ja, wat doet een mens als hij niet buiten mag? Ik steek het niet onder stoelen of 
banken. Het is bijzonder lastig om thuis te leren zonder enige vorm van afwisseling 
zoals sociale interactie of leuke activiteiten. Het is zelfs zo erg dat ik intussen met ple-
zier ga lopen… 
 
Maar zo’n weken zonder sociaal contact zijn wel het ideale moment om iets nieuws te 
leren... 
 

Het artikel 
Als ideale afleiding ben ik begonnen met websites schrijven, of althans te leren hoe, 
binnen een poosje mogen jullie een eerste probeersel verwachten. t’ Is toffer dan je 
zou denken. Indien je echt wilt leren hoe je sites schrijft, dus niet via eenvoudige plat-
formen zoals Wordpress of Wix waarvoor je meestal geen regel code moet schrijven, 
maar met een echt framework zoals de Instagrams en Pinteresten, is dit het ideale ar-
tikel. Eerst leg ik in dit artikel kort enkele basisbegrippen uit. Daarna geef ik advies 
om je PC klaar te maken om sites te schrijven. De meeste tutorials leggen immers niet 
uit waar je Python vindt en met welke code-editor je best werkt. 

 
Een website hoe werkt dat? 
Zeer simplistisch uitgelegd, als je Boerekot.be intypt kom je op de VLK-site terecht. 
Om hier te geraken stuurt je computer een verzoek naar een DNS-server (Domain 
Name Service). Als jij Boerekot.be intikt zal deze server antwoorden “23.236.62.147” 
oftewel het IP-adres van de server die onze website naar uw browser stuurt. 
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Maar wat stuurt die server dan? Over het algemeen stuurt die 3 types bestanden die je 
browser samenvoegt om een website te tonen. 
 

.HTML (HyperText MarkUp Language): 
Dit is zowaar de backbone van wat je ziet. Dit bevat basisinfo zoals de ruwe tekst, de 
titel van uw pagina, de paragrafen met de tekst, tabellen en een zeer rudimentaire lay-
out van je scherm. Eengoed voorbeeld van zo’n site: http://www.columbia.edu/~fdc/
sample.html 
 
.CSS (Cascading Style Sheets): 

CSS zorgt voor de stijl van een pagina. De kleuren, lijnen en randen die een knop of 
pagina zo aangenaam maken. Na de ruwe HTML pagina te zien snap je wel waarom 
dit bestaat. 
 

.Js (JavaScript):  
Niet te verwarren met Java. Op de naam na is het een totaal andere taal. 
Met HTML en CSS op zich kan je zoals gezegd een zeer aangename site maken, maar 
veel sites hebben bijvoorbeeld een drop down menu, een knop om kort je paswoord 
te tonen als je een paswoord intikt of een zoekfunctie met zoeksuggesties. Voor al de-
ze acties waarbij het uitzicht van de site verandert zonder dat je deze moet herladen 
gebruikt men JavaScript. 
 
Vroeger vond men JavaScript exclusief in browsers maar tegenwoordig is de taal opge-
waardeerd naar een meer dan volwaardige programmeertaal. De toepassing rijkt zeer 
ver, de taal laat zelfs toe om volledige apps of games te schrijven. Enige nadeel: JavaS-
cript is bijzonder ingewikkeld.  
 
Daarom gebruikt men ‘libraries’ op basis van deze taal die het aangenamer maken om 
in deze taal te schrijven. Deze zorgen ervoor dat je alles veel eenvoudiger kan doen. 
Het bekendste is JQuery maar tegenwoordig gebruikt men vaak React of Vue.js die 
eigenlijk echte frameworks zijn en veel meer kunnen dan JQuery. 

 
Adviezen van de beginner 
Ikzelf leer momenteel Django (https://www.djangoproject.com/), Django is een 
package voor Python dat een framework vormt om sites op te bouwen. Enkele grote 
websites gebruiken dit framework, waaronder Instagram, Pinterest, NASA, Mozilla 
(maker Firefox), Spotify, YouTube, The Washington Post, DropBox… en zo voort. 
De leuze is ‘The web framework for perfectionists with deadlines’. En het doet exact 
wat het belooft. In relatief korte tijd kan je zelf een volledige website uitbouwen met 
bijvoorbeeld login functies en dergelijke. 
Ik heb vooral gekozen voor Django omdat dit het populairste framework is op Py-
thon. Bijgevolg schaaft het dus ook je Python kennis bij, wat als ingenieur zeker geen 
kwaad kan. Verder is er een bijzonder goede documentatie en actieve community. 
 
Alvorens je start, dien je natuurlijk wel een development omgeving te hebben. Zorg 

http://www.columbia.edu/~fdc/sample.html
http://www.columbia.edu/~fdc/sample.html
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eerst en vooral dat de meest recente (stabiele) Python versie op je systeem staat. Dan 
heb je nog een code-editor nodig. Er zijn 2 grote opties beschikbaar op Windows, Li-
nux, MacOs: 
PyCharm heeft een zeer goede gratis (open source) versie of een betalende versie.  
Studenten krijgen gratis de betalende versie die Django goede ondersteuning geeft. 
(https://www.jetbrains.com/community/education/#students) 
Visual Studio Code, open source, gratis en geeft ondersteuning aan quasi alle talen, 
uitgegeven door Microsoft (https://code.visualstudio.com/) . Is wel iets moeilijker om 
initieel op te zetten! Dit gebruik ik.  

Eens je code-editor geïnstalleerd is, Python volledig werkt en je een goede basis hebt 
in Python staat Cody Schafer voor je klaar. Deze YouTuber heeft gratis tutorials die 
veruit de beste zijn, naar mijn mening althans. In zijn Django Tutorial leer je in enke-
le uren tijd een Blog maken waarop mensen kunnen inloggen. Pittig cool en het leert 
je direct de voornaamste basics van Django. (https://www.youtube.com/watch?
v=UmljXZIypDc&list=PL-osiE80TeTtoQCKZ03TU5fNfx2UY6U4p). Geen zorgen als je 
het even niet snapt, spoel even terug en redeneer mee met hem. Eens je het snapt is 
het helemaal zo niet moeilijk, maar sommige zaken moet je gewoon weten. 

Eens je de tutorial voltooid hebt kan je zelf beginnen experimenteren. Denk zelf aan 
een project dat je wilt maken en gaan! Zit je vast? Lees de documentatie van Django 
en kijk bij problemen op StackExchange. Maar ‘stick to the docs’, kijk zo veel mogelijk 
naar de documentatie. Sommige antwoorden op Stackexchange geven inderdaad wer-
kende code, maar dit is vaak niet de beste en meest veilige oplossing! De docs worden 
geschreven door diegenen die het pakket onderhouden en bevatten steeds de juiste 
informatie. 
Er zijn veel extensies voor Django. Een grote naam is bijvoorbeeld Django Rest Fra-
mework. Dit laat je toe om API’s te maken waarmee je via een paar tools een (web)
app kan bouwen voor je website. 
Coole shit! 
Veel succes in de komende periode! Houd je aan de regels, hou goede moed, steun 
elkaar en blijft gezond! 
 

Simon Heuninck 
Praeses 

https://www.jetbrains.com/community/education/#students
https://code.visualstudio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UmljXZIypDc&list=PL-osiE80TeTtoQCKZ03TU5fNfx2UY6U4p
https://www.youtube.com/watch?v=UmljXZIypDc&list=PL-osiE80TeTtoQCKZ03TU5fNfx2UY6U4p
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Cargill - Testimonial  
 
Employee: Ivar Verheye 
Job position: Technical Management Trainee 
Job location: Ghent, Belgium 
 
Until this date, I never regretted my choice of becoming a Technical Management 
Trainee (TMT) at Cargill two years ago. It is the perfect position for young graduates 
who are eager to learn, like a lot of responsibility and enjoy variation in their work.  
 
Within my two years of being a TMT, I got to know the entire production process and 
was given the opportunity to supervise all parts of the plant. I became the lead for 
different projects and came into contact with the maintenance and process improve-
ment department, as well as the health & safety and food safety department. 
 
At Cargill you never seem to do the same for long periods of time, which makes it all 
very interesting and keeps your learning curve steep. Because you are a young gradu-
ate, Cargill wants you to learn as much as possible in a short period of time. I partici-
pated in numerous trainings, of which most where abroad. Therefore, I was able to 
visit many other Cargill locations, build a strong (international) network and get lots 
of ideas from other young engineers. 
 
So for those interested in working in a hands-on environment with countless oppor-
tunities, don’t waste any time and check out the vacant positions at our Cargill facili-
ties! https://www.cargill.com/careers/ is regularly updated with new positions.  
 

 

https://www.cargill.com/careers/
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Griet Groet Groei: vriendenboekje 

van corona 
Vice 
 

Naam:  SARS-CoV-2                Bijnaam:“Coronavirus” 

 

Afkomst:  Wuhan, China  

  
Kleur ogen: Voornamelijk receptoren, 

maar mijn ogen zien er waarschijnlijk onge-

veer zo uit. Die zitten in elk van mijn tenta-

kels, klaar om jullie lekkere rode bloedcelle-

tjes te koloniseren. 

 

Lievelingseten:  wel jullie natuurlijk! Vroeger waren dat vleermuizen, 

maar mensen blijken ook zeer lekker! 

 

Lievelingsdrankje:  Bloody mary     Lievelingskleur:  Groen 

 

Ik heb stiekem een oogje op:     Marc Van Ranst, hij is echt adembenemend 

 

Ik heb een hekel aan:  Antilichamen en witte bloedcellen, quarantaine- 

maatregelen, handgel en zeep 

 
Hobby’s:  het is wat genânt, maar seks natuurlijk! Mezelf zoveel mogelijk voort-

planten! Ik muteer ook graag: nieuwe dingen uitproberen, snap je? 

Daarnaast saboteer ik ook graag VLK-activiteiten. Ik wil gewoon op de gezond-

heid van de studenten letten: al die alcohol, dat is niet gezond!  

 

Dit wil ik later worden:  Zelfstandige Lievelingsdier:   Hamster 

 

Lievelingsliedje:  Don’t stand so close to me -The Police 

 

Guilty pleasure:  Ik gebruik geen WC-papier als ik naar het toilet ga…  

 

Leukste vakantiebestemming:  Wii sports resort 
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Beste mop: Waarom is een virus nooit eenzaam? Omdat ze altijd met vier zijn na-

tuurlijk!! (n.v.d.r.: Corona heeft, zoals we verwacht hadden, geen al te best gevoel voor 

humor) 

Bent u er zich van bewust dat u uw gastheer om zeep helpt?  IK WIL GE-

WOON VRIENDJES!!! 
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Welke shift past bij jou? Doe nu 

de test! 
Cultuur (1) 
 
Het is nu even niet van toepassing, maar wanneer het coronavirus eindelijk weg zal 
zijn wil je toch wel weten welke shift je op het eerste paviljoenfeestje best kiest? Zoek 
het uit via deze test. 
Ben je na 1 pintje zat en krijg je na elk feestje te horen dat je weer eens een incapabele 
zatlap was? Stop de test dan hier en shift liever niet xx  
 
Alle juiste antwoorden zijn onderaan dit artikel terug te vinden.  
 
1) Wat moet je aan deze persoon teruggeven?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A, B, C, D, E, F of G? 
 
 Juist? Goed zo ga naar vraag 2 
 Fout? Doe zeker nooit vestiaire! Ga naar vraag 3 
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2) Deze persoon is zijn nummertje kwijt en vraagt zijn jas terug. Hij is vrij zat en de 
enige beschrijving die er uit komt is een blauwe jas, welke jas zou je hem geven?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Juist? Proficiat! Jij hebt een 6de zintuig dat je gebruikt om te weten welke jas bij 

welke persoon past. Doe zeker een vestiaire shift want dankzij jou komen alle jas-
sen terecht! 

 Fout? Ga door naar vraag 3 
 
3) Kan je tot 10 tellen?  
 Ja? Ga door naar vraag 4. 
 Nee? Leer tot 10 tellen en ga door naar vraag 10 
 
4) Vul het vraagteken in (veronderstel dat dit op een paviljoenfuif is) 
 1 bon = €1 
 2 bonnen = €2 
 3 bonnen = €3 
 4 bonnen = €4 
 5 bonnen =? 
 
 Juist? Ga door naar vraag 5 
 Fout? Ga door naar vraag 6 
 
5) Wat doe je als iemand poef vraagt als hij bonnetjes wil kopen?  

a) Niets, buiten eens boos kijken  
b) Wat is poef?  
c) Hen enkele bonnetjes geven en hun naam samen met het bedrag van het aantal 

bonnen opschrijven. 
 

 Juist? Proficiat, jij bent geboren om achter de kassa te zitten. Doe volgende keer 
zeker een bonnetjes shift.  

 Fout? Ga door naar vraag 6 
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6) Hoeveel inkom betaalt een lid aan de deur (paviljoenfuif in 2019)?  
 Juist? Ga door naar vraag 7 
 Fout? Ga door naar vraag 8 
 
7) Vul aan: Er moet altijd 1 hand … 
 Juist? Proficiat! Jij bent verantwoordelijk genoeg om aan de inkom te zitten en 

laat niemand binnenglippen.  
 Fout? Ga door naar vraag 8 
 
8) Hoeveel bonnetjes vraag je voor 2 cola’s en een pintje (op een paviljoenfuif in 
2019)? 
 Juist? Ga door naar vraag 9 
 Fout? Ga door naar vraag 10 
 
9) Waarmee kon je op Agorafuif 2020 GEEN pintje krijgen? 

a) een beker en een bonnetje  
b) 2 bekers   
c) een bonnetje en een waarborgbon 

 
 Juist? Beker, bonnetjes, waarborg, jij hebt het allemaal door! Jouw plaats om te 

shiften is aan de tussentoog. 
 Fout? Ga door naar vraag 10 
 
10) Kan je tappen? 
 Ja? Ga door naar vraag 11 
 Nee? Blijf van de tap weg en ga naar vraag 12 
 
11) Heb je de neiging om gratis drank te nemen als die voor je neus staat? 
 Nee? Jij laat drank graag vloeien zonder het te verspillen en dat is de perfecte ei-

genschap voor een toogshift! 
 Ja? Foei! Ga door naar vraag 12 
 
12) Ben je bang van een friteuse met warm vet?  
 Nee? Ga door naar vraag 13 
 Ja? Ga door naar vraag 14 
 
13) Wanneer zijn de frituursnacks klaar?  
 Juist? Als jouw studies mislukken kan je altijd nog overwegen een frietkraam te 

openen, want jij hebt frituurskills! Doe zeker een vetkraamshift volgende fuif. 
 Fout? Ga door naar vraag 14 
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14) Zoek de 5 verschillen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gelukt? Jij hebt een alziend oog en ziet iedereen die met een pintje naar buiten 

wil glippen + je spot alle kotsjes op de faculteit, sfeerbeheer is jouw roeping! 
 Niet Gelukt? Jammer, volgens deze test zou geen enkele shift bij je passen, maar 

geef niet op! Vraag hulp als je iets niet weet tijdens je shift en er zijn nog veel an-
dere activiteiten waarop je kan shiften naast paviljoenfuiven.  

 
Voorlopig zit shiften er helaas nog niet in, maar oefenen op pintjes drinken kan je 
thuis natuurlijk nog steeds en hopelijk kunnen we snel terug shiften op onze favoriete 
feestjes of andere activiteiten! 
 
ANTWOORDEN 
 
1) G 
 
2) Geen van deze 2!  Er zijn super veel blauwe jassen en zatte mensen nemen de ver-
keerde mee.  
 
4) €5 
 
5) a 
 
6) €5 
 
7) … op de kassa liggen.  
 
8) 3 bonnen  
 
9) b 
 
13) Wanneer ze beginnen te drijven. 
 
14) Linker poot, rechter mouw, linker hand, tong, hoed 
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Stomme oorlogen 2 
Jonas 

Wel, ik ben er weer, online deze keer. Corona heeft jullie favoriete schrijver nog niet 
bereikt, mij ook nog niet, dus hier 2 nieuwe verhaaltjes over oorlogen over stomme 
dingen, waarvan eentje zelfs over meststoffen (BOEREUH). 
 

De oorlog over de vogelkak 
Nee, de titel is geen zwans, ‘t is ook niet overdrijven over een vonk die een opbouwen-
de situatie deed escaleren (zoals de voetbaloorlog). Vroeger in het verre verleden, ca. 
1800 werd guano gebruikt als mest op landbouwgronden. Wat is guano? En waarom 
leren we er nu niet meer over? (Tenzij ‘t bij landbouw te zien is, ik zou ‘t niet weten)  
Guano is vogelkak, het werd minder populair na de ontwikkeling van het veel goed-
kopere Haber Bosch procedé, maar voor deze uitvinding was guano zo populair dat 
het de vonken gaf aan Amerikaanse kolonisatie en de expansie van het Britse Rijk . De 
grootste markten voor guano waren het VK, Duitsland, de Verenigde Staten en de La-
ge Landen. Waar werd guano gemijnd? Welja, op die kleine vogeleilandjes in de tro-
pen, deze in je bezit hebben is als hedendaagse olievelden bezitten. Nu had Chili niet 
meer zoveel guano eilanden meer, Peru en Bolivia nog wel en werd een andere grond-
stof die ook op de eilanden onder de Peruviaanse invloedsfeer te vinden was belang-
rijker. (De Boliviaanse kust viel onder de Peruviaanse invloedsfeer). Chili besloot deze 
eilanden in te nemen en een beetje zoals de aanval op Pearl Harbor, als eerste toe te 
slaan en hard toe te slaan. In 1879 ging de slag om de Grote Oceaan van start en Chili 
bezette de Tarapacá, een paar Peruviaanse eilanden waaronder een aantal guano ei-
landen. Een paar jaar later na een bloederige oorlog kwam het verdrag van Ancón dat 
in 1884 het einde van de oorlog aankondigde, waarbij Chili een groot deel van de ei-
landen voor de Boliviaanse kust kon behouden en dus ook over de grootste stikstof-
voorraad in de wereld beschikte.  
 

De Google maps oorlog 
Wel, dit is niet echt een oorlog, eerder bijna een oorlog. Dus, de setting.... 
Een groepje Nicaraguaanse soldaten gingen op een kleine inval naar Costa Rica. Hun 
feitelijke missie was meer door de rivier Rio San Juan patrouilleren. In dit gebied is er 
nu eenmaal een kleine discussie over wie welk land bezit. De site had de lijn op een 
meer zuidelijke positie gezet als de algemeen geaccepteerde grens. Hierdoor had Ni-
caragua een paar extra vierkante kilometer. Natuurlijk ging Costa Rica protesteren en 
paste Google het gedeeltelijk aan, een beetje zoals de Krim die in Rusland te zien is 
als onderdeel van Rusland en in Oekraïne als deel van Oekraïne. Zo liepen 50 Nicara-
guaanse soldaten casual de grens over. Als antwoord stuurde Costa Rica 70 politie-
agenten naar het betwiste grensgebied. Dit werd officieel het eerst Google maps con-
flict. 
 
Zo, dit waren de verhaaltjes, ik weet het, het is een beetje korter, mijn excuses, kijk uit 
naar het volgende Groeitje voor meer, waar ik het over de deegoorlog en de oorlog 
van de loslopende hond zal hebben. Veel succes met coronavrij blijven! 
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Hallo groeiertje 

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

Achter de facultaire coulissen 
 

De FBW in tijden van corona 
We moeten jullie niet vertellen wat er momenteel aan de hand is in de wereld. Dit 
heeft er voor gezorgd dat de lessen tot het einde van het semester ‘van op afstand’ 
zullen verlopen. Wie aan het begin van deze weken dacht ‘Jeej! Geen les, kiezen wan-
neer ik bezig ben.’ heeft intussen misschien gemerkt dat dit niet zo plezierig is als 
eerst gedacht werd. Voor sommige vakken is er voldoende materiaal om dit zelf te le-
ren, voor andere vakken valt dit zwaar tegen. 
StuBio heeft er daarom voor gezorgd dat dit gemeld kan worden. De link hiervoor zal 
in de facebookgroepen gepost worden. 
 

Verkiezingen studentenvertegenwoordigers 
 

Wij hebben ook wat te zeggen in de universitaire raden! 
 

Of anders verwoord… Er zijn studenten die de hele studentengemeenschap vertegen-
woordigen in deze raden. Ook op onze campus is er zo’n raad waarin studenten zit-
ten. Deze heeft de passende naam ‘Faculteitsraad’. Hierin is plaats voor 9 studenten. 
Deze studenten worden verkozen met een stemming die zal plaatsvinden van 27 april 
tot 30 april. Studenten kunnen zich kandidaat stellen van 30 maart tot 3 april. 
 

Wat doen deze ‘stuvers’? 
 

De stuvers, kort voor studentenvertegenwoordigers, zetelen in de faculteitsraad om 
de mening van de studenten te verdedigen. Dit is vooral als er iets intern is besproken 
zonder dat het met studenten is afgetoetst geweest. In de faculteitsraad wordt alles 
besproken wat in de vergaderingen van de commissies is geconcludeerd. Zo heb je de 
onderwijscommissies van alle richtingen, de commissie beleid, de bouwcommissie, 
enzovoort... Hierin zetelen ook studenten (vaak stuvers), die meedenken en ook echt 
wat te zeggen hebben. 
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Waarom zou ik stemmen? 
 
Hoe meer stemmen de stuvers krijgen, hoe meer belang er gehecht zal worden aan 

hun mening. Eenvoudig voorbeeld: een restaurant dat van 200 mensen 5/5 gekregen 

heeft, is interessanter dan een restaurant dat van 2 mensen 5/5 kreeg. Het is enorm 

belangrijk dat studentenvertegenwoordiging weer bekender wordt. Op die manier 

kunnen we ervoor zorgen dat de faculteit een fijne plek wordt om te blijven, te stude-

ren en te ontspannen. Ook al heb je geen interesse om zelf stuver te worden, je zou 

een grote hulp zijn door te stemmen. 
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Sporten in tijden van Corona  
Spordt 
 
Nóg een artikel over Corona ?? Jazeker (sorry hiervoor), maar tis nen belangrijken ;). 
 
Iedereen zit met vragen over wat nu wel en niet meer mag dezer dagen, maar één 
ding is zeker: SPORTEN MAG!!! En we zouden ons zelf geen SPORDT noemen als wij 
er niet zouden zijn voor jullie om sportadvies te geven in deze zware tijden. Ons doel 
is dan ook om zoveel mogelijk leden aan het sporten te krijgen de komende weken.  
 
Waarom is het zo belangrijk dat jullie blijven sporten? “Sport is niet enkel afleiding 
van wat er op dit moment allemaal gaande is”, zegt inspanningsfysioloog Romain 
Meeusen (VUB). “Er komen ook endorfines vrij, die ons een goed gevoel geven. Onze 
endocannabinoïden worden erdoor beïnvloed. Het zijn dezelfde receptoren die ook 
door cannabis worden beïnvloed. Bewegen stimuleert de doorbloeding én de aan-
maak van nieuwe hersencellen wordt extra gestimuleerd door de BDNF, de brain-
derived neurotrophic factor. Sporten doet je dus wel degelijk beter voelen.”  Dus wie 
zouden wij zijn als we je hier niet een handje in willen helpen. 
 
Hoe kan je nu samen met ons werken aan die summerbody als we niet samen mogen 
komen vraag je je af? Ook hiervoor is SPORDT met een geweldig idee afgekomen al 
zeggen we het zelf. Ken je STRAVA? Dit is een app waar je loop-, fiets- en zwemses-
sies kan registreren. Op deze app kan je zoeken naar ‘VLK BOEREKOTTERS’. Dit is de 
loopclub van de VLK (sorry, van fietsen kennen we niet veel en zwembaden zijn toch 
gesloten op dit moment). In deze club zullen we wekelijks 3 trainingsschema’s op ver-
schillende niveaus plaatsen om jullie bezig te houden. We hebben een schema voor 
ons speedteam (de patattenzakken), voor de gemiddelde loper (de boeren) en voor 
onze start 2 run.  Ondertussen zijn we een club van bijna 100 leden dus je zal zeker 
niet de enige zijn die meedoet. Het virtueel samen lopen met andere lopers kan zor-
gen voor die kleine extra push die je nodig hebt om je schema vol te houden.  
 
Boven op het ongelofelijke gevoel dat je weer sport, kan je ook nog eens vette prijzen 
winnen. Hoe gaat dit nu allemaal in zijn werk?  
 
1) Word lid van 'VLK Boerekotters' op Strava: https://www.strava.com/clubs/557893 
2) Neem deel aan de uitdagingen die wij zullen posten 
3) Registreer je training en sla hem op als "VLK sessie X..." 
4) Extra trainingen per week worden beloond en ook toegevoegd aan de tombolapot!!! 
 
Het VLK algoritme zal op basis van jouw gelopen trainingen jouw naam in een grote 
tombolapot smijten. Hoe meer week challenges je vervolledigt, hoe meer kans je 
maakt op geweldige prijzen. De training moet niet per se gelopen worden op de dag 
die wij meegeven, dit is gewoon een voorstel voor de mensen die graag een schema 
volgen. 
Hou ook de pagina van sportteam VLK in de gaten voor verdere updates en sport-

https://www.strava.com/clubs/557893?fbclid=IwAR0UlSuVudcg8Gm0n6VSAQzCJKPcKMwQL5l2Yfn_-hXceK8eaPeI-fHades
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schema’s. Hier zal ook verdere info op komen over de sporters/supportersgroep die 
binnenkort online komt op Facebook.  
 
Voor we je veel plezier wensen hebben we echter wel nog een belangrijke opmerking 
die we moeten meegeven:  
Sport, en het soort sport dat je doet, speelt een belangrijke rol bij het trainen van je 
afweersysteem. De wetenschap leert dat immuniteit samenhangt met fitheid, bewe-
gen en sporten. Sporten is, voor wie het gewend is, over het algemeen gunstig voor de 
afweer. Als je echter pas begint te sporten, of intensief en langdurig sport, dan komt 
de immuniteit tijdelijk onder druk te staan en ben je tot twee weken lang vatbaarder 
voor virale infecties en aandoeningen van de luchtwegen. Wat in deze tijden natuur-
lijk niet echt aan te raden is. Daarom hebben wij advies voor onze 3 groepen lopers.  
Start to run: bouw langzaam op met onze op maat gemaakte schema’s. Neem na elke 
dag lichaamsbeweging ook een dag rust. Put jezelf niet te veel uit, maar focus op het 
feit dat je in beweging bent en wilt blijven.  
 
De boeren: meer dan ooit is het ook voor jou van belang dat je het nu kalm aan doet. 
Probeer elke dag een halfuurtje te bewegen, maar ga je inspanningsniveau niet plots 
opdrijven. Put jezelf niet uit. Zorg dat je niet buiten adem raakt. 
 
De patattenzakken: ben je iemand die heel vaak loopt of fietst? Weet dan dat vooral 
zeer lange duurinspanningen de immuniteit negatief kunnen beïnvloeden. Vermijd 
dus om in deze periode te overdrijven met het aantal loop- of fietskilometers per 
week. Train eerder wat minder uren dan gewoonlijk, maar verhoog de ‘kwaliteit’ van 
je training door lange duurtrainingen te vervangen door intervaltrainingen van korte-
re duur met afwisselend intensieve en lichtere inspanningen. En bouw eveneens vol-
doende rust in tussen de trainingssessies. Vermijd in elk geval om nu je zwaarste trai-
ningsweken op de agenda te zetten.  
 
Voor heel getrainde lopers, respecteer de 60/60/60-regel: loop minder dan 60 mijl (96 
km) per week, met minder dan 60 procent van je top-intensiteit (<60 procent VO2-
max of <75 procent maximale hartslag) en hooguit 60 minuten aan één stuk. 
 

 

 

 

 

 

 

Als spordt rest ons enkel nog te zeggen: 
kom buiten, blijf bewegen, en blijf 

sporten  
XOXOX 

Spordt out  
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In tijden van COVID-19 is er geluk-

kig nog McDonald’s 
Louis 
 
Door de coronamaatregelen en de zware verveling als gevolg daarvan, heb ik mij te-
rug beziggehouden met een van mijn favoriete activiteiten. Google reviews van Ame-
rikanen op hun McDonald’s, die het nooit kunnen laten om bij elk restaurant wel een 
goeie 1000 reviews achter te laten (gene zever, die houden zich daar echt zoveel mee 
bezig). Hilariteiten alom, zeker als je ze op een correcte manier leest dus hier een 
klein stappenplan om reviews lezen 3 keer zo leuk te maken. 
 
Stap 1: kies een McDonald’s in een leuke streek, liefst afgelegen of in (mijn favoriet) 
Texas. Hierdoor neemt de kwaliteit van spelling en grammatica exponentieel af wat 
natuurlijk de basis is voor een goede review. 
 
Stap 2: filter logischerwijs alleen op de reviews met 1 ster, want daar vind je de beste 
en meest pure uitspraken. (maar ook de memelords die bij elke McDonalds laten we-
ten dat de ijsjesmachine kapot is) 
 
Stap 3: lees eerst de naam van de reviewer/reviewster en probeer dan te lezen in een 
absurde stem die past bij de naam. (Pro-tip: all caps lees je luidop en roep je alsof je 
IQ net met 50 gedaald is) 
 
Met dit eenvoudige 3-stappenplan ben je er helemaal klaar voor om je tijd te verspil-
len zoals nooit tevoren. Tijd dus om Google Maps te openen en te beginnen genieten. 
Hieronder vind je nog een paar parels van mijn laatste zitting.  
 
Grts Louis. 
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7 x 8 = 56 
Thomas 
 
OKE IK HEB HET GEHAD!!! Na drie kwartier op een blanco worddocument te staren 
zonder ideeën begin ik maar gewoon te schrijven. Ik begon eraan te denken hoe ik 
anders altijd inspiratie kreeg voor een goed (matig) Groeiartikel en ben tot de conclu-
sie gekomen dat de meeste van mijn schrijfsels tot stand komen terwijl ik aan het uit-
kateren ben van een of andere VLK-activiteit of door iets dat iemand mij heeft verteld 
de afgelopen weken wat me intrigeert. Jammer genoeg zijn deze dingen niet van toe-
passing in tijden van COVID-19-lockdown en het ziet er niet naar uit dat er epische 
avonturen te beleven vallen in deze 10 weken durende blok. Ik had wel enkele mo-
menten van helderheid (ja ik ben er echt trots op, het is lang geleden) waar ik een 
idee had, maar deze werden al snel aan de kant geschoven. Een inkijk in het denkpro-
ces van een Groeijournalist. 
 
Eerst ging ik een artikel schrijven over de beste games die je in de les kunt spelen 
(mobile games, Nintendo DS games of gewoon een spelletje manillen) maar aange-
zien iedereen nu is overgeschakeld op Minecraft en Sunnieday zou dit niemand hel-
pen. 
 
Ik dacht er ook aan om iets neer te pennen met als titel: “10 dingen die je kunt doen 
met wc-papier om je niet te vervelen tijdens de lockdown”. Toen ik echter op zoek 
ging naar materiaal om aan mijn research te beginnen ben ik tot de conclusie geko-
men dat er in het hele huis nog maar 5 rollen aanwezig waren en dat de krant van gis-
teren mij heel bang aankeek… 
 
2 tassen koffie later was de volgende logische stap natuurlijk iets schrijven over din-
gen die je kunt doen in je kot zonder wc-papier maar geef nu toe: kranten zijn echt 
minderwaardig aan zacht papier op een rolletje. 
 
Ik opende dan maar een noodlijn genaamd Messenger, maar na 4 berichten over een 
spel genaamd het spel waarin stond dat ik het spel verloren had werd de frustratie mij 
teveel en stuurde ik maar gewoon naar de persoon die straks alle fouten uit dit arti-
keltje mag halen dat hij het spel heeft verloren (n.v.d.r. dit vergeet ik nooit Thomas). 
 
Na een korte Minecraft-pauze dacht ik bij mezelf of het niet de moeite zou zijn om 
iets te vertellen over de echte reden waarom we hier zitten en over hoe het militair 
labo in Wuhan een fout heeft gemaakt en zo de hele wereld heeft besmet met dit 
hardnekkige virus, maar door onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd bewijsma-
teriaal heb ik dat ook al snel opgegeven. 
 
Toen sloeg de frustratie toe en dacht ik bij mezelf: “OKE IK HEB HET GEHAD”. Ik 
schrijf gewoon iets over dingen die ik zou schrijven, maar niet heb gedaan en ik pro-
beer een artikel te maken over ideeën, frustratie, eenzaamheid en een tekort aan toi-
letpapier. Bij deze dus mijn (gefaalde) poging. 
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Sorry voor het korte artikel. Ik verveel me kapot, heb niks te vertellen en zou eens 
moeten beginnen met lessen inhalen. 
 

Grts en stay hydrated 

Thomas 
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We gaan niet flauw doen, wij weten bij IAAS ook 
best wel dat de meesten onder jullie, zelfs al 
weet je waar IAAS voor staat, eigenlijk geen 
flauw idee hebben hoe het er bij ons aan toe 
gaat. Elk jaar zie je wel eens een Facebook post 
passeren over een of andere film in de Oehoe? 
Of elke keer als je in de Groei bladert op zoek 
naar je horoscoop moet je langs dat random logo 
met die hop.  
Dus hebben we voor deze speciale editie van de 
Groei aan twee alumni gevraagd om de sfeer 
eens uit te leggen, en dat kwam nog eens op een 
toffe manier ook!  

 
IAAS (aka International Association of Students in Agricultural and Related 
Sciences) is vertegenwoordigd in meer dan 30 landen sinds 1957 (juist afgelopen 
maand nog onze 63ste verjaardag gevierd!) en zetelt in België (megacool toch!).  
“Het is één van de grootste studentenorganisaties ter wereld”, aldus Wikipedia en bo-
vendien ook één van de leukste, al zeggen we het zelf. Let’s face it, met welke andere 
studentenvereniging kan je zo vaak op een jaar op vakantie gaan onder het mom van 
networking, zelfs de proffen vinden het goed!  
 

IAAS is een boeiende, leerrijke en geweldige ervaring, die je voor geen goud mag mis-
sen. Vul het verhaal in en oordeel zelf als je ziet hoe jouw IAAS-jaar er kan uitzien!  
Het is je allereerste jaar in IAAS. Je werd meegesleurd naar de eerste vergadering 
door ......................... (naam medestudent), die maar niet wou stoppen 
met ......................... (dierengeluid) in het midden van ......................... (plaats op de fa-
culteit) tot je instemde. Vol spanning kijk je ondertussen uit naar jouw eerste Ex-
change Week met IAAS. Je hebt je ......................... (kleur) koffer gepakt om te ver-
trekken naar ......................... (Europees land). Gelukkig dat je nog net op tijd dacht aan 
die ............. (getal) kilo chocolade en .......... (getal) soorten bier voor de Trade Fair. Je 
zou daar anders mooi staan tussen die ......................... (nationaliteit) met 
hun ......................... (typisch gerecht voor voorgenoemde nationaliteit) en 
de ......................... (andere nationaliteit) met hun ......................... (typische drank voor 
voorgenoemde nationaliteit). Je had immers al vernomen dat de Trade Fair feestjes le-
gendarisch zijn en dat elk land zijn uiterste best doet daarvoor. Onderweg met 
een ......................... (voertuig) naar de luchthaven bots  
je plots tegen ......................... (naam van crush) van IAAS Leuven. Je 
had ......................... (zelfde naam) al eerder ontmoet op het motivatieweekend van 
IAAS. ............. (hij/zij) was je toen al opgevallen. Eens aangekomen in ......................... 
(zelfde Europees land), zie je al snel de groene IAAS-vlag wapperen: je hebt de andere 
leden gevonden en het avontuur kan beginnen!  
Na een drukke dag vol ......................... (positief adjectief) bezoeken aan bedrijven, 
......................... (adjectief) lezingen en een sensuele ......................... (type dans) sessie, 
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besluit je je stoute schoenen aan te trekken. Je stapt op ......................... (weer dezelfde 
naam) af, maar je kan niet meer uitbrengen dan ‘......................... (uitroep)’, 
want ............. (hij/zij) trekt je de dansvloer op. Je beleeft een heel spannende exchange 
week en dat was niet enkel door het ......................... (spannende activiteit).  
............. (getal) dagen later, nadat je terug bent van je exchange week, wordt op de 
vergadering in het IAAS Gent lokaal gevraagd wie eens naar Leuven wil gaan om de 
ontbijtjesactie te bespreken. Jij hapt onmiddellijk toe. Als nieuwkomer wist je echter 
niet dat er ......................... (getal boven 1000) ontbijtjes voorzien moesten worden en 
dat de actie eigenlijk al de week erna was. Maar om ......................... (weer dezelfde 
naam) terug te zien, zou je je ......................... (lichaamsdeel) in het vuur steken. En 
zelfs met al dat ............................. (activiteit met 2 personen), wordt de ontbijtjesactie 
een groot succes! Helemaal in de ban van IAAS, besluit je tijdens de zomer om 3 we-
ken mee op het wereldcongres van IAAS in Indonesië (2016) te gaan en het was 
legen... wait for it... darisch!  
 
Voilà, beste student, hopelijk weet je nu dat IAAS de moeite waard is!  
 
Groetjes,  
IAAS alumni Ruth Vandeputte & Branwen Peddi  
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De doldwaze THROWBACK van Yarlit en 

Kepisch 
 
In deze moeilijke coronatijden zijn er jammergenoeg geen activiteiten meer… En het 
ergste van al, geen VLK-activiteiten meer! WAT?!?!?! Gelukkig is de vertrouwde Groei 
er nog (thanks Ewout en Tim (n.v.d.r. <3)) en een Groei is geen Groei zonder een dol-
dwaas avontuur van Yarlit en Kepsich, dus bij deze: een doldwaas, epsich litte trow-
back naar de beste (nog niet besproken) momenten van het jaar! 
 
Laten we beginnen bij de VLK-klassieker: De pavifeestjes… Dit jaar waren er weer een 
paar toppertjes! De openingsfuif en niet 1, maar 2 themafuiven! Maar we werken soort 
van semi-chronologisch… 
 
OPENINGSFUIF 
Jammergenoeg is deze fuif al een tijdje geleden en waren Yarlit en Kepsich een klein 
beetje zat waardoor beiden eigenlijk niet echt meer iets weten over dit fuifje… Het 
enige dat we hebben onthouden is dat de cocktail ‘Appeltini’ heette. 
 
GLOW IN THE BARN 
Zoals gewoonlijk gaat Kepisch weer veel te hard op in het thema van de fuif… Wat 
houdt dit in? Glow in the dark lenzen en glow in the dark haarverf. Yarlit doet echter 
niet onder met een volledige neonoutfit en een grote glow in the dark tekening… 
Dit was ook de afterafterparty van de afterparty van de fameuze My Trace wedstrijd 
waar we een verdienstelijke (?) 2e plek behaalden.   
Voor de rest wat sfeerfoto’s: 
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PRESKI PARTY 
Zoals gewoonlijk was iedereen flink zatjes op de pavifuif. Ook onze Wofl. Hij had er 
namelijk al een fameuse schachtenkroegentocht op zitten. Helaas herinnert hij zich 
niets meer van dit fuifje. Yarlit heeft hem meermaals water proberen aan te smeren.  

 
 
 
KEMEL ZIJN BRIL 
*openingsfuif: volledig 
*tuinfeest: Kemel krijgt een bal tegen z’n kop, bril kapot, maar niet kwijt 
*VTK openingsfuif: bril kwijt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTMARKT: 
1 woord: jenever 
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JENEVERLOOP: 
nogmaals: 1 woord: jenever. Jammergenoeg was Yarlit ‘ziek’... wel epische, brakke fo-
to’s 

 
 
KLAASCANTUS 
Als aanvulling op de jeneverloop hebben Yarlit en Kepsich hier als straf voor Yarlits 
niet opdagen een mini jeneverloop gedaan. Kemel heeft of course gewonnen. 
 
AGORAFUIF 
Koetje was er! Helaas vond iedereen Koetje zeer aantrekkelijk waardoor Koetje plots 
verdwenen was. Kepisch voelde zich schuldig en bleef dus nog tijdens de opkuis om 
Koetje te zoeken. Gelukkig vond hij hem/haar/het en waren de 2 weer verenigd 
(Koetje foto’s)  
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3e BACHFUIF 
Schets van de avond:  
23u45 
Kepisch komt met de vertrouwde doldwaze bende toe in pavi, ze hadden samen een 
leutige pre gehad. Hiervoor kon helaas geen doldwaze pre met Kepisch en Yarlit 
plaatsvinden aangezien Yarlit voor de opbouw zorgde.  Hij had ook een meisje van 
zijn richting mee. Het was ook de allereerste keer in 3,5 jaar dat Kepisch iemand 
nieuw meenam naar een feestje.  
24u 
Kemel vertrekt naar zijn shift en laat het meisje verder dansen. 
00u15 
verWard komt melden dat het meisje er toch vrij zatjes uitziet en zegt dat hij haar 
wat water komt brengen 
00u30 
verWard komt melden dat het meisje vastzit op het toilet en ligt te kotsen en half te 
slapen. 
00u40-3u15 
Kepisch zit buiten met het meisje dat blijft kotsen voor haar leven. 
3u15 
Beiden komen terug naar binnen. Yarlit maakt een mooie fotosessie van het epische 
moment.  
3u30 
Kepisch waagt zich nog eventjes op de dansvloer en vermoordt ondertussen Pepenis 
in gotcha. 
4u  
Toch tijd om naar huis te gaan. Ze wandelen helemaal te voet naar voskeskot (3,1 km, 
ja ongeveer een uur onderweg) 
15u  
Het meisje wordt wakker met een gigantische kater en massa’s geheugenverlies. Ze 
krijgt nog steeds geen water binnen. 
17u 
Ze moet een uur op de bus naar huis zitten. Gelukkig stelde Yarlit voor om haar een 
plastiekzakje mee te geven, want op de bus heeft ze nog vier keer gekotst. 
 
Het was echt een marjoLITTE avond  
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AFSLUITERTJE 
Naast alle zotte VLK-activiteiten, beleefden ze nog een paar zotte dingen! (Idd naast 
alcohol, heb je de VLK niet altijd nodig om je te amuseren). 
*typische Yarlit en Kepisch foto’s 
 

*etentjes aka wijnen wijnen wijnen 

 

*wellness 

 

*random cantus 
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En dan nog onze epische fotoshoots: 
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Communicatie in tijden van Corona! 
PR Intern (1) 
 

Quarantaine, Covid-19 en kak. Alle drie beginnen ze met k-klank en zijn ze niet zo aange-
naam. Ik ga mijn best doen om deze dingen (of alleszins 2 ervan) iets aangenamer te maken 
voor jullie, want hoe ga je om met Covid-19 en hoe maak je die quarantaine net iets aangena-
mer? Natuurlijk door toch nog af te spreken met elkaar, maar dan online! 
In dit artikel zal ik je overtuigen dat thuis zitten helemaal niet zo saai en eenzaam hoeft te 
zijn en dat je eigenlijk (bijna) alles kan doen wat je normaal zou doen. 
 

Babbelke slaan 

 

“Zo chatten das niet hetzelfde als babbelen in het echt.” Helemaal waar! Gelukkig heb je een 
gemakkelijke oplossing hiervoor. Er is namelijk een applicatie genaamd Discord.  
Hierop kan je gemakkelijk een chat aanmaken met je vrienden. Het verschil met andere apps? 
Op Discord staat er naast je gewone chat ook steeds een voice chat open. Zo kan je dus ge-
woon als je aan je computer of ander apparaat zit Discord openzetten en een babbeltje slaan 
met de anderen die online zijn. 
 

Naast Discord kan je bij grote verveling ook gewoon nog eens terug gaan naar chatroulette. 
Geloof het of niet, maar die dingen bestaan nog. Voor zij die het niet kennen, het concept is 
simpel. Je geeft in wat jouw interesse is of waar je over wilt babbelen en op basis daarvan krijg 
je een random persoon voor je die je interesse deelt. Opgepast! Op deze site zitten ook rede-
lijk wat perverten die het nogal leuk vinden om hun geslachtsdelen te showen aan onschuldi-
ge chatrouletters. Het gebruik van deze applicatie is dus geheel op eigen risico en de VLK 
staat niet in voor mogelijke trauma's. 
 

Boiten met de boys en girls 

 

Denk je dat nu alle horeca gesloten is je niet meer iets kan gaan drinken met je vrienden? 
Niets is minder waar! 
Door de quarantaine is er een heropleving van het ‘spel’ sunnieday.nl (minder dure versie van 
Habbo Hotel). Op deze site kan je jezelf namaken en vervolgens verschillende kamers gaan 
bezoeken in een virtueel hotel. Nu hebben enkele studenten het op zich genomen om de hele 
Overpoort en enkele andere café’s na te maken. Je kan dus gerust met al je vrienden afspre-
ken om langs te gaan in de online Delta of Porterhouse. Heb je liever de Koepuur of de Pallie-
ter? Niet getreurd, want ook deze zijn reeds gemaakt.  
Je kan net zoals in het echt langs de bar gaan en veel te lang aanschuiven voor het aan jou is. 
Je vrienden kwijtraken in de menigte om ze daarna een half uur te zoeken en als je echt je 
best doet kan je zelfs proberen om een online vriendinnetje te fixen. 
Sommige kringen gaan zelfs zo ver dat ze hun galabal toch nog laten doorgaan, maar dan on-
line, zo heeft bijvoorbeeld Dentalia op vrijdag 20/03 hun galabal georganiseerd op Sunnieday. 
Nu hoor ik jullie denken: “Is de Coupure nog niet nagemaakt??”. We zijn zelf al bezig om ons 
lieftallig paviljoentje na te maken maar hou jullie zeker niet in om de Agora of dat leuke prac-
ticumlokaal van Dierkunde na te maken. Deel jullie creaties zeker met VLK Gent!! 
 
 
 
 

Originele ideeën 
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Voor zij die dingen naar een volgend niveau willen brengen zijn hier enkele dingen die je kan 
proberen: 
1. Speel met vrienden een gezelschapsspel! Degene die fysiek het spel heeft zet een came-

ra op het gezelschapsspel en een 2de op zijn gezicht, de rest gebruikt hun camera’s zo-
als gewoonlijk. Speel vervolgens het spelletje zoals je normaal zou doen en laat iedereen 
om beurt zijn dobbelsteen gooien en het tonen met zijn of haar camera. 

2. Ga een terrasje doen via videochat: Neem allemaal je favoriete drankje, zet je buiten in 
het zonnetje, tune allemaal in op dezelfde radio en genieten maar. 

3. Videochat met jezelf en maak gebruik van de vertraging van het geluid om met jezelf in 
canon te zingen. 

4. Ga zwemmen met je vrienden! Steek je gsm in een waterdichte zak. Doe je zwembroek 
of bikini aan (niet verplicht uiteraard). Stap in je douche/bad/zwembad, laat het water 
lopen. Geniet van dit uitermate gezellige zwempartijtje dat jullie samen beleven!  

5. Extra: Geniet na het zwemmen samen van een lekker drankje terwijl jullie opdrogen in 
het zonnetje voor het ultieme gezelligheidsgevoel. 

 

Hopelijk zijn er nu weer enkele van jullie uurtjes gevuld! 
Groetjes, 
PR Intern 
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Doldwaze dierendingen 
Wannes 
 
Aflevering 1: de dolfijn 
Welkom op de eerste (en tot nader order enige) aflevering van doldwaze dierendin-
gen. Al jarenlang verzamel ik koortsachtig feitjes, zever en occasionele leugens over 
ons wonderlijke dierenrijk. In dit artikel neem ik u dan ook mee op een reis over mijn 
persoonlijke favorieten… Enige waarschuwing komt misschien van pas: de weetjes 
gaan verdacht vaak over seks en zullen u nooit of te nimmer enige waarde bewijzen. 
 
Wist u dat… 
 

 1) Dolfijnen ongelooflijk sociale dieren zijn… 
Hun groepen bestaan soms uit bijna 1000 leden en ze hebben een sociale struc-
tuur vol met regels, drama en strijd. Bovendien doen ze aan cultuur. Dit klinkt 
misschien saai, maar lang dacht iedereen dat dit voorbehouden was aan de mens. 
Niet dus. Daarnaast weten we ook dat ze hun ouderen helpen met ademhalen, 
andere diersoorten beschermen tegen orka’s en walvismoeders helpen met het 
dragen van hun dode kalf. Echt wel de West-Vlamingen van het dierenrijk: hard-
werkend, bescheiden en altijd klaar om anderen te helpen… 

 
2) Dolfijnen samen met de mens, bonobo’s en varkens de enige diersoorten zijn 

die voor het plezier seks hebben,…  
Eerlijk toegegeven, die varkens zag ik ook niet aankomen.  
 

3) Seksueel gefrustreerde dolfijnen verkrachten bruinvissen… 
      Al jarenlang de persoonlijke favoriet in mijn verzameling dierenfeitjes, het beste 

is er dus wel van af voor de rest van dit artikel… Voor alle niet bio-ingenieurs on-
der ons: bruinvissen zijn evolutionair gezien de achterlijke neefjes van de dolfijn, 
graag gedaan.  In gevangenschap wordt dit feitje trouwens nog veel beter, daar 
verkrachtten dolfijnen namelijk, bij gebrek aan beter, mensen. Ik heb persoonlijk 
een hekel aan iedereen die zegt: ‘dit moet je echt gezien hebben, dit is onmisbaar’. 
Desondanks, als u ooit 5 minuten tijd heeft en een internetverbinding: YouTube: 
dolphin humps person. P.S. deze zinsbouw klopt niet, maar seksueel gefrustreer-
de dolfijnen verkrachten bruinvissen bekt te mooi om hem aan te passen. 

 
4) Dolfijnen zelfbewust zijn… 
      Misschien niet zo fancy, maar wel pittig cool. Dolfijnen kunnen zichzelf namelijk 

herkennen in een spiegel. Duhhh, zou je denken, maar dit is eigenlijk redelijk 
uniek. Ze zijn zich namelijk bewust van hun bestaan en zullen hun spiegelbeeld 
dus niet aanvallen, in tegenstelling tot honden bijvoorbeeld. Tot nu toe is de dol-
fijn daarmee lid van een eerder beperkt clubje zelfbewuste dieren. Verdere leden 
zijn: de mens (obviously), de chimpansee, de olifant en de ekster.  

 
5) Dolfijnen slapen maar met een hersenhelft tegelijk… 



 35 

 

 

      Hierdoor blijven ze net wakker genoeg om te ademen aan het oppervlak en om 
eventuele gevaren op te merken. Deze tactiek wordt ook vaak toegepast door de 
soort Homo studentis wanneer hij net wakker genoeg is om door te hebben wan-
neer de prof naar hem of haar kijkt. 

 
 
6) Dolfijnen soms heteroseksueel, maar eigenlijk meestal biseksueel, homoseksu-

eel of lesbisch zijn… 
      Voor de gevoelige of homofobe lezer: de volgende uitleg is redelijk grafisch…  

How to be a lesbian dolphin 101: wees een vrouwelijke dolfijn en zoek een andere 
vrouwelijke dolfijn. Vervolgens plaatst u uw bek heel voorzichtig op de genitale 
opening van uw partner en tenslotte zwemt u voorzichtig naar voren. 
How to be a gay dolphin 101: wees een mannelijke dolfijn en zoek een andere 
mannelijke dolfijn.  Vervolgens wrijft u de genitaliën over elkaar en soms steekt u 
ook vlotjes uw penis in de anus van uw partner. Lang leve het dierenrijk.  
Onderzoek heeft trouwens uitgewezen dat homoseksuele dolfijnen een hekel heb-
ben aan lichamelijk contact, behoorlijk bitchy kunnen zijn en hun sociale leven 
volop drama bevat…  

 
7) De Sovjetunie ooit moorddolfijnen verkocht heeft aan Iran… 
      Deze arme beestjes waren speciaal opgeleid om duikers op te sporen en uit te 

schakelen. Bovendien is de Sovjetunie niet de enige natie die dolfijnen inzette in 
haar leger. Ook Amerika traint nu nog dolfijnen voor ontmijningsoperaties en er 
zijn zelfs geruchten dat ze vroeger werden opgeleid om Vietnamese soldaten te 
vermoorden. Dolfijnen met een license to kill… 

 
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze willekeurige selectie feitjes en wist-
je-datjes over het prachtige dier: de dolfijn. Hopelijk kunt u Flipper nog altijd appreci-
ëren nu u weet dat hij waarschijnlijk zijn neefjes verkracht, maar misschien ooit wel 
het leven redde van een zeehond.  

 
Peace out 
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Hip chatten in coronatijden 
Tim Lepoudre 
 
We kunnen er niet omheen, ons fysiek sociaal contact is gereduceerd tot onder het 
nulpunt, maar thank God there’s social media om toch nog wat contact te houden 
met alle vriendjes en vriendinnetjes. Iedereen heeft afgelopen dagen wel al eens gevi-
deochat, online weerwolven gespeeld, te veel tijd doorgebracht op Sunnieday of Mi-
necraft, Friends voor de 147954e keer gezien..., maar de gemakkelijkste en meest ge-
bruikte vorm van sociaal contact blijft toch wel chatten. En of het nu via Messenger, 
WhatsApp, Instagram of gewoon via een normaal bericht is (ja sommigen gebruiken 
hun onbeperkt aantal sms’en waar iedereen zo trots op was in het eerste middelbaar 
nog), via de wereld van de emoji’s gaan nieuwe deuren voor je open. 
 
Zeker in deze donkere tijden kan een emoji hier en daar een bericht opvrolijken of de 
boodschap des te duidelijker overbrengen. Ik hoor jullie al denken “Maar Tim, help 
ons uit de nood, ik wil emoji’s gebruiken, maar wil ook niet als een kleuter overko-
men.” Geen nood! Na wat research geef ik jullie gratis en voor niets de do’s en  don’t’s 
mee voor een gegarandeerd succes in de chatwereld. 
 
Wil je vooral hip zijn en de trends volgen, zie hier de top 5 van populairste emoji’s van 
dit moment: 
 
WAARSCHUWING: enkel deze emoji’s gebruiken verhoogt de kans om voor basic 
bitch aangezien te worden met 85%. Wil je geen meeloper zijn, ga dan meteen naar 
het einde van dit artikel. 

                       
Op 5 beginnen we met het “rollen-met-de-ogen-gezicht”. Sterk 
aan te raden om te gebruiken wanneer iemand uit studierich-
ting x zich voordoet als wetenschapper en een ongezouten me-
ning geeft over COVID-19, terwijl hij ervan overtuigd is dat dit 
de naam van het virus is en nog nooit heeft gehoord over SARS
-CoV-2 die deze ziekte veroorzaakt. 
 

 

Op 4 staan de alom gekende “hartjesogen”. Deze emoji kan 
gebruikt worden als je een gevoel van liefde, appreciatie, be-
wondering of extreme blijdschap wilt overbrengen of wilt rea-
geren op een foto van lekker eten. Sterke overeenkomsten 
met de emioji op plaats 2. Het Engelse woord “lovely” is vaak 
een goed synoniem. 
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De top 3 beginnen we met de emoji die luid aan het wenen 
is. De dubbele betekenis van deze uitdrukking ligt aan de 
basis van zijn succes. Je kan hem gebruiken bij iets heel 
triestigs, wanneer je weent van verdriet, maar tegelijk 
wordt hij blijkbaar ook frequent gebruikt als een teken van 
“de slappe lach” waarbij je weent van het lachen. Let dus 
goed op dat de context duidelijk is als je deze emoji wilt 
gebruiken! 
 

 

Deze kanjer op nummer 2 moet ik niet meer aan jullie 
voorstellen. Dit rode hartje is kan je in vele situaties ge-
bruiken, zoals liefde, appreciatie..., maar ook respect en 
een teken van vriendschap zijn goede redenen om deze 
emoji te gebruiken. Dit is een zeer veilige emoji waar je 
niet veel mee verkeerd kan doen en is ook zeer tijdsloos. 
Opmerking: de gele en groene variant zijn ook aan te 
raden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote nummer 1 blijft toch wel het “in-tranen-uitbarsten-van-het-lachen-gezicht”. 
(bemerk dat ook emoji op plaats 3 hier voor een alternatief kan zijn). Wees niet bang 
dat dit “zo 2015” is, want hij komt weer meer en meer voor. Zeker in deze donkere pe-
riode kan hij helpen om een glimlach op je vriend zijn gezicht te toveren. Hoewel dit 
eigenlijk zeer onrealistisch is (zie foto), blijkt iedereen toch te weten wat er bedoeld 
wordt. 
 
Wanneer je denkt “Amai, ik wil geen trends volgen”: geen paniek! Er zijn nog talloze 
andere emoji’s die staan te wachten om gebruikt te worden. Ook de OG’s onder de 
emoji’s komen terug, zo denk ik aan de xp, de xd en als je helemaal wild wilt gaan de 
xpxd. De gewone :) of xoxo zijn ook nog altijd aanvaardbaar om te gebruiken, terwijl 
de :-) en co toch wel echt zeer passé zijn en niet meer van deze tijd zijn. Ten slotte wil 
ik nog meegeven dat 5 emoji’s per bericht te veel is, dus leer doseren en gebruik ze op 
gepaste momenten. Dan rest mij enkel nog veel plezier toe te wensen in de ontdek-
kingstocht naar ondergewaardeerde emoji’s of in het gerust mee volgen met de 
trends.  
O en ps. blijf in uw kot he, de Groei is er om samen deze periode te overbruggen! 
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Hedendaags Coupuregeheim 
Ewout 
 
Corona. De straten zijn nog leger dan mijn portefeuille of mijn hoofd na een les data-
wetenschap. Het is de ideale periode om verder te schrijven aan mijn boek, misschien 
eens mijn hoofd te scheren of om te testen of ik al baardgroei heb of niet. Velen onder 
ons vragen zich waarschijnlijk af wat er nu gaande is op de faculteit. Via connecties 
die ik heb (niet van UGent zelf, want die geven info liever eerst aan de pers en dan pas 
aan de studenten (ja ik heb het op de info over de digitale lessen tot het einde van het 
jaar)) ben ik het een en het ander te weten gekomen. Installeer je lekker knus in een 
zetel of in je bed en ontdek samen met mij de geheimen van de FWB in tijden van co-
rona… 
 
Buiten Kroketje lijkt er geen ziel te bespeuren op campus Coupure. De deuren zitten 
op slot en er heerst een kille stilte. In één van de labo’s brandt er echter licht. Een 
doctoraatstudente is binnengebroken om tests te doen om een geneesmiddel te ver-
krijgen voor corona. Haar vader behoort tot de risicogroep en ze wil iets achter de 
hand hebben mocht hij ooit besmet geraken. Ze probeert en probeert, maar geen re-
sultaat. Ze had al lang niet meer geslapen en van pure uitputting liet ze zichzelf op de 
grond glijden, klaar om in slaap te vallen, maar plots ging de deur van het labo open.  
 
“Zeg wat doe jij hier” vroeg een donkere gedaante die onherkenbaar was omdat hij 
niet in het licht stond. “Euh… ik ben bezig aan mijn thesis meneer…” “Het doet er niet 
toe wie ik ben, wees eerlijk of verlaat dit gebouw stante pede!” “Oké, ik ben bezig aan 
een middel tegen corona, mijn vader behoort tot de gevoelige groep en ik wil hem 
kunnen genezen als hij besmet geraakt” “Juffrouw toch, met al die onvoorzichtige 
tests die je al gedaan hebt ben je zelf zeker al besmet geraakt” “Ohnee wat nu, nu kan 
ik hem zelf thuis niet meer gaan verzorgen!” “Geen paniek, ik help je wel, maar er zijn 
voorwaarden” zei de man mysterieus toen hij zichzelf in het licht stelde. Hij had een 
scherpe neus en golvend grijs haar tot op zijn schouders. Hij droeg een geel verkleur-
de labojas en zijn huid leek op grijs perkament. “Ik doe alles wat u vraagt” smeekte de 
jonge vrouw. 
 
“De regels zijn de volgende: ik help je aan een recept om een middel te maken zodat 
je geen last meer hebt van corona, maar je moet het wel op jezelf testen! Wil je dat 
niet, dan moet je om middernacht, wanneer we elkaar hier terug zullen ontmoeten, 
mijn naam kunnen zeggen. Kan je dat niet, dan zorg ik dat je al je kennis over de we-
tenschap verliest en dan mag je opnieuw beginnen aan deze richting.” “Ohneen dan 
moet ik Calculus opnieuw doen!” riep de studente in volle schrik. “Inderdaad” grijns-
de de man terwijl hij een vies papiertje uit zijn zak haalde waar het recept op stond. 
“Middernacht!” riep hij uit en hij verdween weer door de deur. Met een raar gevoel 
begon de studente aan het mengsel… 
 
 
Het was 23u en de bereiding liep ten einde. Toch beviel het haar raar om op zichzelf 
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te testen, ze wist tenslotte niet wat de redenering was en welke werkingsstoffen erin 
zaten. Opeens voelde ze iets kietelen aan haar benen (ze stond namelijk met een rok 
in het labo, foei!). Het was Kroketje die op de een of andere manier ook was binnen-
geraakt. Kroketje keek haar intrigerend aan en liep dan de deur uit. Dat is zeer 
vreemd vond de jonge onderzoekster en ze volgde de kat. 
 
Kroketje leidde haar naar de kelders van de faculteit en stopte opeens abrupt voor een 
vieze houten deur. Ze stompte tegen de deur precies alsof ze wou zeggen “ga naar 
binnen!”. Het meisje duwde de deur open en ook al waren de scharnieren door en 
door verroest, hij maakte geen geluid. Ze bevond zich in een gang die leek op de gang 
waar de practica van dierkunde doorgaan: opgezette vissen, vogels en zoogdieren be-
dekt onder een laagje stof alsof het net gesneeuwd had. Er stond ook een heel oude 
boekenkast vol met boeken die onleesbaar waren geworden door de inwerking van de 
tijd. In de verte hoorde ze een stem die op een half melodische manier een deuntje 
zat uit te kramen. Onze avonturier ging nog wat dichter om te verstaan wat het alle-
maal betekende. 
 
Op het einde van de gang stond er een deur wagenwijd open. Aan de andere kant van 
het deurgat bevond zich een oud labo dat gevuld was met erlenmeyers, maatcilinders, 
proefbuizen etc… die ofwel vuil op de tafel stonden of aan diggelen op de grond lagen. 
Een ineengezakte kast versperde de verdere doorgang naar het labo en de studente 
ging voorzichtig een kijkje nemen wat er zich achter de kast bevond. 
 
Alle banken stonden vol met allerlei glaswerk gevuld met stoffen die alle kleuren van 
de regenboog hadden. Met wat verbeelding leek het op een Nederlandse tulpenpara-
de. Hier en daar stonden ook kaarsen die eens slank en rank waren, maar nu geredu-
ceerd waren tot korte stompjes ineengezakt kaarsvet. In de schemering van het licht 
zag ze de vreemde oude man in rondjes dansen, gek van geluk, terwijl hij de woorden 
sprak “niemand weet, niemand weet, dat ik Prof. Dr. Ir. Repelsteeltje heet!”. De mond 
van de jonge onderzoeker viel zo ver open dat het leek of ze net als slangen een strep-
tostyle kaak heeft. Ze wist zijn naam! Ze hoefde het niet op zichzelf te testen! Kroketje 
die het hele schouwspel maar niets vond besloot om er zo snel als de bliksem vandoor 
te gaan. Daarbij liep ze keihard tegen een glazen kast. Naast Kroketje die het bewust-
zijn verloor, verloor ook de kast zijn evenwicht en zette ze een hele domino aan ge-
broken kasten op gang. Het glaswerk dat her en der verspreid stond explodeerde in 
gaswolken die een mengeling waren van alle kleuren die aanwezig waren. “Wie is 
daar!” riep de gekke professor uit. “Maak jezelf bekend!” ging hij gestoord verder. “In 
helse paniek pakte de doctoraatstudente Kroketje op en liep zo snel ze kon terug naar 
haar labo.” 
 
Terug in haar labo deed ze alsof ze het lokaal niet had verlaten. Kroketje legde ze te 
rusten op haar boekentas. De professor stormde het lokaal binnen “Was jij dat?!” riep 
hij uit “In de kelder?!”. “Ik heb geen idee waar u het over heeft meneer” probeerde de 
jonge vrouw rustig te zeggen. “Ik ben al de hele tijd bezig aan uw mengsel dat u me 
voorschreef. “En heb je het al getest” ging de professor al wat kalmer verder. “Neen, 
maar ik test het liever niet zelf” zei ze met een zekerheid in haar stem die de professor 
niet beviel. “Ahnee? Hoe zal je dan testen of het helpt?” stotterde de professor. 
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“Aangezien je al met mij in nauw contact hebt gestaan, ben je waarschijnlijk intussen 
ook besmet geraakt dus ik vind dat jij het mag testen voor mij, Prof. Dr. Ir. Repelsteel-
tje” zei ze fel. Het gezicht van de professor werd nog bleker dan ervoor. “Wa…wa…
hoe…kelder…” braakte hij uit. “Inderdaad, nu… test” zei ze terwijl ze een lepel van de 
stof pakte die een felgroene kleur had en precies wat licht gaf. “Maar…neen…
onmogelijk…” stribbelde de professor tegen. “Je hebt het beloofd!” riep de doctoraat-
studente. “Dat is waar” zei de professor en hij nam de lepel aan en dronk het op. 
“Spijtig” zei hij en viel dood neer op de grond. De studente verschoot zich een onge-
luk. “Die smeerlap… er geen last meer van hebben, als je dood bent heb je er inder-
daad geen last meer van!” en ze schopte tegen zijn lichaam. Het was net alsof ze tegen 
een hoop verbrand papier schopte, overal vlogen er papiersnippers in de lucht. “En 
nu…” zei ze tegen zichzelf toen Kroketje wakker werd. “Mijn vader bellen en mij op-
sluiten in mijn labo voor ik anderen besmet zeker?” zei ze tegen Kroketje die om een 
knuffel kwam smeken. “Er zit niets anders op” kon ze van het gezichtje van Kroketje 
aflezen. 
 
Gebruik je verstand mensen, verlaat je kot of huis niet als dat niet nodig is! 
 
Virtuele knuffel of iets dergelijks, 
Ewiet 
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Tips & Tricks: Thesis Edition 
Cultuur (2) 

 
Thesissen. Het lijkt nog lang weg voor sommigen, voor anderen is het ondertussen al 
realiteit en of het nu gaat om je bachelor- of masterthesis, het blijft een helse job. 
Voor het eerst in je leven zal er van je verwacht worden tientallen pagina’s te schrij-
ven, honderden wetenschappelijke artikels te lezen en deze dan nog eens allemaal 
correct te refereren. Met zo’n gigantische taak voor je kan je soms al eens snel de 
hoop verliezen. Daarom brengt VLK Cultuur jullie 12 tips & tricks om je thesis tot een 
goed einde te brengen  (met dank aan STUDANT). 
1. Vragen, vragen, vragen. Informeer zeker bij studenten van de vorige jaren, de 

prof. en/of bij doctoraatstudenten, zodat je een onderwerp kan kiezen dat bij jouw 
interesse of werkstijl aanleunt. 

2. Met een goede achtergrond kan je gerichter op zoek gaan naar informatie en lees 
je vlotter door de vakliteratuur. 

3. Wees niet bang of ontmoedigd om onderdelen volledig te herschrijven. Je 
leert namelijk enorm veel bij over dit onderwerp op een korte tijd. Het is dus heel 
normaal dat je een betere manier vindt om iets te verwoorden of een redenering 
op te bouwen. Je eerste versie is nooit je laatste versie. 

4. Vermits je toch eerst achtergrondkennis moet opbouwen, is het aangeraden 
om al snel aan je inleiding te beginnen.  

5. Bedenk op voorhand een systeem om je referenties efficiënt en systematisch 
toe te voegen. Zo vermijd je een grote berg opzoekwerk aan het einde van je the-
sis en plaats je met zekerheid de juiste referentie bij de juiste stelling. Niets is zo 
erg als op het einde nog al je referenties toevoegen of te moeten zoeken naar “ dat 
ene artikel”. Een goede open source tegenhanger van het alombekende Endnote is 
Mendeley. 

6. Zorg ervoor dat je thesis een duidelijk antwoord geeft op je onderzoeksvraag. 
Laat je thesis dus zeker nalezen door iemand die niets met het onderzoek te ma-
ken heeft, zo kan je testen of er een rode draad in je thesis zit.  

7. Wees niet bang om negatieve resultaten weer te geven, dit zijn immers ook 
resultaten! 

8. Staaf ELKE stelling die je maakt met een referentie. 
9. Indien je een eigen stelling maakt, argumenteer dan goed hoe je aan die stelling 

komt.  
10. Een goede literatuurstudie is noodzakelijk. Even een dikke proficiat voor het 

lezen van honderden artikels die op het eerste zicht overbodig lijken te zijn, maar 
je wel de noodzakelijke achtergrondkennis hebben gegeven. 

11. Schrijffouten tonen dat je nalatig en slordig bent. Lees je thesis dus toch nog 
maar een 10e keer na. Voor typfouten kan het helpen om je thesis van achteren 
naar voren te lezen. Zo skip je minder snel automatisch over bekende woorden.  

12. Een appendix/bijlage bestaat, gebruik hem dus. 
 
Hopelijk kunnen jullie met deze tips jullie thesis tot een goed einde brengen! Succes 
ermee! 
Xoxo VLK Cultuur 
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EHBO (Eerste Hulp Bij Opsluiting) 
Cursus 
 
Yo yo yo allemaal, online aan het lezen in deze onwaarschijnlijk boeiende Groei! Nu 
zelfs ons favoriete tijdschrift niet meer wordt gedrukt door dat ene virus (dat ik trou-
wens weiger bij naam te noemen in dit artikel) zal ik nog extra mijn best doen om dit 
artikel tot een pareltje te maken! Geen toiletpapier meer in de supermarkt, kleding-
winkels die gesloten zijn en – nog het ergst van al – onze mega-fantastisch-boeiende-
super-exciting events zijn afgeschaft! Tijd genoeg om te studeren dan? NOPE! Nog 
veel te ver weg van de examens. Wat doen mensen dan in deze uitzonderlijke tijden? 
Ik bespreek met jullie graag hoe je je deze dagen kan bezighouden!   
 
GRATIS ACCOUNT BIJ VIDEOLAND 
Jaja, voor 14 dagen en slechts  1 cent kan je twee weken lang kijken naar DRAMA tele-
visie. Denk aan oude seizoenen Ex on the Beach, Temptation Island… Geloof mij, echt 
fantastisch gewoon! Alle domme uitspraken van onze double trouble tweeling Esmée 
en Sharon, het haantjesgedrag van Harry en een wereldrecord valiezen gooien met 
Brody? Yes please! Uren entertainment gegarandeerd en een stevige portie oneliners.  
PRO: Je kan er een drankspel van maken! Iedereen is een personage en wanneer die 
iets stom zegt of doet.. ZUPPEEEEE (kan ook op afstand via Skype gedaan worden).  
CONTRA: Je geloof in de mensheid daalt tot een ongezien dieptepunt. 
 
GROTE LENTESCHOONMAAK 
Yes I know, normaal heb je wel echt iets beters te doen dan je kot te kuisen en al die 
kasten uit te mesten, maar nu: tijd genoeg! Het is nu niet bepaald mijn favoriete be-
zigheid, maar een proper kot achteraf, het heeft wel iets. Mooi opgeruimde kasten, 
oude kleren die weggesmeten kunnen worden (of misschien wil je er wel een mond-
masker van maken? Oké neen, gewone mondmaskers lieve boerekotters helpen dus 
NIET, tenzij je zelf besmet bent! *Iris uit even haar frustraties*) en het gevoel dat je 
iets gedaan hebt die dag. Driedubbel winst! 
PRO: Kuisen kan ook een echte workout zijn, kom maar hier met dat summer body! 
CONTRA: Misschien kunnen we niet eens op vakantie dus dan staan we daar mooi in 
ons afgetraind lichaam... 
 
GAMEN 
Hoog tijd om die game skills een beetje aan te scherpen! *Pfioe pfioe, rakketakketakke-
tak* Naar het schijnt echt leuk als je het kan. FIFA, LoL, Call of duty... genoeg keuze 
om een paar weken mee te vullen! En voor diegene onder ons die dit maar niks vin-
den, Just dance (meteen ook gesport dan) of Mario kart is zeker ook een aanrader! 
Dus haal die oude Wii, Nintendo of Playstation nog maar eens boven en wordt weer 
een pro in je favoriete game. 
PRO: Als je nu traint, winnen we volgend jaar zeker alle E-sports!  
CONTRA: Intensief gamen kan tot frustraties van je vriendin leiden.  
KOKEN 
Haal die inner chef in jezelf naar boven en tover de heerlijkste maaltijden op tafel! 
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Maak een driegangenmaaltijd waar sterrenchefs jaloers op zijn of wees creatief zodat 
die restjes in de frigo eindelijk op geraken. Al die ingewikkelde recepten waar je nor-
maal geen tijd voor hebt om ze uit te pluizen kan je eindelijk eens proberen en als ex-
traatje heb je achteraf nog iets heerlijk om te eten (normaal gezien toch, als alles goed 
verloopt). En voor de dummies onder ons: probeer eens een ei te bakken ofzo (eitje 
breken, eitje klutsen, eitje bakken: tadaaa). 
PRO: Een heerlijke maaltijd op tafel zetten is niet alleen lekker, maar nog ook eens 
zeer impressive, ideaal om mensen te imponeren dus (iets met liefde en door de maag 
zeggen ze dan)! 
CONTRA: Er kan een behoorlijke stapel afwas ontstaan, maar die kan je dan door-
schuiven... *Ik heb wel al gekookt he* 
 
SKYPE, VIDEOCHAT, FACETIME 
Ik heb je nu misschien wel wat afleidingsactiviteiten gegeven, maar alleen is toch 
maar alleen zeker? Gelukkig is de technologie al zo ver gevorderd dat we ook op af-
stand ons sociaal contact (een beetje) kunnen onderhouden! Urenlange videogesprek-
ken, why not? Eten met elkaar via Skype, studeerdates of cantussen via de camera, het 
kan allemaal dezer dagen. Geloof mij, het doet echt zoveel deugd om elkaar gewoon 
nog eens te zien en te spreken, dus zeker doen! Camera’s vervagen en heel even lijkt 
alles normaal te zijn en ben je weer als vanouds aan het kletsen met je vrienden... 
*heimwee naar die mooie tijden*! 
PRO: Gewoon echt leuk om te doen! Kan ook in groep gebeuren, al ligt de limiet van 
een deftig gesprek wel onder de 29 man...  
CONTRA: Mottige screenshots kunnen gemaakt worden aangezien iedereen FAAAC-
KING dicht met zijn gezicht op die camera zit. Iets zoals dit: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila, nu kun-
nen jullie zich 

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

Chlorophytum comosum - graslelie  
Hoewel je het niet zou verwachten aangezien dit plantje zo goed ingeburgerd is in on-
ze streken, zijn haar roots te vinden in het zuiden van Afrika. Er groeien daar wel 65 
verschillende soorten als bodembedekker in de natuur. Het is één van de meest lucht-
zuiverende kamerplanten, vandaar dat ze zo wijdverspreid aanwezig is. 
 
Graslelies zijn planten die graag op een lichte plek staan, maar - zoals de meeste plan-
ten - niet graag in directe zon. Voor een raam in het oosten (dus met een ochtendzon-
netje) maakt dit niet zo veel uit, maar ze in de zomer op een zuidraam zetten doe je 
beter niet. Ikzelf hou ervan ze in een hangpot te zetten: de blaadjes komen langs alle 
kanten eruit dus je hoeft niet te kijken hoe ze te positioneren. 
 
Graslelies zijn dankbare plantjes die niet snel klagen, maar hun energie vooral steken 
in enorm snel groeien en superveel baby’s maken. Je hoeft bij deze plant dus zelf niets 
te doen om ze te stekken; haar kindjes groeien vanzelf aan de toppen van haar bla-
deren. Je moet ze enkel losknippen en ze verder laten wortelen in water of direct in 
potgrond. Dit is duidelijk te zien op de foto hier beneden! 
 
Qua water geven is het ook vrij simpel: kijk 2x per week even of de grond droog is. Is 
dat zo, geef je een beetje water bij, anders wacht je nog een halve week af. Na een tijd-
je zal je ook aan je graslelie zien of ze dorst heeft: haar bladeren zullen dan wat min-
der opgewekt omhoog staan en wat slapper hangen in de plaats. Dit is het moment 
om een goede scheut water te geven! Zorg dat je niet te veel water geeft als het water 
niet weg kan lopen: geen enkele plant vindt het leuk om met haar voeten in het water 
te staan omdat die gaan rotten. 
 
De graslelie is een plant die enorm veel wortels aanmaakt en ze zal dus al snel te 
groot lijken voor haar pot. Ik heb door de jaren heen echter geleerd dat je een grasle-
lie zo groot of zo klein zet als je zelf wilt; ze kan perfect vrolijk verder leven in een 
kleine pot, maar als je haar groter zet kan ze meer toenemen in grootte. Dat groeien is 
wel nodig als je wilt dat ze aan gezinsuitbreiding doet. 
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Copyright by Anton Vanhauwere, een kotgenoot met - geloof het of niet - nog meer 

planten op zijn kamer dan ik. 
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Tindertime  
Febe 
 

Wat doe je op een maandagochtend? Opletten in aardwetenschappen.  
Een tinderaccount maken voor één van je vriendinnen uiteraard (sorry Marc). 
Wat doe je op een zaterdagavond in quarantaine?  
Swipen op dat tinderaccount (sorry Jana). 
 

Na een avondje swipen heb ik een zeer mooie collectie aan openingszinnen verza-
meld, die ik graag met jullie wil delen zodat jullie ook kunnen lachen. Het zijn nu 
eenmaal droevige tijden he. 
 

Door het gevarieerde aanbod heb ik besloten om ze op te delen in een aantal catego-
rieën:  
 

1. Coronagerelateerd  
Een heel actueel thema, dus ideaal om te verwerken in een openingszin:  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Slecht en cliché 
De knipoog maakt het nog erger  
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3. Echt slecht          
Waar zijn de leestekens waarop trek de inhoud            

 

 

  
 

 

 

 
 
 

4. Echt slecht, maar wel puntjes voor de comeback: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Afstandsgerelateerd : 
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6. De eerlijke/directe aanpak:  
Deze 8 jongens kozen niet voor een openingszin: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Interactie vereist  
Een antwoord nodig om hun fantastische openingszin te doen slagen: 
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8. Fucking vreemd gewoon: 
 

 

Echt geen idee 
wie dat zijn 
(gat in mijn 
cultuur?) 

 

En dan nu om af te sluiten, de winnende categorie, de allerbeste eerste bach bio-
ingenieur openingszin ooit:  

 

 

Niets op aan te merken.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Dit was het dan. Uiteraard kan je dit naslagwerk gebruiken als inspiratiebron, succes 
gegarandeerd.  
xoxo Febe (en tinderaccount Jana) 
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Corona-proof feesten 
Feest 
 
Het zijn harde tijden voor feestliefhebbers. Sociaal contact beperkt zich tot monolo-
gen met uw kat, pintjes drinken op uw eentje neigt een beetje naar alcoholisme en 
buiten komen mag alleen als uw wc-papier op is, maar geen paniek, ook nu staat team 
Feest voor jullie klaar om social-distance-flatten-the-curve-blijf-in-uw-kot-feestjes te 
organiseren!* Tickets: gratis, Line-up: zelf te kiezen, Waar: In uw bed, badkamer of 
vanachter uw bureau. 
 
Skype party 
Muziek vollenbak, gsm in selfiemodus in linkerhand, pintje in rechterhand. Videochat 
met een paar vrienden en creëer uw eigen houseparty met muziek naar keuze! Ge 
gaat nog nooit zoveel plaats gehad hebben om te dansen, uw t-shirt is niet van kleur 
veranderd en uw schoenen zijn niet versteend de dag erna, winwinwin! De silent dis-
co variant is ook een optie wanneer uw ouders denken dat ge productief aan het zijn 
zijt.  
 
Ovp’tje in Sunnieday 
De mottige quarantainehoofdjes van uw vrienden beu gezien? Nood aan wat opper-
vlakkig geflirt met randies? Delta afkickverschijnselen aan het krijgen? Ook hier heb-
ben wij een oplossing voor! Via Sunnieday is de Overpoort weer voor iedereen bereik-
baar. De Delta, Pallieter of de Coulissen, elke avond komen tientallen studenten sa-
men feesten in de online Toverpoort. En ja, dit is de ideale gelegenheid om eens goed 
in elkaars dm’s te sliden, die knappe blonde aanspreken gaat plots heel vlot en ano-
niem afgewezen worden boeit niet. Wie weet eindigen jullie samen wel in een privé 

chat        . Zien we jullie binnenkort ook in het paviljoen of op Paashaas? 
 
Festival in de tuin 
Aangezien we ook nog niet zeker zijn of we gaan kunnen rocken op Werchter, raven 
op Dour of tevergeefs tickets proberen kopen voor de Madness: enkele tips om uw ge-
liefde festival toch na te bootsen. Het zonnetje komt er eindelijk door, warm is het 
nog niet, maar we overleven het wel. Benodigdheden: een kampeerstoel, een tuin/
balkon/binnenkoerke, rugpijn, cara en zwanworsten. Door de quarantaine is uw hygi-
ëne toch al wat achteruit aan het gaan en zwanworsten zijn toch bijna het enige wat 
nog te vinden is in de Colruyt. Zet u op uw gemak in het zonnetje, cara als ontbijt is 
dik oké, en geniet van de frisse buitenlucht en uw favoriete schijfkes. Kan gecombi-
neerd worden met nummer 1. 
 
Boiten in de toekomst 
Dit is geen feestmanier, maar wel een manier om uit te kijken naar het volgende echte 
feestje! Aangezien Corona het ticket voor Paashaas gewonnen heeft, maar we die niet 
kunnen binnenlaten, doen we een nieuwe wedstrijd! Neem een foto van jouw origi-
neelste quarantainefeestje en stuur het door op Facebook/tag ons op insta (vlkgent)/
stuur het via de postduif. De winnaar wordt bekend gemaakt wanneer we weer buiten 
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mogen komen. 
 
Grts J&J 
*VLK is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of klachten van de buren.  
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Onderzoeksartikel: Interactie tus-

sen de Meloen en de Meloenmui-

ler  
Shauny N. (Fourier) 
 

Inleiding 
Als vervolgstudie van het onderzoek naar de Kommomaan (Neveneffecten, 2005) 
startte ik een onderzoek naar twee nauw verwante soorten uit deze groep, namelijk 
de Meloen en de Meloenmuiler. De Meloenmuiler zal verder in deze studie vaak afge-
kort worden als MM.  
 

Al enkele jaren voer ik onderzoek uit naar de Meloen en de MM. Om dit kwaliteitsvol 
te kunnen doen moest ik me laten opnemen in hun leefomgeving. De Meloen en de 
MM  lijken sterk op Homo sapiens, waardoor het voor mij niet moeilijk was om me te 
vermommen als één van hen. Bovendien zorgde mijn fruitallergie ervoor dat ik geen 
directe concurrentie vormde voor de MM’s en had ik hun vertrouwen dus al snel te 
pakken. Als laatste stap van mijn onderzoek probeerde ik voor een langere termijn 
toegang te krijgen tot de habitat van één of meerdere Meloenmuilers. Hierin slaagde 
ik door hen wijs te maken dat een virus, genaamd corona of SARS-CoV-2, uitgebroken 
was en wij voor een onbepaalde tijd in quarantaine moesten leven om verspreiding te 
voorkomen. 
 

Een eerste belangrijk aspect is dat de Meloen van de mannelijke soort is. Het geslacht 
van de MM’s die ik gevonden en nauw bestudeerd heb, is vrouwelijk, al vermoed ik 
dat er ook enkele zeldzamere, mannelijke individuen bestaan. Aangezien ik hier zelf 
geen bewijs voor gevonden heb en dit dus slechts een hypothese blijft, ga ik er verder 
vanuit dat alle MM’s vrouwtjes zijn.  
 

Het standaard muilproces 
Wat me opviel is dat het muilen niet zomaar plaatsvindt. Zowel het mannetje als het 
vrouwtje bereiden zich hierop voor door alcoholische dranken te nuttigen. De Meloen 
gaat, net zoals de Marginalis (Neveneffecten, 2005), grijpen naar een Cara Pils. De  
MM daarentegen heeft een gevarieerdere keuze qua dranken. Deze keuze strekt zich 
uit van verschillende soorten wijn tot sterke dranken. Op het einde van deze bezat-
tingsfase zou de MM zelf ook een Cara Pils durven drinken. Dit zou kunnen zijn om 
te tonen aan de Meloen dat ze gelijke interesses hebben en zo aantrekkelijker te lij-
ken. In de gesprekken die ik voerde met de MM’s tijdens mijn opsluiting met hen zei-
den zij echter dat dit louter toeval was.  
 

Eénmaal de bezattingsfase doorlopen, start de muilfase. Hier vindt een sterke veran-
dering plaats in de taal van de Meloen. Deze begint namelijk vreemde, onverstaanba-
re zinnen uit te slaan nadat hij het vrouwtje benaderd heeft. Vreemd genoeg blijken 
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deze geluiden aantrekkelijk te zijn voor de MM en blijft zij in de buurt van de Meloen 
rondhangen. Nadat het mannetje verschillende klanken heeft laten horen en enkele 
Fortnitedansjes heeft getoond die hij enkele jaren eerder had geleerd op een dans-
kamp is het vrouwtje eindelijk versierd. Op het einde van de tweede fase gaan de Me-
loen en MM over tot het fysiek contact: het muilen. Dit gedaan kan het gebeuren dat 
de interactie tussen de Meloen en de MM hier stopt, maar soms volgt de nestfase.  
 

Wanneer het vrouwtje de Meloen volgt richting zijn nest, spreken we van de nestfase. 
In zijn nest aangekomen start het mannetje een vertrouwenstest om te achterhalen of 
het vrouwtje potentie heeft om later samen een groter nest mee op te bouwen en Mi-
ni’s mee te maken. Hiervoor gaat hij zich op zijn toilet gaan zetten en slaapt daar zijn 
roes uit. Eénmaal wakker, controleert hij of het vrouwtje nog trouw op hem zit te 
wachten. Indien dit zo is, heeft het vrouwtje de vertrouwenstest goed doorstaan. De 
MM’s waarbij ik verbleef hebben deze vertrouwenstest (nog) niet ondergaan.  
 

 
Figuur 1: Foto van de Meloen voor (links) en na (rechts) het muilen. 

 Laat het je opvallen dat de Meloen op de linkse foto een Cara Pils in de hand heeft als 
voorbereiding op het muilen. Laat ook zijn lach na het muilen je zeker niet ontglip-

pen. 
 

Uitzonderlijk voorval 
Een zeldzaam fenomeen deed zich voor tijdens de trektocht van deze MM’s en de Me-
loen tot in Italië, Sansicario om preciezer te zijn. Daar probeerde de volledige kudde 
één van hun vrouwtjes te laten muilen met de Meloen door hen samen uit te sluiten. 
Ook de afgezonderde MM zelf  maakte deze keer zelf aanstalten om met de Meloen te 
muilen. Het vrouwtje trok namelijk een witte halskraag aan. Zo maakte ze haar nek 
extra lang en zichtbaar om de Meloen te imponeren. Het mannetje was duidelijk on-
der de indruk, want niet veel later stonden de Meloen en de MM te muilen. Waar ik 
niet kon naast kijken, was de euforie van de rest van de kudde toen ze zagen dat hun 
plan gelukt was. Diezelfde avond liet de Meloen zich ook in zijn bed stoppen door 
hetzelfde vrouwtje. Waarschijnlijk deed dit vrouwtjesexemplaar deze geste uit bedan-
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king om op haar uitzonderlijk aanbod in te gaan.   
 

Vijanden 
De Meloenmuilers hebben vele vijanden. Deze ontstaan meestal uit jaloezie van bui-
tenstaande vrouwelijke individuen. Zij houden zich eerder koest en wachten vanop 
afstand op hun kans om met de Meloen te muilen. Maar ook hier is een belangrijke 
uitzondering op de regel. Er is namelijk ook een mannelijk exemplaar, ene kutwaal, 
die behoort tot deze vijandelijke groep. Dit is niet van zijn gewoonte, aangezien hij 
doorgaans op minderjarige, vrouwelijke individuen valt, terwijl de Meloen dit duide-
lijk niet is. Hij wachtte niet op initiatief van de Meloen, maar zocht zelf toenadering 
tot hem. Dit deed hij door zich te vermengen in een activiteit die de Meloen uitvoert 
in zijn vrije tijd. Deze kutwaal werd namelijk medefourier van de Meloen om zo meer 
in zijn buurt te kunnen komen. Een mogelijke verklaring voor het gedrag van deze 
mannelijke vijand kan zijn om contact te zoeken met de zus van de Meloen, die wel 
aan zijn standaardvoorwaarden voldoet. Aangezien nog veel onduidelijkheid is rond 
deze kutwaal besloot ik me aan te sluiten bij de Fouriers. Zo hoop ik zijn gedrag van 
dichtbij te kunnen bestuderen en in een vervolgstudie ook hier meer over te kunnen 
schrijven.  
 

Bronvermelding: 
Geirnaert, J., Scheire, L. , De Poorter, K. en De Beule, J. (2005). Neveneffecten: De 
Kommomaan. Canvas.  
 

Devaux, E., Verstraete, R. (2020). Interview in tijden van Corona.  
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Zomervakantie, waar ga je heen? 
ICT 
 
Opgesloten, in quarantaine, nachtmerries over Marc Van Ranst… Het zijn geen fijne 
tijden waarin we leven. Dag in dag uit worden we met onze neus op het feit gedrukt 
dat het blijkbaar niet zo verstandig was van de Chinezen om vleermuizensoep te eten. 
Mede daarom zitten we nu opgesloten in ons eigenste huis/kot/appartement/villa/
loft/jacht/kelder/???? Tussen het inhalen van de lessen door durf je al wel eens weg-
dromen naar die heerlijk warme, zorgeloze tijd die eraan komt: de zomervakantie. 
Eindelijk terug op reis kunnen, een stapje in de wereld zetten. Waar zou je heen 
gaan? Snorkelen in de Bahamas? Prachtige filmsets gaan bezoeken in Nieuw-Zeeland? 
Op kamp naar Polen? De mogelijkheden zijn eindeloos! Je surft het internet af naar 
prachtige locaties, het vliegtuigticket bijna gekocht tot je plots het nieuws hoort be-
ginnen. Het is je homie M-boy Van Ranst die over het coronavirus begint. ‘Ach, niets 
nieuws’ denk je, tot iets je aandacht trekt. Wat zegt hij nu? Klopt dit? Zegt hij nu echt 
dat we best niet op reis gaan in de zomervakantie? Alle goede hoop die je zonet uit 
het internet kon putten verdwijnt als open grenzen voor de corona. 
 
Om je plannen niet in het water te zien vallen deze zomer, maar toch voorbereid te 
zijn op een fijne vakantie, kan je maar best beginnen met het plannen van een reis iets 
dichter bij huis. Deze keer in België. Hier lijst ik wat ideeën op over hoe je toch het 
gevoel kan hebben op reis te zijn, ook al zit je nog steeds in België!  
Disclaimer: Enige overeenkomst met reistips over België die je op het internet kan 
vinden zijn niet opzettelijk en berusten op louter toeval. 
 

1. Manneken Pis in Brussel 
Haaaaahhahahahaahahaha da’s ne piemel!!!!!! Vrij klein wel, maar ja het zal koud zijn 
zonder kleren he. Voor de rest is Brussel nog wel een toffe stad om in rond te wande-
len, overal gebeurt wel wat en het is makkelijk om verdwaald te raken. 
 

2. Brugge 
‘Ja wih matje kzen bere mulle xD’ Als je je oren sluit kan je toch nog wel de pracht van 
deze stad inzien. Er zijn veel bruggen, haha wie had dat nu verwacht. Dit wordt ook 
wel het Venetië van het Noorden genoemd, maar daar ben ik niet zeker van dus niet 
boos zijn mocht ik dat per ongeluk verzonnen hebben. Overal zijn er prachtige oude 
gebouwen die je innerlijke Ezio Auditore Da Firenze proberen wakker te maken. 
 

3. Grotten van Han 
Plezier voor klein en groot. Als bio-ingenieurs kan een schoon steentje je wel smaken 
(maar niet eten he haaahahahaha xd xp xDDD). Diep verborgen in het hartje van de 
Ardennen kan je deze grotten vinden. Om de oorsprong ervan te verklaren zou ik in 
mijn cursus aardwetenschappen moeten kijken maar die liggen op kot dus zoek het 
even zelf op als je echt wilt. 
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4. Ardennen 
De longen van de Aarde. In het zuiden van ons land vind je de Ardennen. Veel bos, 
hoge bergen (I’m looking at you, baraque frituur) en kronkelende rivieren waarin je 
kan zwemmen. Het is een groot contrast met de steden die wij gewoon zijn in het 
werkende deel van België, maar oh zo ontspannend! Ga hier kamperen, trek hier 
rond, opties genoeg! 
 

5. De Vlaamse Kust 
“Kom geirnoars eten en e pinte zupn ip camping esmeralda wi matje” Aan de andere 
kant van ons belgenland kan je de Vlaamse kust vinden. Prachtig zand, prachtige wa-
ters, iets minder prachtige redders. Als je liever wat wilt rusten en zonnebaden is dit 
de ideale plek. Lekker op het strand liggen en luisteren naar het geluid van de golven. 
Geweldig. 
 

6. Dinant 
“Met haar steile rotswand, heldere rivier en opvallende kerk is Dinant één van de fo-
togeniekste plekken in België. Een goede reden om dit stadje eens wat beter te bekij-
ken, want er valt een hoop te zien in deze omgeving. Eén van de hoogtepunten van 
Dinant is een bezoek aan de Citadel. Deze bevindt zich bovenop de rots en geeft bo-
vendien een geweldig uitzicht over de stad. Je kunt in de omgeving ook grotten be-
zoeken of een boottochtje maken over de Maas. Voor de bierliefhebbers mag een 
rondleiding door de Abdij van Leffe natuurlijk niet ontbreken.” ~het internet 
 

7. Hoge Venen 
Vangen veel wind. Dicht bij de Duitse grens kan je weer een stukje grond vinden waar 
je van kunt denken “Tiens, hier willekik wel effe gon waandele”. Platter dan de Arden-
nen voor wie niet zo houdt van stevige heuvels. 
 

8. Antwerpen 
De crème de la crème, het hoogtepunt van België. Onder het motto ‘save the best for 
last’ eindigen we met een knaller van jewelste! Een prachtige stad. Alle Belgen zullen 
er mee akkoord gaan, de titel van hoofstad van België behoort aan Antwerpen toe. 
(nvdr. als redactie staan we volledig los van deze uitspraak!) Je kan er veel musea vin-
den met prachtige werken van de grootmeesters van weleer en de huidige moderne 
kunstenaars! Kledingswinkels vind je overal, alsook toffe parkjes. Daarnaast zijn er 
honderden cafeetjes, zelfs 1 waar Paul van Ostaijen eens een baksteen door de ruit 
smeet en riep ‘Leve de anarchie’ waarna hij een niet zo’n bekend gedicht schreef 
‘Boem, Steen door ’t raam’. 
 

Goed, ik hoop dat jullie nu al wat inspiratie gevonden hebben om deze zomervakantie 
op een leuke manier te kunnen beleven in eigen land! Er zijn uiteraard nog honder-
den andere dingen die je kan doen, maar die mogen jullie zelf bedenken. 
 
ICT out 
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Een ode aan Overpoort 
Jana 
 
Nadat de UGent via de pers heeft meegedeeld dat we tot het einde van dit se-
mester alleen nog online lessen zullen krijgen (bedankt om het ons eerst te la-
ten weten!), besloot ik me even te richten tot hetgeen dat we het meest van al 
zullen missen: onze geliefde Overpoort. 
 
Laten we eerlijk zijn, waar spenderen we als studenten het meeste van onze tijd? Bui-
ten de lessen natuurlijk, alhoewel dit voor sommigen onder ons niet van toepassing is. 
Nu zeg ik dit in de veronderstelling dat jullie een even groot alcoholprobleem hebben 
als ik, maar om mijn zelfvertrouwen niet volledig te verliezen, ga ik ervan uit dat dat 
zo is. Wie mist er nu de epische avonden in de Delta niet? Al onze wilde avonturen 
met praesidiumleden, shotjes en weegschalen…  
 
Hier een samenraapsel van redenen waarom we de Overpoort (nu al) missen: 
 
1. Het vinden van nieuwe ‘vrienden’ wanneer je echte 

‘vrienden’ opeens weg zijn en je je toevlucht moet zoeken tot 
random mensen die je nog nooit gezien hebt. Dit gebeurt bij-
voorbeeld wanneer jouw vriendin opeens in de cantus van de 
VTK belandt en jou alleen achterlaat: bedankt hoor Febe. 

2. De leugen die je jezelf telkens opnieuw vertelt: “Ik blijf maar 
tot 1-2 uur” om vervolgens, zoals altijd, veel te lang te blijven. 

3. Het verliezen van jassen, portefeuilles en gsm’s, de paniek 
die volgt en de euforie als je ze ein-de-lijk terugvindt. 

4. JULIENTJES, JULIENTJES, JULIENTJES 
5. Het dilemma dat volgt wanneer we onze gsm openen en zien 

dat het al 5 uur is. Feesten we verder of proberen we in de les 
te geraken? Het antwoord is natuurlijk altijd het eerste, want 
ook al gaan we slapen, het laatste lukt toch nooit meer.  

6. Die vieze geur die altijd in de Delta hangt. 
7. Wanneer je opstaat en je afvraagt hoe je in hemelsnaam ooit op je kot geraakt 

bent (every time). Om dan nog maar niet te spreken over al die zwarte gaten in je 
geheugen en eventuele ‘tactische barfkes’. 

8. Het bijna in de goot belanden na een heftige cantus of 
bierbowling, gepaard met alle gevolgen. Dit kan variëren 
van een domme muil, een vieze of juist leuke one night 
stand of het mee naar huis gaan met praesidiumleden 
(sommigen al meer dan anderen). 

9. Het vaste plaatsje achteraan in de Delta (ofwel de enige 
plaats waar je nog fatsoenlijk kan staan en bewegen). 

10. SPITBULL (na nieuwjaar misschien toch beter niet 
meer?) en natuurlijk de ijsblokjes ;)  

11. Het verliezen van fietsen, het vergeten van cijfercombi-
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naties (ik zweer echt dat het 1112 is) en aan onze 3e fiets zitten nog niet eens hal-
verwege het 2e semester. Wie o wie? 

12. Bepaalde mensen hun geweldige dansmoves: MARGOT! 
13. Het nauwelijks meer kunnen typen en de meest vage berichten moeten snappen: 

“ik ben in de frylzyzaaaaaaz (lees: Delta) ”. 
 
Hoe overleven we de rest van het semester zonder comazuipen? 
Geen flauw idee. Wat moeten we doen zonder donderdagavonden in 
de Overpoort, zonder cantussen, fuiven en andere evenementen? We 
kunnen ons net zoals sommigen in het virtuele uitgaansleven smijten 
op Sunnieday, maar wat met onze echte behoeftes? Laten we gewoon 
hopen dat we snel allemaal terug kunnen gaan brakken in de Over-
poort, want persoonlijk begin ik zelfs de katers al te missen. 
 
 
Kusjesss (of misschien toch beter gewoon een elleboogje)  
 



 62 

 

 

De leuke kant van Corona quaran-

taine 
Penning 
 
Na dagenlang overspoeld te worden door de negatieve gevolgen van de coronapande-
mie, zullen we het ook eens hebben over het aangename dat deze quarantaine kan 
bieden.  
 
Door wekenlang opgesloten te zitten in quarantaine zullen we veel van wat we reeds 
hebben opgebouwd opnieuw kwijtraken. De meesten onder ons denken dan aan het 
verliezen van sociaal contact of het verliezen van conditie aangezien we niet meer el-
ke maandag rond de watersportbaan kunnen gaan lopen samen met onze sportjes. 
Misschien nog een erger verlies: onze alcoholtolerantie! Om dit tegen te gaan deel ik 
enkele drankspelletjes. Zo kan ook voor eens en altijd de strijd gestreden worden: 
welke broer/zus is er het best getraind en houdt dus het langst vol? 
 
Ik hoor het nu al aankomen, de boze mama’s en papa’s die niet willen dat hun stu-
dentjes alcohol drinken aangezien dit de hersencellen zou doden (fake news!!). Dus 
hieronder enkele leuke voordelen van de verschillende soorten alcoholen waarmee je 
al hun argumenten kan weerleggen: 
*gebruiken op eigen risico, de betrouwbaarheid van de bronnen werd niet nagegaan* 
 
Voor diegenen die ondanks de quarantaine het coronavirus toch te pakken hebben 
gekregen is wodka een goede keuze. Het helpt bij het verlagen van de temperatuur 
bij koorts en zorgt ervoor dat de bloedcirculatie verbetert. Daarnaast zou het ook tal 
van spijsverteringsstoornissen oplossen en is het een zeer goed anti stress middel.  
Indien je nog kerngezond bent en dit graag wilt blijven zou rode wijn een goede op-
tie zijn aangezien het heel wat polyfenolen bevat die de weerstand versterken en anti-
oxidanten die het lichaam zuiveren. 
Voor de arme studentjes die al moeten studeren van de ouders is whisky de beste 
drank. Dit omdat het goed is voor het geheugen en het de kans op dementie tot 50% 
kan verminderen. Daarnaast werkt het ook uitstekend om verkoudheden en hoest te 
verhelpen. 
Gin is dan weer voor de sportievelingen die toch op hun lijn proberen te letten nu ze 
niet meer kunnen gaan lopen met de sportjes. Dit is ook een goede keuze voor zij die 
hun lever al te zwaar hebben belast tijdens hun studententijd, want het helpt schade-
lijke afvalstoffen te verwijderen uit het lichaam. Zo worden de lever en nieren iets 
minder zwaar belast. 
Als je toch nog steeds geen geld te veel hebt ondanks dat de mama al het eten nu be-
taalt, hebben we nog altijd bier. Dit gouden drankje bevat tal van vitaminen en mine-
ralen om je immuunsysteem on point te houden en het vermindert je kans op diabe-
tes type 2 (waarvan je eerst de kans vergrootte door enorm te verdikken van alle du-
rums en julientjes en je ongezonde levensstijl). 
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Nu je op basis van de voordelen een keuze hebt kunnen maken kan je beginnen aan 
het echte werk!  
Drankspel 1: 
Aangezien het nieuws volgen redelijk eentonig wordt, hebben we er een leukere vari-
ant op gevonden. 
• 1 slok per keer het woord coronavirus valt 

• 2 slokken uitdelen per keer ze het over COVID-19 hebben 

• 1 adje wanneer er een topic is dat niet coronagerelateerd is 
• 1 adje uitdelen per keer dat er nieuwe onduidelijke maatregelen zijn 
 

Drankspel 2: 

Wanneer je je toch niet zo comfortabel voelt wanneer je lam gaat in het bijzijn van je 
familie, is er ook een variant om te spelen met de vriendjes. Dit spel zal gebaseerd zijn 
op een videochat, zodat je toch niet alleen hoeft te drinken! 
• 2 slokken wanneer er verschillende gesprekken door elkaar zijn 

• 1 slok wanneer er iemand zijn scherm blokkeert 

• 5 slokken wanneer er iemand het gesprek verlaat, of er iemand bijkomt 
• 1 adje per keer iemand hoest 
 

Maar om niet enkel het zuipen te stimuleren, deel ik ook nog een studeerspelletje 
Studeerspel 1: 
• 10 blz studeren per persoon die je buiten ziet passeren 

• - 5 blz studeren per keer je mama zaagt dat je moet meehelpen in het huishouden 

• 5 blz studeren per keer je tijdens het scrollen op fb Marc Van Ranst tegenkomt 
• 5 blz studeren per keer je Italië hoort op de radio 
 

Hopelijk amuseren jullie jullie nu wat meer tijdens deze quarantaine!  
 
Groetjes Penning 
 

 



 64 

 

 

Waar zijn de Polen naar toe? 
Paviljoen 
 
Ja hoor, u ziet de titel en denkt: “Dat gaat nu toch niet weer een artikel over diene 
stoeme corona zijn eh!” ‘’t Mag stillekesaan gaan gedaan zijn” En correct! U heeft 
tweemaal gelijk. Ook ik ben het nu al beu om dit van thuis uit te moeten schrijven en 
niet op café met een frisse pint erbij. En ja, het is weeral een artikel over de corona-
problematiek.  
 
Zoals de titel al vertelt en wat sommigen onder jullie al hadden bedacht: er zijn geen 
Polen meer! En nee deze worden niet gehamsterd, dus blijf maar rustig zitten in uw 
zetel. Misschien weet u helemaal van niets en vraagt u zich af: “Waarom maakt dat nu 
in godsnaam uit? Zolang ik maar mijn rolleke toiletpapier heb”  
 
Maar ik kan u verzekeren: zonder de Polen stond hier geen huis recht, lag er geen pa-
tat op uw bord en was er voor de konijnen onder ons geen krop sla te vinden. Het zijn 
namelijk de Poolse arbeidsmigranten die onze boeren en aannemers uit de nood hel-
pen. 
 
Omdat ook Polen de grenzen heeft toegesmeten kunnen zij niet meer tot hier komen 
en zullen we met een nijpend tekort aan arbeidskrachten zitten. Men stelt zelfs voor 
om koks en obers die nu zonder job zitten tijdelijk in te schakelen om asperges te 
gaan steken en dergelijke. Op zich zal dit voor onze West-Vlaamse medemens geen 
probleem zijn: ze kunnen dan eindelijk eens duidelijk (voor zover hun dialect dat toe-
laat) uitleggen wat je moet doen als je een obusios ziet liggen. 
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Ook in de bouwsector zal men zoals eerder vermeld een tekort aan arbeidskrachten 
voelen. Het mag dan stereotiep klinken, maar er zijn veel bouwbedrijven die in onder-
aanneming veel arbeidsmigranten te werk stellen. Ook zij zullen het de komende 
maanden merken. Wie zal anders in de toekomst de studio in elkaar zetten voor sei-
zoen 2 van Willy’s en Marjetten?  
 

 
 
Groetjes en veel sterkte aan alle Polen! 
xoxo 
Pavi 

Ter info: Polen in quarantaine 
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PR Intern op de schapenboerderij 
PR Intern (2) 

 
Zoals iedereen natuurlijk weet, is het de tijd 
van het jaar dat er lammetjes worden gebo-
ren! Ook tijdens de coronacrisis is dat het ge-
val. We bezochten, weliswaar voor de corona-
crisis, een kleine schapenboerderij. Daar wa-
ren zo’n 9 schapen aanwezig, allemaal toe-
komstige mama’s. Een dag later dan voor-
speld, beviel het eerste schaap. Ze zette vlot 3 
prachtige gezonde lammetjes op de wereld. 
Ze werden dan met hun vieren in een kleiner 
hokje gestoken met een warmtegevende lamp 
boven, zodat de kleine lammetjes geen kou 
kregen tijdens de nacht. Gedurende die vol-
gende week bevielen 4 andere moeders één 
voor één, van 3 tweelingen en 1 drieling. Na 
ongeveer één week, zijn ze de geboren lam-
metjes groot genoeg en kunnen ze de wijde 
wereld intrekken (lees: naar een groter hok). 
Maar dat is meteen een hele ervaring, ze jum-
pen met z’n allen heen en weer in het stro en 
zijn meteen hun mama kwijt tussen de ande-
re mama’s. Dit levert veel gemekker op. Een 
filmpje van de eerste kennismaking met el-
kaar en het grote hok is te zien op onder-
staande link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1xQTnuUk3xR74dEAEc73MM_Pq0EHgTkOt/view?usp=sharing   

 
Al snel worden ze gewoon aan dit leventje en worden ze 
allemaal dikke vriendjes, zoals te zien is op de foto hier-
boven. Nu moeten er dus nog 4 mama’s bevallen. Er 
wordt nog een tweeling geboren, maar plots komt er een 
zeer klein lammetje op de wereld, met twee grote broer-
tjes (nog een drieling dus). Hij wordt jammergenoeg een 
beetje uitgestoten door zijn grote broertjes en krijgt geen 
kans om melk te drinken van het moederschaap. Geluk-
kig is er een oplossing om het lammetje te redden! Zoals 
een baby’tje krijgt het lammetje nu 4 keer per dag melk 
van een papfles! Een hele klus, maar zo komt het lamme-
tje er al gauw bovenop.  
Na de geboorte van nog een drieling, is er nog slechts één 
schaap dat moet bevallen, namelijk Maggie (zo heet dit 

https://drive.google.com/file/d/1xQTnuUk3xR74dEAEc73MM_Pq0EHgTkOt/view?usp=sharing
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schaap, het was eigenlijk het enige schaap met een naam, 
waarschijnlijk door haar gestalte van toen ze zwanger was). 
En plots op een mooie vrijdagochtend, was het zover. Mag-
gie was bevallen van een vierling!!! 4 prachtige schattige 
grote lammetjes! Op de foto zie je Maggie met haar 4 lam-
metjes onder de warmtegevende lamp (er ligt er eentje ver-
stopt). 

 

 

 

 

 

 

 

Ziezo, dat was het avontuur op de 
schapenboerderij! Hopelijk zijn jullie door de schattige foto’s gelukkiger geworden in 
deze tijden! Ohja, voor de aandachtige lezers onder ons, hoeveel schapen zijn er op 
deze boerderij?  

 

Knuffel vanop afstand, PR Intern. 
 

 

Oplossing: 35 schapen, waarvan 24 lammetjes 
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Hamsteraars kiezen massaal voor 

toiletpapier 
Jarne 
 
“Godverdomme, alweer zo een basic bitch artikel over hamsteraars en toiletpapier 
(coronagrapje)” hoor ik u al zeggen van achter uw pc of gsm (online Groei ftw). Niets 
is echter minder waar, want in dit artikel ga ik vooral eens kijken waarvoor al dat ver-
zamelde toiletpapier eigenlijk nodig is. Het is dus tijd om een degelijke analyse uit te 
voeren van dat magische papier en om te beginnen zal ik dus eens de mogelijke doel-
einden op een rijtje zetten: 
• De resterende stoelgang van uw derrière verwijderen 
 
Nu we ontdekt hebben waarom al die hamsteraars de rekken met wc-papier plunder-
den (want ja, stel je voor dat je tijdens deze crisis opeens een rol te weinig zou heb-
ben, zo opeens, nog nooit eerder voorgevallen, maar nu je moet binnenblijven begin 
je logischerwijze toiletpapier te eten en is alles op, dus koop zeker nog meer!!) is het 
dus tijd om te kijken waar je dit papier zou gebruiken: 
• In het bos 

• In je tuin 
• Samen met de boooooys in het kippenkot  

• Op het toilet 
 
Omdat de eerste drie voor zich spreken, gaan we ons vooral focussen op de laatste 
optie, namelijk het toilet. Het toilet is een formeel woord voor plee, een woord dat de 
Nederlandse taal is binnengeslopen door pseudo-adel die denkt dat dingen minder 
gaan stinken als je ze een Franse naam geeft, maar omdat wij (voor het grootste deel) 
Vlamingen zijn, gebruiken wij nooit de officiële Nederlandse term en zeggen wij ge-
woon WC. Toiletten worden vooral gebruikt om drugs op te doen tijdens fuiven, maar 
dit is soms zeer vervelend voor de mensen die zich willen ontlasten.  Daarom hebben 
ze recent de toiletten letters gegeven: M voor Moet dringend kakken en V voor Voor 
drugs only. Overigens zijn toiletten ook niet zonder gevaar, want mocht je een vis 
zijn, is er een 78% kans dat je ooit in je leven door een toilet zal doorgespoeld wor-
den.  
 
Er zijn ook verschillende soorten toiletten: 
• De Trein-WC: dit is vaak een metalen pot met daaronder een buis, waar de 

zwaartekracht en een beetje water je fecaliën en urine recht op het spoor dum-
pen. Hier zijn ze vrij om in beslag genomen te worden door de gewone burger. 
Dit is een van de redenen waarom je zo veel moestuintjes vindt naast het spoor. 

• De Vliegtuig-WC: dit is gewoon een gat in het vliegtuig waardoor alles naar be-
neden valt, dit is tevens de oorzaak van zure regen. 

• De Delta-WC: ik heb tot nu toe enkel nog maar die van de M-sectie kunnen be-
zichtigen, maar het dunkt me dat niemand in de Delta kan doorspoelen; of dat 
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het daar niet mogelijk is door de onmogelijke hoeveelheid kots dat daar wel niet 
inzit.  

• De Agorafuif-urinoir: Dit is eigenlijk geen echt toilet omdat er officieel niet in 
gelost mag worden, toch ga ik het even vermelden want het beeld van vijf uri-
noirs die tegelijk overlopen van de pis, terwijl we er met zijn allen op staan te 
kijken, kan ik niet uit mijn hoofd krijgen. Hilarisch wel, aleja, achteraf. 

 
Goed, we weten nu waarom hamsteraars toiletpapier verzamelen, waar je het kunt 
gebruiken en welke soort toiletten er bestaan. Waarom we dit moesten weten ben ik 
vergeten door de continue degeneratie van mijn hersenen door de constante verplet-
terende sociale isolatie (gelukkig is er de boerekot Minecraft server (nu ook met Koe 
en Koen!)/Sunnieday Koepuur). Daarom volgen er nu wat grappige foto’s van toilet-
ten die ik gevonden heb (die ook de aanleiding waren voor dit artikel) 
 

Toilet 1: Wanneer de lockdown 
eindigt en ik terug naar Gent rij :) 

Toilet 2: Loïc die een van de 
toiletten in den IKEA test 

Toilet 3: 
Wannes en ik 
aan het scha-
ken toen we 
nog naast 

elkaar op het 
toilet moch-

ten zitten 

Toilet 4: Foto 
van Gaston 
zijn toilet in 

Namen 

Toiletten 5 en 6: Multiplayer 
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Boeroscoop 
Gooit corona roet in het eten en kan je 

deze zomer niet op reis gaan? Geen nood! 

Met deze boeroscoop kan je al eens na-

denken over volgend jaar. Dit is je eigen 

(voorlopig nog letterlijk) droomvakantie. 

 
Waterman 21/1 - 19/2 
Japan 
Wie wil nu niet de ervaring van een echt 
Japans toilet? Geen zorgen, op campus 
Kantienberg bevindt zich een echt Japans 
toilet! Ga dit dus zeker eens uitproberen 
en geniet daarna van een heerlijke portie 
sushi!  

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Vietnam 
Niets beter dan lekker Vietnamees eten! 
Zet een nón lá op je hoofd en volg een 
kookworkshop ‘Vietnamees koken’. Als 
koken niet zo je ding is, kan je ook lessen 
volgen om een traditionele Vietnamese 
dans aan te leren.  

 
Ram 21/3 – 20/4 
Kenia 
Wie aan Afrika denkt, denkt aan safari’s. 

Maak hier een variant op en trek er eens 

op uit om de lokale vogelsoorten te spot-

ten.  

 
Stier 21/4 – 20/5 
Schotland 
Ik ken weinig mensen die niet wegdro-

men bij de gedachte aan de prachtige 

Schotse Highlands. De serie Outlander is 

de manier om dit tot bij jou thuis te bren-

gen. Nestel je in de zetel met een glaasje 

whisky en je bent vertrokken.  

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Zwitserland 
Nog een land met prachtige bergen. Niets 

beter dan een stevige bergwandeling met 

prachtige uitzichten. Om je benen te trai-

nen voor wanneer we uit deze quarantai-

ne komen, kun je alvast beginnen met je 

trap thuis een aantal keer te trotseren. 

 
Kreeft 22/6 – 22/7 
t’ Zeetje 
Lekker uitwaaien aan het strand kan heel 
veel deugd doen, maar zeg nu zelf, wind 
hebben we dit jaar al genoeg gehad. In 
plaats van te zonnen op het strand kun je 
met dit mooie lentezonnetje ook in je tuin 
genieten. Neem een goed boek en instal-
leer je op het zonnigste plekje dat je kunt 
vinden.  
 
Leeuw 23/7 – 22/8 
Nederland 
Een weekendje Nederland associeer ik 
met fietstochten door het platte land-
schap. Ook hier in Vlaanderen hebben we 
mooie landschappen. Strek je benen en 
pak je fiets om je buurt wat meer te ver-
kennen.  
 

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Mexico 
Heerlijk eten en lekkere cocktails. Dit kun 
je thuis ook maken. Trotseer de rij bij de 
supermarkt en haal alles in huis voor een 
Mexicaanse avond. Nacho’s met guacamo-
le en goed gevulde burrito’s samen met 
een lekkere mojito. Wat wil je nog meer?  

 
 
Weegschaal 23/9 – 22/10 
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Italië 
De Toren van Pisa: een gigantische toeris-

tische trekpleister. Iedereen wilt poseren 

bij deze scheve toren, maar hiervoor hoe-

ven jullie niet zo ver te reizen! Wisten jul-

lie dat Ekkergem kerk ook een beetje 

scheef staat? En na een uitgebreide foto-

shoot, is het tijd om een lekkere pizza te 

eten in een van de Italiaanse restaurantjes 

in Gent! 

 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Colombia 
Een avontuurlijke rondreis door Colom-
bia, wie droomt daar nu niet van? Zet je 
trekrugzak en tent maar klaar, want je 
gaat met de fiets de mooiste hoeken van 
België bezichtigen! Van terrasjes in het 
gezellige Brugge tot de Rozentuin in Sint-
Pieters-Leeuw, het is tijd om op ontdek-
kingsreis te gaan in België!!  
 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Duitsland 
Het Zwarte Woud. Prachtige natuur. Wa-
tervallen. Adembenemend. Ook in de Ar-
dennen word je omringd door vele prach-
tige bossen. Zeker de moeite waard om in 
deze omgeving uren rond te wandelen!  
 

 
Steenbok 22/11 – 20/1 
Museumhoppen de wereld rond 
Als jij niet naar de fantastische musea 

kan, komen ze toch gewoon naar jou! Op 

de volgende pagina vind je een document 

met allemaal links naar prachtige musea. 

Geniet van deze culturele verrijking!!  



 76 

 

 

 



 77 

 

 

 



 78 

 

 

Katerblaast 
In tijden van corona zien we elkaar natuurlijk belange niet zo vaak tegenover een nor-
maal academiejaar. De Katerblaast is daarom ietsje korter dan gewoonlijk. Stel dat er 
thuis een domme uitspraak gedaan wordt, dan mag je deze zeker ook naar ons doorstu-
ren voor de Coronablaast (zie volgende editie)! 
 
*over de begrafenis van Tim* 
Marie: “Als jij ooit sterft, dat wordt de beste begrafenis ooit!” 
 
Justin: “Is er eigenlijk een zoogdier dat kan vliegen?” 
Arthur C.: “Een pinguïn toch?” 
 
*Marie wil een minihapje spaghetti* 
Ewout: “Als je da doet amputeer ik je arm” 
 
Justin: “Dat is Rihanna” 
Shauny: “Rihanna Grande?” 
 
Milan VN: “Spijtig dat Lotte haar borsten er niet op 
staan” (zie foto) 
 
*Hanna kotst op haar benen en staat erna recht* 
Hanna: “Ze werken nog!” 
 
Lena: “Welk merk is uw Volkswagen?” 
 
Arthur Leyder: “Allezzz, Emma, ik zit altijd te lachen dat je 69 moet doen!” 
 
Oscar Aesseloos: “Ik zou mij speciaal voelen, maar ik zou het niet fijn vin-
den” (conversatie over ne kerel die opeens begon te masturberen voor een 18-jarige 
jongen op de trein) 
 
Helena: “Grieks, ik zou dat niet kunnen. Das een ander lettertype” 
 
Chloé: “Ah, Coco Pops? Zoom zoom zoom!... Aja nee, das Honey Pops zeker!” 
 
Ward: “België heeft het grootste aantal toeristen per inwoner” 
Kemel: “Bedoel je terroristen?” 
Ward: “Ah ja” 
 
*Er staat Melchior op de bank van de Blandijn* 
Rik: “Ej kijk er staat hier Melchior, das de eerste Dark Lord van the Lord of the Rings” 
Ewout: “Das toch Melkor? Is Melchior niet een van de apostelen?” 
Rik: “Ahnja oei” 
n.v.d.r. Melchior is een van de drie wijzen, niet een apostel 
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Michiel: “Niemand wil aan mijn bult voelen” 
 
Rik: “Geen nood voor paniek, da beestje is banger voor ons dan wij voor hem” (over 
corona) 
 
Silke: “Ik wil liever XTC dan speed” 
 
Ruth: “Wow zo’n groot glas aan zijn raam!” 
 
Sophie: “Drinken, sporten en dan weer drinken is geen sport” 
Rik: “Kakken, eten en dan weer kakken is toch ook eten?” 
 
Julie: “Ik zal veel moeten aftrekken” 
 
Marie VDW: “Ik wil ontmaagd worden op Habbo” 
 
Dorien: “Ga je naar alle lessen?” 
Wolf: “Anale lessen?” 
 
*Silke heeft een lepel vast* 
Silke: “Hoe werkt da” 
 
Rik: "Als ik aangerand werd Michael Jackson, ik zou daar zo hard mee naar buiten ko-
men gelijk ik zou zo gelukkig zijn"  
 
*Wolf vindt de eerste elytra op de Boerekot Minecraft server* 
Wolf: “Kzal er even mee rondvliegen en dan kom ik” 
*Wolf fell from a high place* 
 
Onyn: “Ik heb letterlijk tot 3 uur met hem zitten praten in de ideale we-
reld” (bedoelde omgekeerde wereld) 
 
Sofoef: “Anouk? Ik ken die, das die van het mister president”  (bedoelde dear mister 
president van P!nk 
 
*Fien vertelt over de stormen Chiara en Dennis* 
Sofoef: “Amai, heb jij een broer én een zus?” 
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