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INHOUD 

 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Krimp 2020-2021 

U leest de Krimp, het verkiezingsblad 

van de Vlaamse Levenstechnische 

Kring (VLK) vzw. 

Academiejaar 2019 – 2020, jaargang 75. 

Dit is de Krimp 2020-2021(niet ge-

drukt) 

Groeiredacteurs: 

Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 

Dag iedereen 
 
Eerst en vooral hopen we namens de VLK dat iedereen nog gezond en wel is en zich 
natuurlijk ook aan de voorgeschreven regels houdt. Het is niet gemakkelijk, maar trek 
je op aan de gedachte dat er volgend jaar weer een fantastisch VLK jaar gepland staat, 
de VLK wordt samen met de Faculteit namelijk 100 jaar! 
 
Om de feesten en activiteiten in goede banen te leiden hebben we natuurlijk een goed 
Praesidium nodig en zoals je waarschijnlijk wel wist voordat je deze online Krimp 
openklikte, dient dit virtueel blad daarvoor. 
 
Kortom, de Krimp is een 60-tal pagina’s boordevol info over de kandidaten die zich in 
allerlei leuke artikels voorstellen. Zo wordt het misschien makkelijker voor jullie om 
te stemmen, of misschien juist moeilijker… 
 
Hoe dan ook, in deze speciale editie van de Groei hebben we er voor gekozen om 
geen inhoudstafel mee te geven zodat bepaalde functies niet in de schaduw van ande-
ren moeten staan. 
 
Nog één laatste opmerking. Voor bepaalde functies komt er slechts 1 team op. Dan 
denk je misschien “Is het dan de moeite om het artikel te lezen?” en het antwoord 
daarop is “Ja!”. Bij de verkiezingen is het namelijk zo dat je zowel voor, tegen als neu-
traal kan stemmen. Een functieteam ligt dus niet per se vast. 
 
We wensen jullie veel plezier met het lezen van deze pareltjes van artikels en hopen 
dat het jullie een goed beeld geeft over de opkomende teams, 
 
Vele groe(i)tjes, 
Jullie Groeiredacteurs, 
Tim Lepoudre en Ewout Duhamel 
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Praeses en Vice: Ward en Sofie  
 

Lang geleden in twee kleine dorpjes waren er eens een jongen en een meisje. De 
jongen en het meisje hadden heel hun leven niets met elkaar te maken gehad. De één 
is allergisch voor noten, de ander voor gezaag. De één ging naar Zottegem, de ander 
naar Aalst. 
De één is eerst doen en dan denken, de ander is eerst denken en dan doen. 
Het enige wat ze gemeenschappelijk hadden, was het feit dat ze waterman zijn, dat ze 
ooit atletiek hebben gedaan en natuurlijk dat ze een enorme passie hebben voor de 
VLK. 
 

Op een mooie zomeravond waren beide studenten nog goed aan het blokken in het 
Paviljoen toen ze vonden dat het tijd was voor een wandeling. Eenmaal ze een paar 
passen verwijderd waren van het Paviljoen zei Sofie: “Seg, gij wilt voor Praeses gaan 
volgend jaar eh?” Verbaasd door deze plotselinge uitspraak raapte Ward zijn soms 
veel te grote mond weer bij elkaar en antwoordde vol vertrouwen “Euhh, goh ja dat is 
wel zo een beetje mijn plan denk ik.” Gesterkt door dit antwoord vervolgde Sofie met 
de magische woorden “Als ge nog op zoek zijt naar een vice, wil ik die wel zijn!”  
Ward kon niet meer van geluk. Er viel een last van zijn schouders. Hij zei dan ook 
“Amai, ja dat lijkt mij echt nog tof.” 
En zo vonden zij (na een hobbelig pad) hun weg tot in dit artikel beste lezertjes. Maar 
genoeg gepraat door mij, Kroketje. Met deze miauw geef ik graag het woord aan Ward 
en Sofie zelf zodat zij zichzelf wat kunnen voorstellen. 
 

Ward 
Ergens toekomen, wat oversociaal doen, wat mensen leren kennen die dingen organ-
iseren, zelf helpen met organiseren. Al een paar keer heb ik deze volgorde van acties 
meegemaakt.  En zodoende ben ik hier na twee jaartjes PR Intern aanbeland. In die 
twee jaar heb ik drie belangrijke dingen geleerd: soms moet je eerst eens nadenken 
voor je iets doet, luisteren kan zeker geen kwaad en pak nooit maar echt nooit Maes 
mee op eerstebachweekend.  
De VLK heeft mij ook geleerd om te luisteren naar anderen en om water bij de wijn te 
doen wanneer nodig. Op deze manier wil ik proberen om steeds een onderbouwde 
mening te maken en niet zomaar met losse flodders te schieten. Daarnaast vind ik 
communicatie en participatie enorm belangrijk en daar wil ik dan ook volgend jaar op 
inzetten.  
Wat kan ik voor de rest nog over mezelf zeggen. Goh ik hou van vroeg opstaan, wan-
delingen maken, mensen die glimlachen, knuffels geven en krijgen en plantjes. 
Daarnaast heb ik ook de vreemde gewoonte om te beginnen wenen van geluk als ik 
naar een film kijk waarin mensen heel gelukkig zijn. Geen idee van waar die vreemde 
trek komt. 
Ik kan soms een beetje koppig zijn of een beetje te veel babbelen, maar dan moet je 
gewoon even aan mijn oren trekken en dan is dat allemaal in orde! 
Heb je volgend jaar nood aan een knuffel of een goeie babbel dan kan je dus wel 
steeds bij mij terecht, aangezien ik niets liever doe dan iemand helpen met zijn of 
haar of het problemen (geen idee wat je voorkeur is). 
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Sofie 
Ook ik zit al 2 jaar in mijn geliefde functie, PBR. Ik heb tijdens deze tijd het reilen en 
zeilen van de VLK van op de eerste rij mogen meemaken. Dit jaar willen Ward en ik 
het stuur overnemen en ons kandidaat stellen al praesesteam. We zijn allebei dan ook 
heel enthousiast om na deze quarantaine het studentenleven weer wat leven in te 
blazen met oude, maar ook veel nieuwe activiteiten tijdens ons 100-jarig bestaan.  
Maar uhm, hier zou blijkbaar iets persoonlijks van mij moeten komen. Dus hoe 
beschrijf ik mijzelf?  
Ik ben Sofie. Ik kom uit zottegem. Ik ga naar mijn laatste jaar cel-en genbiotechnolo-
gie. Ik ben een ochtendpersoon, doe graag babbeltjes met mensen die ik voorheen 
nog niet kende, doe graag 5 km-loopjes, ontbijt graag heel lang, als de zon schijnt is 
mijn dag goed en ik ben allergisch aan minstens 12 voedingsmiddelen, 3 soorten pol-
len, 2 soorten schimmels, grassen en een paar diersoorten (dat houdt mij niet tegen 
om ze nog steeds te aaien though). Ik ben een planner en een mensen-mens en daa-
rom denk ik geschikt te zijn om de interne werking van onze kring te ondersteunen.  
 

Onze visie  
Het 100-jarig bestaan heeft ons heel hard gemotiveerd om voor deze functies op te 
komen. Wij denken dat dit het ideale moment is om onze evenementenkalender 
eens grondig onder de loep te nemen en er een fantastisch jaar van te maken. Wij 
denken dan aan de thema-fakbars onder handen nemen, meer aankleding van 
cantussen en meer interactie/input met/van leden, want het 100 jarig bestaan gaat 
sowieso een episch jaar zijn, maar we gaan alle hulp kunnen gebruiken. 
 

Om deze interactie te stimuleren moeten jullie uiteraard op de hoogte zijn van wat er 
allemaal gebeurt. Daarom willen wij ook meer communicatie met onze leden, 
ereleden, praesidiumleden, bio-ingenieur studenten, kortom iedereen die voeling 
heeft met onze faculteit en zijn aanhangsels.  
 

Daarnaast zouden we op het gebied van participatie terug willen grijpen naar een 
concept dat al door enkele andere kringen wordt toegepast, namelijk werkgroepen/
medewerkers. Op deze manier kunnen we meer input krijgen en onze leden meer 
betrekken bij de organisatie van alles wat te maken heeft met VLK. 
 

Ook meer samenwerken met andere (bio-ingenieur)kringen is één van onze 
ideeën. Dit zouden we op verschillende manieren willen doen, bijvoorbeeld wat meer 
samen een fuif organiseren of eens samen gaan lopen. Op deze manier zouden we de 
interactie tussen onze faculteit en de andere faculteiten willen vergroten, want zeg nu 
zelf, het zou toch niet eerlijk zijn om de charmes van een boerekotter helemaal voor 
ons alleen te houden? 
 

Naast alle puntjes waar wij willen aan werken, is er natuurlijk één ding dat we zeker 
willen behouden: de meest gezellige en toegankelijke kring van Gent (we zouden 
zelfs België durven zeggen) blijven. Dat is natuurlijk nummer 1 op onze prior-
iteitenlijst. 
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Air high five en afstandelijke, maar brede glimlachjes 
Ward en Sofie 
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Penning: Annelies en Gaston  

Liefste boerekotters, 
Het zijn moeilijke tijden nu en dilemma’s oplossen is het laatste waarmee we ons 
moeten bezig houden. “Is een ervaren Penningmeester onontbeerlijk in een penning-
team?”, “Zou ik het financieel levenslot van de VLK in de handen durven leggen van 
een Waal ?”, “Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn stem voor een perfect 100 jarig lus-
trumjaar zorgt?”… zijn allemaal voorbeelden die u urenlang wakker kunnen houden. 
Gelukkig heeft uw toekomstige penning-team het werk vergemakkelijkt. We hebben 
inderdaad alle concurrentie voor deze functie uitgeschakeld. ;) Jullie moeten ons niet 
bedanken, ‘t is met veel plezier gedaan! Nu dat we van die druk af zijn, is het tijd om 
snel kennis te maken ! 

 

 
Gaston (Penning) 
Hooi ! Ik ben Gaston (staat in de titel). Je hebt misschien 
al eens iemand horen praten over een Waalse schacht, 
dat was ik! Als het over een kut Waal was, ging het zeker 
over Mathieu. Na mijn schachtenjaar wou ik me verder 
‘investeren’ in de VLK, maar bij geen enkele functie was 
het echt liefde op het eerst gezicht totdat ik het bestaan 
van de functie penning ontdekte! Ik ben niet bang voor 
verantwoordelijkheden, ik sta liever niet in het centrum 
van de aandacht en boven alles is een team met Annelies 
echt ideaal om de fijne kneepjes van het vak te leren. 
Daarnaast ben ik al redelijk vertrouwd met de organisa-
tie van een VZW aangezien ik opgevoed werd in een 
streek zonder winst: Wallonië.  

Ik ben afkomstig uit Namen en ben dus in het Frans opgegroeid. Ik leer super graag 
talen en sinds mijn 5de basisschooljaar ben ik door Nederlands gepassioneerd dankzij 
een overenthousiaste leerkracht Nederlands. In het middelbaar kreeg ik een deel van 
mijn cursussen in het Nederlands en omdat ik absoluut op kot wou gaan, heb ik geko-
zen om in Vlaanderen te gaan studeren. Daardoor ben ik bij ons geliefde boerekot te-
recht gekomen! Tot vorig jaar zat ik bij de Patro (een Waalse jeugdbeweging, beetje 
zoals de Chiro maar zonder het cringe uniform). Na 14 jaar van trouwe dienst ben ik 
daarmee gestopt. Het was moeilijk combineerbaar met mijn studies in Vlaanderen. 
Het liet een leegte achter in mijn hart en die ben ik dus van plan op te vullen door de 
VLK. Daarenboven zijn de kleuren van de Patro ook geel en groen…puur toeval? IK 
DENK HET NIET ! 
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Annelies (Penningmeester) 
Hallo! Ik ben Annelies en ben afkomstig van Vlaams-
Brabant. Ik kom op voor penning samen met Gaston. Zoals 
je ziet, is er dus een samenwerking tussen Vlaanderen en 
Wallonië, maar no worries, wij zullen niet splitsen! 
Al vanaf dag één in Gent werd mijn hartje veroverd door 
het boerekot. Zelf ben ik schacht, commilito en praesidi-
umlid geweest. De laatste stap is oude zak, maar daar ben 
ik nog niet klaar voor! Daarom besloot ik om nog een jaar-
tje praesidium te doen. Ik heb dus al een jaar ervaring in 
het praesidium als penning. Je zal me wel al eens over de 
campus hebben zien lopen met één, of een hele stapel kas-
sa’s in de hand. Met veel plezier heb ik na activiteiten jullie 
centjes geteld om daarna weer te investeren in nieuwe leu-

ke VLK-activiteiten! Maar dit jaar beter. Ik ben nog steeds gemotiveerd om jullie cent-
jes te tellen en nóg meer geld uit te geven in ons 100-jarig lustrum! 
 

 
Voila! Nu dat jullie kennis gemaakt hebben met dit super team en al jullie twijfels ver-
dwenen zijn, kunnen jullie gerust voor ons stemmen!  
Afstand-knuffels van jullie opkomend penning-team ! 
Annelies van Overstraeten en Gaston Dejaeghere 
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Cursus : Iris en Griet 
Godverdomme, gaat die ene met haar resting bitch face nu echt voor een derde keer 
opkomen voor cursus? Hihi, ja. Onkruid vergaat niet, zeggen ze dan. Maar met wie 
zou ik nu dit jaar weer een topteam kunnen vormen? Ik had wel iemand in gedachten 
en toen, 4 maart, 16.37 had ik een geniale ingeving.  Met komkommers, kippenfilet en 
sangria lokte ik mijn prooi naar mijn kot en al snel was het beslist: wij zijn het opko-
mend cursusteam voor dit jaar! Onder het motto ‘Beter twee keizers dan één’ stellen 
wij ons dit jaar (weeral) aan jullie voor: 

 
Hoi allemaal! 

Ik ben Iris, 21 jaar en voor het derde jaar op rij 
opkomende cursus. Met een nog steeds onstilba-
re honger naar sushi, uitzonderlijke vriendschap 
met ons Lyndsy (nvdr: Lyndsy is onze kopieerma-
chine) en een onweerstaanbare drang om Topco-
pydozen te willen versleuren ben ik het cursus 
zijn nog lang niet beu!  

100 jaar VLK en dan keizerin cursus, HOE NICE 
IS DA?! Samen met Griet wil ik mij voor de laat-
ste keer nog eens volop smijten om jullie al die 
prachtige zakjes gevuld met stapels papier aan 
het begin van elk semester te bezorgen! 

P.S.: nog even stilstaan bij ons galabal van dit 
jaar, hoe cool was dat om er een tractor te heb-
ben als photobooth, hihi!  

 
 

*GROET STELT ZICH VOOR* 

Ik dus Griet! (of Groet) Na één jaar de 
functie cursus te hebben verraden voor 
vice, keer ik terug naar mijn roots. Dat 
sabatjaartje was zeker niet nutteloos! Ik 
zit weer boordevol ideeën over hoe die 
cursussen het best bij jullie geraken. Ook 
ik wil Lyndsy weer de vriendschap geven 
die ze verdient en haar troosten wanneer 
stoute praesidiumleden weeral eens boos 

zijn op haar. Bovendien zijn mijn armspieren aan het verslappen en zou een Topcopy 
doos of twee sleuren absoluut geen kwaad kunnen. Als twee keizers denk ik dat wij 
samen cursus naar een hoger niveau (zelfs naar de bovenste boekenplank want hoe-
wel wij kabouters zijn hebben we gelukkig een trapje) kunnen brengen. Ik heb dan 
ook belachelijk veel zin in dat laatste jaartje met mijn mede-kabouter. 
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Eén ding is wel duidelijk: KABOUTERCURSUS IS BACK!  

True love never dies, en dus kwamen we in ons laatste jaar weer samen als cursus. We 
zouden jullie maar al te graag laten proeven van ons intussen traditiegetrouw Mexicano
-cursus-standje, maar dat kan helaas dit jaar niet... Maar niet getreurd, samen drinken 
we ons choco, confituur of speculaaspasta (of hoe zei Alina dat in de Mol nu weer?) bij 
de volgende ontmoeting!  

Kusjes, likjes, (hopelijk) kaboutercursus xoxo 
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Cultuur: Tim, Elise en Marike  

 
 

“Hittegolf, in de stad, jongens en meis-
jes dansen door de straten, lekker uit-
gelaten”(of nu in je kot natuurlijk en 
niet op straat!). Wij zijn Tim, Elise en 
Marike en komen op voor de functie 
cultuur. Wij kijken er alvast naar uit 
om jullie volgend jaar een topjaar te 
laten beleven en al jullie culturele ga-
ten op te vullen! Hieronder kan je ons 
leren kennen door enkele facts over 
onszelf, maar let op, er zit in elk tekst-
je 1 leugen. Kan jij ze vinden? Ps. voor 
privé concertjes mag je ons altijd con-
tacteren! 
 
 
 

Ik ben Elise, geboren te Aalst op 3 september 1999 en wonende in Ninove. Ik heb 2 
zussen. Als je me vraagt jou een goede film aan te raden, overtuig ik je waarschijnlijk 
om eens naar Shutter Island te kijken. Wanneer ik tijd heb, lees ik graag een boek en 
dit zal dan meestal een boek zijn van de schrijver Sebastian Fitzek, maar vaak verkies 
ik series toch boven boeken en zo heb ik al heel wat tijd verslonden aan Game of 
Thrones, Stranger Things, Friends, Gossip Girl (oops guilty pleasure), Prison Break en 
nog zoveel meer. 
Wanneer je bij me langskomt, kook ik waarschijnlijk een lekker gerechtje voor jou, 
want koken blijkt één van mijn verborgen talenten. Wat dacht je van lasagne? Of een 
lekkere spaghetti? De Italiaanse keuken is namelijk één van mijn favorieten. Bij dit 
onderonsje zet ik dan graag ook wat muziek op en dit zal waarschijnlijk wat Baltha-
zar, J. Bernardt of Tame Impala zijn, want zij behoren tot mijn favoriete artiesten. 
Weet je trouwens met welke celebrity ik graag eens een onderonsje zou hebben? Ti-
mothée Chalamet, en zo weet je ook alweer wie mijn celebrity crush is.  
Hebben wij elkaar al ontmoet? De kans is groot dat dit dan op een heel leuk pavifeest-
je was, want dat is mijn favoriete VLK activiteit. Was ik hééééél zat toen we elkaar 
ontmoet hebben? Sorry, weet ik niet meer! Dat was waarschijnlijk tijdens ingenieurs-
cantus 2019, één groot zwart gat en waarschijnlijk ook mijn zatste VLK moment.  
Maar wie ben ik echt? Ik zal starten met 3 goede eigenschappen: verdraagzaam, be-
hulpzaam en een luisterend oor. Daarnaast ben ik best wel koppig, mijn lompigheid 
moet je er ook maar bijnemen en af en toe kan ik ook wel een stresskip zijn. Oh en af 
en toe praat ik met een Limburgs accent. Hoe? Waarom? Geen idee, maar ik zeg het 
je alvast, zodat ik de vraag niet voor de zoveelste keer krijg.  
Waarom sta ik in dit boekje? Ik kom op voor cultuur samen met twee hele leuke men-
sen. Ik heb 2 jaar bio-ingenieurswetenschappen gestudeerd en daarna heb ik besloten 
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om over te stappen naar biowetenschappen. Daar heb ik gekozen voor de afstudeer-
richting voedingsindustrie. Doorheen die 3 jaar, was ik steeds actief bij VLK. Heel wat 
van mijn vrienden zitten in het praesidium en dit jaar zet ik die stap ook. Ik zit vol 
enthousiasme om jullie volgend jaar heel leuke cultuuractiviteiten te bezorgen. Tot in 
september, de start van een SPETTEREND academiejaar!! 

 

Mijn naam is Marike, geboren en getogen in en rond Gent. Ik woon nu in Merelbeke 
en met mijn 3 zussen en hondje is het nooit saai bij mij thuis.  
Call Me by Your Name vind ik een super mooie film, maar series zijn meer mijn ding, 
Les revenants, Reign en Outlander (Netflix, waar blijft seizoen 4???) vond ik super 
goed. Mijn guilty pleasure valt ook onder deze categorie, namelijk Grey’s Anatomy. 
Een aanrader voor een goed boek is Stoner van John Williams. Veel heb ik de laatste 
jaren niet gelezen, maar dit boek is me bijgebleven. Qua muziek kan je mij met heel 
veel plezieren, maar het allerliefst luister ik naar allerlei varianten van in die muziek. 
Mijn vrienden zouden me beschrijven als een zorgzaam en empathisch persoon. Net 
zoals Elise, kan ik soms wat te veel stressen en ik ben ook vrij lomp, dat belooft.  
Mijn favoriete VLK activiteiten tot nu toe zijn top 33 (sorry aan alle mensen die ik 
toen geambeteerd heb met mijn waterpistooltje) en Paashaas vorig jaar, maar die zul-
len volgend jaar sowieso overtroffen worden!  
Ik heb geluk dat ik bij Elise en Tim in een team ben terecht gekomen, want Italiaans 
eten en zeker lasagne (wel vegetarisch, sorry!) word ik nooit beu. Over dat team gesp-
roken, samen met hen zie ik het volledig zitten om volgend jaar de functie cultuur op 
ons te nemen. We gaan super hard ons best doen om er een fantastisch en cultureel 
jaar van te maken! 
 

Ik heet Tim. Door de wandelgangen kan je ook wel Timmie, Timmieboy en Tamme 
Tim horen (deze laatste vaak in combinatie met Lamme Lena, Kapotte Klo of Fatale 
Foef). Ik woon in het prachtige, pittoreske doch pittige Passendale en als er nu één 
datum is die je moet onthouden is het wel 24/10/2000, rarara wat toen gebeurde... 
Oke ik verklap het wel, ik ben toen geboren. Ik hou van veel verschillende films, boe-
ken, artiesten, series..., maar eigenlijk ben ik daar nogal een basic bitch in. Zo vond ik 
The Witcher, The 100... wel echt nice, maar ook een aflevering van het platgedraaide 
FRIENDS kan mij altijd opnieuw wel smaken, wat meteen ook mijn guilty pleasure is 
(samen met EOTBDD, want dan voel ik me slimmer). Op een gezellig etentje met mij 
eten we waarschijnlijk Italiaans, wat in ons team blijkbaar iedereen kan smaken, maar 
een pakje friet of sushi gaat er ook altijd wel in. Wie er heel erg welkom zou zijn tij-
dens dat etentje? Ons opkomend team natuurlijk, duuh! Ik kook namelijk totaal niet 
graag en Elise is een topchef. Wie is er nog welkom? Cara Delevingne. Niet omdat ik 
haar de mooiste vrouw van de planeet vind, maar ik hou echt van haar attitude en ik 
denk dat ik met haar heel veel plezier zou kunnen beleven (spijtig dat ze op vrouwen 
valt tho). Ben je mij al ergens tegengekomen? Waarschijnlijk op de meeste VLK-
activiteiten. Van fakbar tot cantus tot paviljoenfuiven tot kerstmarkt en zo veel meer, 
ze zijn allemaal zo anders dus ik zou geen favoriet kunnen kiezen! Ben ik vergeten dat 
ik je al ergens ben tegengekomen? Dan was dat waarschijnlijk op de Pré-Ski Party met 
VPPK, een zotte  en zatte paviljoenfuif. Kort samengevat: heel leuk, weinig herinne-
ringen. Qua culturele gênante gebeurtenissen heb ik ook een paar toffe verhaaltjes. 
Zo is mijn snaar eens gesprongen en ben ik mijn partituren eens vergeten op een 
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openbaar examen muziek en ben ik eens los een uur in slaap gevallen terwijl ik een 
toneelvoorstelling zat te bekijken voor repertoirestudie (de leerkracht heeft dit wel 
nooit geweten!).  Verder hou ik van cocktails, maar ook een gewoon fris pintje smaakt 
me altijd. Je mag me ook altijd roepen om een shotje te nemen! Ik loop weg van je als 
je te laat komt, liegt of ambetant zat bent en boos wordt als ik je probeer te helpen. 
“Half geskeld is zonde van het geld!” is mijn motto. (Voor de niet West-Vlamingen 
onder ons: geskeld = naar de kl*ten). Na een jaar praesidium achter de rug te hebben, 
ben ik enthousiaster dan ooit om opnieuw deel te maken van deze prachtige kring!  
 
Ten slotte rest ons enkel nog eens duidelijk te maken dat wij als team er echt veel zin 
in hebben om ons 100% in te zetten voor cultuur volgend jaar! We zijn er rotsvast van 
overtuigd dat een frisse wind in cultuur alleen maar goed zal doen. Naast de classics 
zoals kerstmarkt, VLK spektakel en de faculteitsquiz, hebben we nog vele andere acti-
viteiten in ons hoofd zodat volgend jaar een topjaar wordt!  Vergeet dus zeker niet te 
stemmen en hopelijk tot in september!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoorden: Elise studeert landbouw i.p.v. voedingsindustrie, Tim lust geen sushi en Marike heeft 2 zussen en 1 
broer i.p.v. 3 zussen. 
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Sport: Meet the Royal Family 

 

 
 

Zoals je ziet, wordt de kennis van deze functie doorgegeven van generatie op genera-
tie. Maar voor welke royale functie zullen ze zich volgend jaar inzetten? Vul het kruis-
woordraadsel hieronder in en kom het te weten via de letters in de vetgedrukte vak-
jes!  
 



 13 

 

 

 
 
 
 
 

 
Vul hier de geheime boodschap in: _ _ _ _    _ _ _ _ _ 
 
 
Zo, dat is duidelijk! Leer hieronder de kandidiaten beter kennen: 

 
 
 
Thibault heb je misschien al een paar keer opgemerkt, deze 
spontane reus van 2m met een baard zat al in een paar VLK 
sportploegen. Hij wil volgend jaar zeker ook mee aan de zijlijn 
supporteren om de VLK naar het hoogste plaatsje te brengen.  
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Marie doet er nog een jaartje sport bij, want waarom stop-
pen als je zo een epische functie kan doen? Deze mama 
sport is nog steeds even gemotiveerd om op de trommel te 
slaan en sporters toe te juichen. 
 
 
 

 
 
 
 
Antje zie je altijd met een lach rondlopen op de activiteiten. 
Deze sociale dame is zeer gemotiveerd om er volgend jaar 
een knallend jaar van te maken. Met dit plezantje valt altijd 
wel iets te beleven! 
 
 
 

 
 
 
Arthur, onze blonde redder staat voor een 2e jaartje op rij pa-
raat om te brullen voor geel-groen. Deze papa sport is het nog 
niet beu om steeds iedereen te stalken met duizend berichten 
vooraleer ze antwoorden. Jullie zullen zeker en vast volgend 
jaar nog veel van hem horen! 
 



 15 

 

 

Feest: Justin en Jarne 
 
Gegroet beste Boerekotters en medelezers van de Krimp. Tijdens deze tijden is het 
moeilijk om je bezig te houden. COVID-19 slaat overal ter wereld zijn slag en dat is bij 
ons niet anders. Onze anders oooh zo mooie faculteit ligt er in deze zonnige periode 
jammer genoeg volledig verlaten bij. Ook de nog veel mooiere studenten zijn ver-
plicht van allemaal in hun kot te blijven. 

Bij menig student slaat de verveling in zijn of haar kot echter toe. Men heeft die ene 
serie voor de zoveelste keer al uitgekeken, het 25ste avondmaal met de ouders is echt 
zo interessant niet meer en echt deftig studeren gaat nog niet want de druk is volledig 
verdwenen zonder lessen.  

NU HEBBEN WIJ EVEN EEN TOP DEAL VOOR U!!! 

Weet je waardoor je je nooit meer zou vervelen? Inderdaad, door twee geliefde vier-
voeters in huis te halen! En hebben jullie nu even wat geluk. In de voorbije week zijn 
2 prachtige honden gevonden rond Campus Coupure. Doordat het studentenleven 
volledig is weggevallen liepen beide honden wat verloren rond op de campus, maar 
aan de conditie van de honden is duidelijk te zien dat het echte feestbeesten zijn. Het 
is duidelijk dat ze allebei graag gaan stappen en vele kilometers kunnen afleggen, 
zelfs in het midden van de nacht. Jammer genoeg hebben beide honden wel echt geen 
idee meer wat te doen in deze moeilijke tijden en stellen we ze dus op ter adoptie!  

Hieronder bijkomende info over de hondjes.  

Hond 1: Justin Vermeire 
Deze hond vonden we terug in het pa-
viljoen. Hij luistert naar de naam Justin. 
Hij voelde zich daar erg op zijn gemak 
en liet zich gemakkelijk aaien. Het is te 
zien aan Justin dat hij al 2 jaar ervaring 
heeft met het organiseren van feestjes 
en het is ook duidelijk dat hij dit graag 
nog een jaartje zou doen. Zoals te zien 
op de foto is hij een Mechelse herder 
die altijd mooi verzorgd is geweest. 
Door zijn rassoort zorgt dit ervoor dat 
hij zijn mannetje kan staan indien nodig 
en dus goed opgeleid is. Deze hond is 
ook gekend bij de Gentse politie en 
werd vroeger gebruikt bij huiszoekin-
gen.  

West-Vlaamse kruising. -   Ervaring 
+- 21 jaar oud. -   Groot 
Houdt zelf wel van een feestje. -   Zachte vacht. 
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Hond 2: Jarne Van der Aa 
Hond nummer 2 is een aanrader voor de 
mensen die echt van schattige dieren 
houden. Hij luister naar de naam Jarne 
en is net geen puppy meer. Nu dat Jarne 
met glans zijn schachtenjaar doorstaan 
heeft, bijt hij zich direct vast in het prae-
sidiumgebeuren. Deze hond heeft vollop 
goesting om te leren wat het inhoudt om 
de zotte VLK feestjes te organiseren  en 
ze in goede banen te leiden. Hij is nu on-
geveer een week bij ons en het is duide-
lijk dat deze beagle zich enorm wil inzetten voor het praesidium. Geen enkele shift is 
voor hem te veel en dat geldt ook voor de feestjes. Wij zijn er zeker van dat Jarne de 
juiste keuze is.  

Gemigreerd uit Zogge -   Bijt niet 
+- 19 jaar oud -   Goeie stamboom 
Feestbeest -   Wordt graag op zijn buikje geaaid 

 

Ter Info 

Nu toch even zonder zever! Wij zijn dus Jarne en Justin en komen op als het feest-
team voor het jaar 2020-2021. Het zou voor ons enorm veel betekenen moesten jullie 
op ons willen stemmen! In ons team hebben we dus zowel ervaring als vers bloed met 
nieuwe ideeën. Jammer genoeg is er dit jaar geen verkiezingsdag en is het dus moei-
lijk om jullie te trakteren op iets, maar we beloven jullie dat als wij het feest team zijn 
van volgend jaar, er genoeg traktaties zullen vallen op de zalige feestjes met nog veel 
zaligere promo’s. Ons motto voor volgend jaar is bigger and better! En jullie zullen 
het je zeker niet beklagen moesten jullie stemmen op ons!  

Groetjes en vele kusjes overal.  

Jarne Van der Aa 

Justin Vermeire 

 
Stem Jarne en Justin voor VLK Feest 2020-2021! 
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:: Happy PR-Intern Cupcake :: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dit gebakje is een echte favoriet bij de boeren van de Coupure. De frisse smaak wordt 
veroorzaakt door de enorme hoeveelheden enthousiasme en zin. Daarnaast stroomt 
dit cakeje ook nog eens over van dierenweetjes en engagement. Perfect voor een saaie 
quarantaine-dag op te vrolijken of een spetterend jubileumjaar nog mooier te maken. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Verwarm de oven op 180°C en leg de cupcake papiertjes in de bakpan 

MAAK DE CUPCAKE A LA WANNES: 

Neem een goede stevige kom bij de hand en 
meng de 3 eieren engagement met de 5 liter en-
thousiasme. Blijf stevig doorroeren terwijl u beet-
je bij beetje 100g zin om te starten aan volgend 
jaar toevoegt.  

Vervolgens mag u de twee druppels verveling in 
de quarantaine toevoegen. Op dit punt kunnen er 
zich klonters muzikaal talent vormen in het be-
slag. Blijf roeren tot deze volledige verdwenen 
zijn, muzikaal talent is absoluut niet noodzakelijk 
in een cupcake à la Wannes.  

In de volgende stap voegt u een paar snuifjes pin-
guïn- en andere nutteloze dierenweetjes toe. 
Wees hier wel voorzichtig mee want eenmaal 
hiermee begonnen komt er vaak geen einde meer 
aan.  

Ziezo, uw beslag is klaar. Wentel nu deze deeg in zoveel VLK-activiteiten als mogelijk 
en bak uw cupcakes goudbruin in de oven.  

CUPCAKE A LA WANNES HELENA BUTTERCREAM FROS-
TING 

Een paar snuifjes pinguïn- en andere nutte-
loze dierenweetjes 

5 liter enthousiasme 

100g zin om te starten aan volgend jaar 

3 eieren vol met engagement 
2 druppels verveling in de quarantaine 

Zoveel VLK-activiteiten als mogelijk 
 

Een paar snuifjes walvis- en andere nuttelo-
ze dierenweetjes 

2 theelepels fangirl extractie 

2 soeplepels stress van alle deadlines 

15 mL tranen van geluk 

540g anticipatie naar 100 jaar VLK 

230g boter met smaak van vriendschap  
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MAAK DE HELENA BUTTERCREAM FROSTING: 

Met een elektrische- of handmixer roer je de 230 g boter met smaak van vriendschap 
om tot het zacht en crèmig is. Je kan dit test door de kom over je hoofd te houden en 
als je de vriendschap tot diep vanbinnen voelt is het klaar, dus ongeveer 2 minuten.  

Voeg de 2 soeplepels stress van alle deadlines (makkelijk te vinden bij derde bachelor 
en masterstudenten), 2 theelepels fangirl extractie en 15mL tranen van geluk (te vin-
den op de proclamatie en introductiedag) toe aan je boter.  

In de volgende stap voegt u een paar snuifjes walvis- en andere nutteloze dieren-
weetjes toe. Wees hier wel voorzichtig mee want eenmaal hiermee begonnen komt er 
vaak geen einde meer aan. Tot slot voeg je de 540g anticipatie naar 100 jaar VLK toe. 
Dit zorgt ervoor dat deze frosting echt uitblinkt ten opzichte van andere.   

Gebruik een dunne potte likker en spreid ongeveer 2 soeplepels van de frosting op al-
le cupcakes. 

SERVEERTIPS: 

Deze cupcake past perfect bij andere heerlijke hapjes en drankjes aangeboden op de 
gezellige verbondsvaten of als dessert na een intensief eerste bach-weekend. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Groei: Ewout en Louis 
 
Omdat bij de Schachtenverkoop Louis is gekocht door Ewout en een paar vrienden, 
leek het ons wel leuk om onszelf te omschrijven met Smurfen. We namen er elk 5 
uit en leggen uit waarom deze Smurfen een deel van ons voorstellen. 
 
Ewout 
 Lolsmurf 
Basic misschien, maar ik ben een echte lolbroek. Als je me 
goed genoeg kent weet je dat ik soms enorm sarcastisch uit 
de hoek kan komen en dat één van mijn fervente hobby’s 
mensen irriteren is tot ze mij even niet meer moeten zien. 
“Dat is toch niet leuk of grappig Ewout”, wel ik heb nooit ge-
zegd dat het grappig voor die persoon is, maar meestal lig ik 
wel in een deuk (waardoor die persoon nog kwader wordt op 
mij, hoezee).  
 
 Schildersmurf 
Ik ben enorm graag creatief bezig en dan vooral met tekenen 
en schilderen. Zoals je al kon lezen of zal lezen in het artikel 
van de Schachtentemmers kies ik er op een vrije dag vaak 
voor om mij gewoon even in de tuin te placeren met mijn 
tekenboek om wat te kribbelen.  
 
 Natuursmurf 
“Huh natuursmurf, bedoel je niet boerensmurf?” Neen, dat 
bedoel ik niet. Natuursmurf is nog een andere Smurf, een 
kleutersmurfje, die gewoon geniet van in de natuur rond te 
dwalen. Ik heb allesbehalve iets tegen boeren, maar als ik 
moet kiezen tussen een akker of een bos, dan is mijn keuze 
snel gemaakt. Vaak grap ik met mijn vrienden dat ik boswachter eigenlijk nog een 
leuk beroep vind, maar ze beseffen waarschijnlijk nog steeds niet dat ik dat meen.  
 
 Dichtersmurf 
Niet dat ik wil zeggen dat ik poëtisch aangelegd ben, maar 
ik speel zeer graag met woorden. Al vanaf de oktobergroei 
in mijn eerste jaar staat er al elke Groei een artikel van mij 
in en daarnaast ben ik ook bezig met een “boek” te schrij-
ven, hoewel ik er liever naar verwijs als een verhaal omdat ik 
niet meteen de intentie heb om het uit te geven, maar mis-
schien komt dat later wel. Naast echte verhalen schrijven 
ben ik ook fan van gedichten. Ik heb zelf jarenlang drama, 
toneel, voordracht en heel den bazar gevolgd en daar heb ik 
die liefde wel deels gevonden. Ik ben allesbehalve een kenner en vele gedichten vind 
ik zeker ook te abstract, maar een mooi gedicht kan me wel tot denken zetten.  
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 Knutselsmurf 
Knutselen was in de lagere school en in het middelbaarmijn favoriete 
vak met kop en schouders. Nog steeds pruts ik graag aan van alles en 
nog wat en ik droom nog steeds van LEGO sets voor mijn verjaardag. 
Daarnaast hou ik ervan om een probleem voorgeschoteld te krijgen 
om dan te zoeken naar een oplossing. Mijn koppigheid zorgt er dan 
weer voor dat ik niet vaak opgeef 
 
Louis 
 Babysmurf 
Niet alleen mijn alias voor een goede week in het eerste semes-
ter maar ook omdat het nog maar mijn eerste jaar in Gent is 
dus op sommige vlakken ben ik echt nog een baby. Ik ben te-
vens uit Brugge en het bijhorende West-Vlaamse accent past 
hier ergens ook wel bij denk ik. 
 
 Rustige smurf 
Ik wil hiermee niet zeggen dat dingen me niet kunnen schelen ofzo, ik 
ben echt gewoon een rustig mens. Als je mij boos of ambetant kan ma-
ken op een of andere manier ben je echt al een uitzondering. Het ge-
beurt echt zelden dat ik me opwind over iets of dat je mij in een seri-
eus argument gaat zien met iemand. Ik geniet ook van de kleine din-
gen in het leven, een pintje in de zon kan mijn dag volledig maken 
(zelfs om 10u s’ochtends). 
 
 Smulsmurf 
Mmm, kaaskroketjes… Dit is meestal mijn brein tijdens een feest-
je of in de Delta. Als je me ooit zoekt sta ik dus waarschijnlijk aan 
het vetkraam kaaskroketten te zoeken of ergens een paar meter 
verder diezelfde kaaskroketten te verslinden. 
 
 Klungelsmurf 
Veel uitleg moet ik hier eigenlijk niet bij geven. Ik ben redelijk on-
handig met ongeveer alles maar ik probeer wel overal een handje toe 
te steken waar ik kan. Belangrijk om te weten is dat ik het altijd goed 
bedoel  en wel m’n best doe maar ik ben echt gewoonweg lomp. 
 
 Lolsmurf 
Inderdaad misschien basic, maar het aanbod smurfen is schaars aan 
het worden en zo’n complex persoon ben ik nu ook weer niet., 
maar natuurlijk probeer ik altijd te lachen en anderen te laten 
lachen want lachen is gezond en blijkbaar ook wel nog tof 
meestal. 
 

Stem dus voor ons, zodat we geen blauwtje lopen! 
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Paviljoen: Silke 

 

Hellowww 

Ik ben Silke Del'haye en kom voor academiejaar 2020-2021, oftewel het 100ste jaar van VLK, op als 
paviljoenbeheerd(st)er. De voorbije 2 jaar zullen jullie mij waarschijnlijk wel al eens gespot heb-
ben als VLK sport. Hoewel het tijd is voor wat frisse wind bij sport, ben ik nog lang niet uitgeke-
ken op VLK en wil ik mij dan ook graag verder nuttig bezighouden. 

Kuisvrouw 
Het paviljoen ‘proper’ en ‘ordelijk’ houden, wordt vaak gezien als de hoofdtaak 
van de paviljoenbeheerd(st)er. Echt proper zal het hier natuurlijk nooit zijn, an-
ders is het paviljoen, het paviljoen toch niet meer. Om het paviljoen echter vlot 
van cantuszaal, naar vergaderzaal naar feestzaal om te kunnen toveren, zal ik mijn 
best doen om het paviljoen zo net te houden als mogelijk is. 

Een van de punten daarbij is ook zeker dat de zolder in orde is. Ik wil hier graag 
sleutelen aan een oplossing om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te ma-
ken om hun spullen te stockeren als om ze opnieuw uit te halen voor gebruik. 
Ook voor onze trouwe shifters en feestgangers is dit belangrijk, zo kunnen we de 
vestiaire op punt brengen, waardoor het voor jullie allemaal aangenamer en vlot-
ter zal verlopen.  

 

Klusjesvrouw 
Stoelen repareren zodat uw zitvlak een aangename cantus mag beleven. De lei-
ding van de toog onderhouden zodat uw drank elk feestje opnieuw rijkelijk in pro-
pere bekers kan vloeien. En nog veel meer kleine klusjes die moeten gedaan wor-
den zodat jullie elke activiteit opnieuw met volle teugen kunnen genieten. Ik zal 
dan ook alles uit de kast halen om deze klusjes zo snel en goed mogelijk uit te 
voeren, opdat jullie kunnen genieten van het heerlijke studentenleven op onze 
geliefde Coupure.  

Catering en barvrouw 
Dit houdt enerzijds in het praesidium voorzien van snacks en 
drankjes voor tussendoor, MAAR anderzijds mogen we het pavil-
joencafé natuurlijk niet vergeten! Mochten jullie de fakbar moe-
ten missen hebben, of je hebt gewoon nog zoveel meer te vertel-
len, zal ik jullie voorzien van frisse drankjes en een gezellige sfeer 
om wat bij te praten. Verder zal ik hiervoor nog wat brainstormen 
om deze leuke avonden een tof extraatje of verrassende twist te 

geven. 

 

 

Veel liefs, Silke 
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PÄVILJØEN 
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Nu ik mij kort heb voorgesteld zou ik graag mijn betoog willen starten met een uitleg 
waarom ik zo egocentrisch moest zijn om mijn naam in het IKEA-logo in te vullen. 
Enerzijds omdat ik het echt leuk vond om te maken en er te veel tijd in heb gestoken 
om het er uit te laten, anderzijds omdat ik opkom voor de paviljoenfunctie binnen het 
VLK-praesidium en ik de link tussen paviljoenbeheerder (de ‘klusjesman’) en de IKEA
-bouwplanners wel passend vond.  

Omdat ik al een tijdje wist dat mijn interesse binnen het VLK-praesidium naar pavil-
joenbeheerder ging, heb ik de afgelopen maanden (voor deze coronacrisis dus) de 
huidige paviljoenbeheerder (Breccie) voldoende geobserveerd om tot de volgende 
conclusie te komen: 

Skills nodig om paviljoenbeheerder te worden: 

•Uiterst vriendelijk zijn en iedereen met plezier helpen; 

•De nodige skills hebben om dingen te repareren; 

•Geweldig gezellige pavi-cafés organiseren (een traditie die ik zeker zou voortzetten);  

•And last but not least, zorgen dat je elke VLK-fuif, Vooruit-fuif of cantus volledig 
naar de kloten gaat (daar heb ik dit jaar al goed op getraind dus dat komt zeker in or-
de) 

De lat is zeer hoog gelegd dit jaar. Toch ben ik er van overtuigd dat ik over al de skills 
beschik om jullie geliefde paviljoen onder mijn vleugels te nemen volgend academie-
jaar en er een even geweldig (lustrum)jaar van te maken.  

Ik kan dit wel allemaal gaan verkondigen en volgelingen gaan ronselen, maar om toch 
al te bewijzen dat ik er zeker mijn werk van ga maken, heb ik de volgende ideetjes be-
dacht die ik al graag met jullie wil delen. Hopelijk maak ik jullie zo al een klein beetje 
warm voor deze activiteiten (en misschien nog een reden of twee om op mij te stem-

Hey hoi 
This is me: 

Naam: Loïc Herman Verhaert 
Bijnaam: ‘Loweak’ 
Leeftijd: 18 jaar  

Vrienden: / (reden voor opkomst) 
Favoriete Minecraft Blok: TNT-block 

Quote: Het is pas koud als de boeren ijs 
melken. 

Funfact: Mijn ouders wouden me eerst 
Fritz noemen (Thank god they didn’t) 
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men moest je deze evenementen willen zien volgend jaar ). 

Idee 1:  ‘Olympische pavispelen’ is een avond vol plezier met 5 disciplines (lees: de 
leukste caféspelletjes). Team up met je beste vriend en probeer olympisch kampioen 
te worden in deze vijfkamp!  

Idee 2: ‘Kiekekoarting @pavi’ is misschien wel een serieuzer evenement omdat er 
(gebraden) kip valt te winnen. Maar serieuzer betekent niet minder leuk, dus zoek 
maar alvast je beste manillenpartner en kom het opnemen tegen andere teams. 

Idee 3: ‘Rommelmarkt in Pavi’ is een namiddag waarin je al je ‘rommel’ of voorwerpen 
die je al lang wou wegdoen kunt verkopen.  
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Neen, er moet dus niet altijd gezopen worden in het Paviljoen. Kom gewoon eens 
rondslenteren zoals je op een normale rommelmarkt ook zou doen, en misschien ge-
raak je wel aan wat koopjes! 

 

Na een fantastisch (half) schachtenjaar wil ik niets liever dan betrokken blijven bij de 
VLK. De opstap naar praesidium zou daarvoor ideaal zijn.  

Zo, ik hoop dat jullie nu op de hoogte zijn van wie ik ben en wat ik wil. Indien jullie 
op mij stemmen, zou ik dit enorm waarderen, aangezien ik oprecht het gevoel heb 
dat deze functie op mijn lijf is geschreven. Ik zou dan willen afsluiten met het volgen-
de motto voor volgend jaar als (toekomstig?) paviljoenbeheerder:  

Ik ben dan misschien geen steen, toch zou ik er keihard voor gaan! 

Grts  

Loïc Verhaert 
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Fouriers: Meloen, Mathieu en Shauny 
 
Beste boerekotters en sympathisanten, 
 
HABEMUS MELOEN! 
 
Na twee jaar zwoegen en zweten achter de toog is het dan eindelijk zover. De Heer 
Melon de Cavaillon wordt Keizer. Hij kreeg volgende brief toegestuurd. 

 
 
 



 35 

 

 

Uiteraard willen wij de paus niet teleurstellen en komen dan ook als team op om Fou-
rier te worden in het jaar 2020-2021. Hieronder is ook de responsbrief van Meloen 
naar de Paus te lezen.  
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ICTemmer: Arthur 
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00100000 01110111 01101111 01110101 00101110 00100000 01001001 01101011 00100000 
01100010 01100101 01101110 00100000 01100111 01100101 01101101 01101111 01110100 01101001 
01110110 01100101 01100101 01110010 01100100 00100000 01101111 01101101 00100000 01110110 
01100001 01101110 00100000 01100100 01101001 01110100 00100000 01101000 01101111 
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01101110 01100100 01100101 01110010 01100100 00100000 01101010 01100001 01110010 
01101001 01100111 00100000 01100010 01100101 01110011 01110100 01100001 01100001 01101110 
00100000 01110110 01100001 01101110 00100000 01100100 01100101 00100000 01010110 
01001100 01001011 00100000 01100101 01100101 01101110 00100000 01100111 01100101 01110111 
01100101 01101100 01100100 01101001 01100111 00100000 01101010 01100001 01100001 
01110010 00100000 01110100 01100101 00100000 01101101 01100001 01101011 01100101 01101110 
00100000 01101101 01100101 01110100 00100000 01100111 01100101 01110111 01100101 01101100 
01100100 01101001 01100111 01100101 00100000 01100110 01101111 01110100 01101111 00100111 
01110011 00100001 00100000 01000100 01100001 01100001 01110010 01101110 01100001 
01100001 01110011 01110100 00100000 01110111 01101001 01101100 00100000 01101001 01101011 
00100000 01101111 01101111 01101011 00100000 01110110 01100101 01110010 01100100 01100101 
01110010 00100000 01110111 01100101 01110010 01101011 01100101 01101110 00100000 01100001 
01100001 01101110 00100000 01100100 01100101 00100000 01100100 01101001 01100111 
01101001 01110100 01100001 01101100 01101001 01110011 01100101 01110010 01101001 01101110 
01100111 00100000 01110110 01100001 01101110 00100000 01100100 01100101 00100000 
01010110 01001100 01001011 00100000 01111010 01101111 01100100 01100001 01110100 
00100000 01101010 01110101 01101100 01101100 01101001 01100101 00100000 01110110 
01100001 01101110 00100000 01101111 01110110 01100101 01110010 01100001 01101100 00100000 
01110100 01100101 01110010 00100000 01110111 01100101 01110010 01100101 01101100 01100100 
00100000 01101010 01100101 00100000 01100011 01110101 01110010 01110011 01110101 01110011 
01110011 01100101 01101110 00100000 01101011 01110101 01101110 01101110 01100101 01101110 
00100000 01101011 01101111 01110000 01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 
01100101 00100000 01101011 01100001 01101100 01100101 01101110 01100100 01100101 01110010 
00100000 01101011 01110101 01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 01100011 01101000 
01100101 01100011 01101011 01100101 01101110 00100000 01101111 01100110 00100000 01101010 
01100101 00100000 01110110 01110010 01101001 01100101 01101110 01100100 01100101 01101110 
00100000 01101011 01110101 01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 01110000 01100101 
01110011 01110100 01100101 01101110 00100000 01100100 01101111 01101111 01110010 00100000 
01111010 01101001 01101010 01101110 00101111 01101000 01100001 01100001 01110010 00100000 
01100100 01101111 01101101 01101101 01100101 00100000 01110101 01101001 01110100 01110011 
01110000 01110010 01100001 01101011 01100101 01101110 00100000 01101111 01110000 
00100000 01110100 01100101 00100000 01110011 01110100 01110101 01110010 01100101 01101110 
00100000 01101110 01100001 01100001 01110010 00100000 01100100 01100101 00100000 
01101011 01100001 01110100 01100101 01110010 01100010 01101100 01100001 01100001 01110011 
01110100 00101110 00001010 00001010 01000001 01100001 01101110 01100111 01100101 01111010 
01101001 01100101 01101110 00100000 01101001 01101011 00100000 01100001 01101100 
00100000 01100111 01101111 01100101 01100100 00100000 01110111 01100101 01100101 01110100 
00100000 01101000 01101111 01100101 00100000 01001001 01000011 01010100 00100000 
01110111 01100101 01110010 01101011 01110100 00101100 00100000 01110111 01101001 01101100 
00100000 01101001 01101011 00100000 01101110 01101111 01100111 00100000 01100101 01100101 
01101110 00100000 01100101 01111000 01110100 01110010 01100001 00100000 01110100 
01100001 01100001 01101011 00100000 01101111 01110000 00100000 01101101 01100101 
00100000 01101110 01100101 01101101 01100101 01101110 00101110 00100000 01001001 01101011 
00100000 01101011 01101111 01101101 00100000 01101110 01100001 01101101 01100101 01101100 
01101001 01101010 01101011 00100000 01101111 01110000 00100000 01100001 01101100 01110011 
00100000 01110011 01100011 01101000 01100001 01100011 01101000 01110100 01100101 01101110 
01110100 01100101 01101101 01101101 01100101 01110010 00100001 00100000 01001101 01101001 
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01101010 01101110 00100000 01101010 01100001 01100001 01110010 00100000 01100001 
01101100 01110011 00100000 01110011 01100011 01101000 01100001 01100011 01101000 01110100 
00100000 01110111 01100001 01110011 00100000 01100101 01100101 01101110 00100000 
01100101 01101110 01101111 01110010 01101101 00100000 01111010 01100001 01101100 01101001 
01100111 00100000 01101010 01100001 01100001 01110010 00100000 01100101 01101110 
00100000 01101001 01101011 00100000 01110111 01101001 01101100 00100000 01100111 
01110010 01100001 01100001 01100111 00100000 01100100 01100001 01110100 00100000 
01101001 01101011 00100000 01101101 01101001 01101010 01101110 00100000 01100101 01110010 
01110110 01100001 01110010 01101001 01101110 01100111 00100000 01101011 01100001 01101110 
00100000 01100100 01100101 01101100 01100101 01101110 00100000 01101101 01100101 
01110100 00100000 01100100 01100101 00100000 01101110 01101001 01100101 01110101 01110111 
01100101 00100000 01110011 01100011 01101000 01100001 01100011 01101000 01110100 
01100101 01101110 00101110 00100000 01001001 01101011 00100000 01101000 01100101 
01100010 00100000 01100111 01110010 01100001 01100001 01100111 00100000 01100100 
01100001 01110100 00100000 01111010 01100101 00100000 01111010 01101001 01100011 
01101000 00100000 01100001 01101101 01110101 01110011 01100101 01110010 01100101 01101110 
00100000 01101101 01100001 01100001 01110010 00100000 01101111 01101111 01101011 
00100000 01100100 01100001 01110100 00100000 01111010 01100101 00100000 01101000 
01110101 01101110 00100000 01100101 01100101 01110010 01110011 01110100 01100101 00100000 
01101010 01100001 01100001 01110010 00100000 01111010 01101111 01101110 01100100 01100101 
01110010 00100000 01100001 01101100 00100000 01110100 01100101 00100000 01110110 
01100101 01100101 01101100 00100000 01101011 01101100 01100101 01100101 01110010 01110011 
01100011 01101000 01100101 01110101 01110010 01100101 01101110 00100000 01101011 01110101 
01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 01100100 01101111 01101111 01110010 01110011 
01110100 01100001 01100001 01101110 00101110 00100000 01000100 01100001 01100001 
01110010 01101111 01101101 00100000 01111010 01101111 01110101 00100000 01101001 01101011 
00100000 00100000 01111010 01101111 01100001 01101100 01110011 00100000 01110110 01101111 
01110010 01101001 01100111 01100101 00100000 01101010 01100001 01110010 01100101 01101110 
00100000 01100111 01100101 01110010 01100101 01100111 01100101 01101100 01100100 
00100000 01110111 01100001 01110100 00100000 01110011 01110100 01110101 01100100 01100101 
01100101 01110010 01101101 01101111 01101101 01100101 01101110 01110100 01100101 01101110 
00100000 01101001 01101110 01101100 01100001 01110011 01110011 01100101 01101110 00101110 
00100000 01001000 01101001 01100101 01110010 01101110 01100001 01100001 01110011 
01110100 00100000 01110111 01101001 01101100 00100000 01101001 01101011 00100000 
01100111 01110010 01100001 01100001 01100111 00100000 01100100 01101111 01101111 01110010 
01101000 01100101 01100101 01101110 00100000 01101000 01100101 01110100 00100000 
01101010 01100001 01100001 01110010 00100000 01100111 01101111 01100101 01100100 
00100000 01101011 01110101 01101110 01101110 01100101 01101110 00100000 01101100 01100001 
01100011 01101000 01100101 01101110 00100000 01101101 01100101 01110100 00100000 
01100100 01100101 00100000 01110011 01100011 01101000 01100001 01100011 01101000 
01110100 01100101 01101110 00100000 01100101 01101110 00100000 01100101 01110010 01110110 
01101111 01101111 01110010 00100000 01111010 01101111 01110010 01100111 01100101 01101110 
00100000 01100100 01100001 01110100 00100000 01101001 01100101 01100100 01100101 
01110010 01100101 01100101 01101110 00100000 01111010 01101001 01100011 01101000 
00100000 01110100 01101000 01110101 01101001 01110011 01110110 01101111 01100101 01101100 
01110100 00100000 01101111 01110000 00100000 01100100 01100101 00100000 01110111 
01100001 01110010 01101101 01100101 00100000 01100110 01100001 01100011 01110101 01101100 
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01110100 01100101 01101001 01110100 00100000 01110111 01100001 01100001 01110010 01110110 
01100001 01101110 00100000 01110111 01100101 00100000 01100001 01101100 01101100 
01100101 01101101 01100001 01100001 01101100 00100000 01100100 01100101 01100101 
01101100 00100000 01110101 01101001 01110100 01101101 01100001 01101011 01100101 01101110 
00101110 00001010 00001010 01000111 01110010 01101111 01100101 01110100 01101010 01100101 
01110011 00100000 01110110 01100001 01101110 00100000 01101101 01101001 01101010 
00100000 01100101 01101110 00100000 01100001 01101100 01110110 01100001 01110011 
01110100 00100000 01100010 01100101 01100100 01100001 01101110 01101011 01110100 
00100000 01110110 01101111 01101111 01110010 00100000 01101010 01100101 00100000 01110011 
01110100 01100101 01101101 00100001 
 

https://www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-ascii.html 
 

mvg, 
Arthur Leyder 

https://www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-ascii.html
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