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U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) 

vzw. 

Academiejaar 2016 – 2017, jaargang 72. 

Dit is de Novembergroei, gedrukt op 350 

exemplaren. 

Groeiredacteurs: 

Jeroen Baillière & Jorien Favere 

INHOUD 
2 
KALENDER 
 

3 
DE PRAESES SPREEKT 
 

10 
WOLKEN SPOTTEN 
Leer het weer voorspellen adhv de wolken! 

18 
SPORTKALENDER 
 

30 
RUSLAND: EXPECTATION VS REALITY 

 

40 
CANTUSNUMMERS UITGELICHT 
Kom de geheimen van het Io Vivat te weten. 
 

42 
GOED GEZIEN MET TANTE JORIEN 

54 
LITERNATUUR 
 

66 
HENRY’S COLUMN 
 

67 
BOEROSCOOP 
Lees hier wat de sterren over u weten! 
 

69 
KATER BLAAST 
 
 

Remember november 
 
November. 
De dagen korten, de nachten 
verlengen terwijl de Belgische 
regen welig tiert. Tijd dus om 
vanavond gezellig aan het 
haardvuur te smelten met de 
Groei in de handen en een 
dekentje op de schoot. En een 
kat die spint. Of gewoon een 
spin. Mama, ik wil een kat! 
 
Laat u verwarmen door de extra 
dikke editie vol literatuur, feiten 
en fictie, weetjes en een gezonde 
portie zever. Niet alleen het 
voltallig praesidium, maar ook 
veel getalenteerde VLK’ers 
droegen hun steentje bij. 
 
Veel liefs, 
Jeroen & Jorien 

Erudimus qui custodient, terrae fertilitatem 

Editie November 2016 
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VLK-Kalender 

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Iedere zondag Fakbar Koe 20u 

Iedere maandag 
Lopen rond de 
watersportbaan 

GUSB ingang 19u30  

Vrijdag 25 nov Galabal Oude vismijn 22u 

Vrijdag  2 dec Ereledenvat Koe 17u 

Maandag 5 dec Zwemmarathon GUSB 19u 

Dinsdag 6 dec Klaascantus Paviljoen 19u30 

Donderdag 8 dec Coctailparty Koe 22u 

Dinsdag 13 dec Kerstmarkt Faculteit Hele dag 
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De praeses spreekt 
Liefste trouwe lezers 

Zo snel als de eerste 2 weken voorbijvlogen, zo vlug gingen ook de 5 daaropvolgende 
weken voorbij. Daar het semester binnen 4 weken alweer geleefd en gepasseerd is, 
beginnen de voorbeeldige studenten al te denken aan die vreselijke maanden die hun 
te wachten staan. Gelukkig hebben de eerstejaars op de Peter- en meteravond 
allemaal een ervaren 2ejaar toegewezen gekregen die hun trouwe steun en toeverlaat 
zal zijn en ze zal helpen deze eerste examenperiode te trotseren. 

De dag na deze verbroedering met de ouderejaars was het tijd om te verbroederen 
met elkaar, en waar beter dan op het Schachtenkonvent? De pintjes stroomden als 
vanzelf de kelen binnen en moesten de cursussen even gemakkelijk te onthouden zijn 
als de aangeleerde cantusnummers, zouden alle schachten afstuderen met grootste 
onderscheiding en een staande ovatie. Ze zijn zich echter van nog geen kwaad 
bewust, dus laten we ze nog even genieten van hun onschuld en naïviteit. Om de 
week helemaal te toppen, lieten 7 schachten zich over de toonbank van het Paviljoen 
verhandelen om de week erop een hele week naar de pijpen van de kopers te dansen. 
De goedkoopste, traditioneel de eerste, werd op €70 geschat, en de duurste werd voor 
€120 van de hand gedaan aan een koper die een zeer aangename week tegemoet ging. 

De week erop werd de kater van de Bierbowling verdronken door het verdunde bier 
van de (mogelijks laatste) Beiaardcantus waar maar liefst 59 fiere VLK’ers de regen 
trotseerden om luidkeels mee te brullen met de beiaardier. Rust werd ons niet 
gegund, want de kater van de Beiaardcantus maakte de Provinciedrink in de Koepuur 
tot een echte test. Antwerpen was talrijk aanwezig en vestigde een record dat niet 
vlug verbroken zal worden: ze dronken maar liefst 515 pinten om hun provincie als de 
beste te bewijzen. Genoeg activiteiten voor de leden, maar ook de ereleden werden 
niet vergeten. Zij genoten van een Ereledenvat, vergezeld van een overvloed aan 
lekkere hapjes en snacks. 

Een sportieve week drong zich aan om al die extra kilo’s van het bier te verbranden, 
beginnende met het IFT, het InterFacultair Tornooi. Een hele dag sportcompetities 
(zie het artikel van sport voor meer uitleg) waar we de andere kringen verbaasden 
met onze sportieve prestaties en verdiend de zilveren plaats op het podium 
behaalden. De laatstejaars genoten een deftige CV-training en ook de ouders van 
eerstejaars werden eens uitgenodigd om plaats te nemen in onze Oehoe voor de 
Ouder-infoavond, waar ze uitgebreid geïnformeerd werden over de studie 
waar hun kind zich aan waagt. Woensdag zijn we met een kleine delegatie lopers het 
team van LBK gaan steunen voor de 24-urenloop in Leuven, om achteraf het 
Leuvens uitgaansleven eens op te snuiven. Oost-west-thuis-best, want in Leuven 
kunnen ze toch geen feestjes bouwen zoals wij in het Paviljoen. Fright Fest was in 
samenwerking met de GBK weer een Paviljoenfuif van formaat dankzij de massale 
opkomst van goed verklede mensen. 

Nadat wij Leuven verkend hadden, was het niet meer dan logisch om ook de 
Leuvenaars bij ons welkom te heten. Maandag was er geen les en dit zonder logische 
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reden, wat gevierd moest worden met – u raadt het – meer verbroedering! Demetris 
en LBK, de bio-ingenieurskringen van respectievelijk Antwerpen en Leuven, kwamen 
de faciliteiten van het paviljoen en de engelenstemmen van onze leden bewonderen 
op de Cantus der Bio-Ingenieurs. Donderdag was de grote dag van ABInBev aan 
onze faculteit. Terwijl de laatstejaars luisterden naar de Bedrijfsvoorstelling van het 
werkleven in dit bedrijf, werd tegelijkertijd een van de meest gekende producten van 
het bedrijf genuttigd tijdens de helse Olympische Bierspelen.   

Om te bewijzen dat we meer zijn dan enkel een kring voor zuipschuiten, brakkers en 
brossers, zijn we er ook trots op mee te werken aan de Bloedserieusweek, een week 
waarin studenten in de UFO een 2e bloeddonorcentrum opstellen om een week lang 
zoveel mogelijk donoren te scoren. Om de trend verder te zetten, hebben we na vorig 
jaar opnieuw het recordaantal donoren een beetje hoger gelegd. Voor Game of 
Ghenteneers, een spel georganiseerd door Stad Gent om studenten en 
buurtbewoners van Coupure Links en Coupure Rechts dichter bij elkaar te brengen, 
deden ook wij onze duit in het zakje door enkele buurtbewoners voor de camera neer 
te steken. 

Om de gesmede banden met de LBK te onderhouden, maar ook om te testen wie van 
ons nu de betere sporters heeft, zijn we met een bende naar Leuven afgezakt om in 3 
sporten de beste kring te bepalen. Om de competitie niet allesoverheersend te laten 
worden, werd ook deze dag afgesloten met een verbroedering en werd nogmaals de 
Leuvense uitgaansstijl uitgeprobeerd. 

In tegenstelling tot Amerika met z’n nieuwe president, blijft de VLK vooruitgaan, 
groeien en bloeien! 
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Het hoe en wat: GALABAL 
Vice 
 

25 november 2016 is het zover. De oude vismijn in het historisch centrum van Gent 
doet haar deuren open voor het nobele volk der VLK. Vorig jaar was het een daverend 
succes met een grote hoeveelheid klasse geïncludeerd. Om perfect op de hoogte te 
zijn van het reilen en zeilen op deze avond is hier een korte doorloop. 
 
Traditiegetrouw ondervinden de gegadigden een lichte vorm van stress alvorens het 
bal van start gaat. Sommigen proberen die ene dame te strikken voor een date naar 
het bal. Waar vroeger de heer de dame in een handgeschreven brief met een zilveren 
pen op blauw papier vroeg of zij hem wilde vergezellen naar het gala, komt het 
hedendaags neer op het sturen van een bericht via Facebook. Iets minder romantisch, 
maar de betekenis blijft dezelfde. De dame antwoordde hierop met een brief, 
handgeschreven met gouden pen op roze papier, waarna een heel officieel proces 
volgde beginnend met thee drinken. Wanneer de heer op de thee mocht komen moest 
hij een code ontcijferen. Wanneer de dame naast een kopje thee niet serveert, dan 
wijst ze zijn aanzoek af. Is er echter interesse van haar kant uit dan serveert ze er 
koekjes bij. In het laatste geval moet de heer ook subtiele hints afwijzen wat betreft de 
kledij. De dame zal een tip van haar jurk uit de kast laten hangen of een bepaalde 
kleur bloemen op tafel zetten om te wijzen op de kleur 
van haar kleed die bewuste avond. Gelukkig is het 
hedendaagse proces net iets eenvoudiger. Alhoewel 
velen nog steeds lang bezig zijn met die perfecte outfit 
samen te stellen. Voor veel dames mag het galakleed 
niet iets zijn waar ze al in gezien zijn, maar om er weer 
veel geld aan uit te geven is dan ook weer een brug te 
ver. Aan de andere kant staan de mannen te twijfelen 
over hun kostuum. Gaan ze voor een strik of zal toch die 
ene das het pak maken tot een echte klasse act. Er zijn 
ook altijd die creatievelingen die voor de meer 
uitdagende kostuums gaan. Alles is mogelijk op het 
galabal der bio-ingenieurs.  

 
Nadat het pak is gekozen en het kleed is 
beslist, gaat het genadeloos verder naar 
de volgende stap.  Als het ticket gekocht 
is moet de rode loper getrotseerd 
worden. Geflankeerd met linten en brede 
security agenten is het moment 
aangebroken. Nog enkele ogenblikken en 
je kan het gebouw betreden met toch een 
klein borrelend gevoel vanbinnen waarin 
je jezelf als een echte vip voelt. 
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Hoe je ook binnen komt, je doet het 
zelfzeker. Heb je die ene speciale persoon 
kunnen strikken om je te vervoegen dan 
wil je zeker dat iedereen je date kan 
aanschouwen. Heb je al lang een vriend of 
vriendin dan is dit jullie moment om in 
vol ornaat de rode loper te bezitten.  Ben 
je zeker genoeg van je stuk, dan kan je 
evengoed met trots alleen binnen treden. 
Het galabal is vanavond jouw jachtveld en 
alle mensen in prachtige kledij zijn je 
prooien deze avond. Er zal wel iemand 
zijn date onbewaakt achterlaten en dan zal je er zijn om een “schouder” aan te 
bieden…  
 

Na de ingang te hebben getrotseerd gaat de 
tocht verder naar de inkomstoog. Hier 
wordt de uitwisseling voltrokken van 
kaarten en bandjes. Ook krijg je een 
waarborg in handen om je eerste glas mee 
te krijgen. Op de achtergrond hoor je al het 
gedaver van het feest dat naast jou al volle 
kracht gaande is. Je lichaam kan zich niet 
beheersen en begint al zacht te bewegen op 
het ritme van de muziek die tot bij jou 
drijft. 

 
Jassen worden afgegeven, bonnetjes gekocht en je bent officieel klaar om aan het 
feest te beginnen. Het aanbeeld is groots. Een grote zaal die volledig is ingekleed in 
een classy galabal stijl die al een groot aantal mensen bevat die op hun best gekleed 
zijn. Je herkent mensen, koopt het drankje en de nacht is begonnen. Het dansen 
komt automatisch en het kleed of pak maken zelfs de vreemdste dansbewegingen 
elegant. 
 
Er vallen flitsen op in je 
ooghoek en je ziet een 
fotograaf lustig foto’s nemen 
van mensen die hopen op een 
nieuwe profielfoto. Alles is 
aanwezig: vrienden, mooie 
kleren, mooi haar, geweldige 
dansmoves! Laat die foto’s 
maar komen.  
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Na een avond vol dansen, drinken en misschien wel enige vorm van affectie zit de 
avond er op. De lichten gaan aan en het is tijd om naar huis te gaan. Of dat dacht je 
alleszins. Je krijgt te horen dat de VLK nog voor lekkere verse koffiekoeken zorgt in 
café Koepuur. Samen met je vrienden en date hebben jullie de hele avond heel wat 
energie opgebruikt en valt de beslissing om toch wel een ontbijtje mee te pikken als 
het even kan. Na een korte tramrit met mede deels beschonken mensen en een 
heerlijk ontbijtje is het tijd om naar bed te gaan. De schoenen smijt je uit, alle kleren 
in een stapel op je bureaustoel en je kruipt in bed met slechts 1 gevoel: tevredenheid. 
 
Het wordt dit jaar weer een topeditie van het galabal. Hopelijk met jou er bij en met 
de bovenstaande uitleg ben je zeker op de hoogte van alles wat je kan verwachten en 
nog veel meer. 
 
Vice out 
Tomas 
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Dag boerekotter! 

Elk jaar houdt Studio Brussel de ondertussen door iedereen gekende actie Music For 
Life in de week voor kerstmis. Ook dit jaar is dat niet anders. Of toch…? 

Wij van de VLK vinden dat we ons als studentenvereniging in de ideale positie 
bevinden om de ganse faculteit warm te maken voor deze actie. Of je nu student, 
assistent, medewerker, professor of sympathisant bent: iedereen kan zijn steentje 
bijdragen! We hebben gekozen voor Protos, een organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor beter waterbeheer in 
ontwikkelingslanden.  

En dat kan op verschillende manieren. Wij houden zoals elk jaar onze kerstmarkt in 
de binnentuin van de faculteit. Dit jaar gaat deze door op dinsdag 13 december. Er 
zullen zoals gewoonlijk weer allerlei eet- en drinkgelegenheden zijn, en natuurlijk 
ook een enorm gezellige sfeer! Als dat al geen reden genoeg is om te komen; dit jaar 
gaat alle winst van de kerstmarkt integraal naar het goede doel! Drink dus maar beter 
drie jenevers in plaats van twee en kom ontbijten, lunchen én dineren bij onze vele 
etenskraampjes! Daarnaast zullen we zorgen voor verschillende andere acties en 
activiteiten op en rond de kerstmarkt, zodat niet alleen de hongerigen en dorstigen 
hun bijdrage kunnen leveren. Hou zeker het Facebook-evenement in de gaten voor 
verdere informatie! 

Maar daar stopt het niet! Jullie kunnen namelijk ook zelf acties op poten zetten! 
Zelfgemaakte pannenkoeken, koekjes of wafels verkopen, jezelf laten sponsoren om te 
lopen of zwemmen, auto's wassen, of simpelweg je spaarvarken kapotslaan? Elke actie 
en elke euro telt! Stuur een bericht of email naar VLK of spreek ons gewoon aan om te 
laten weten wat voor actie je wil ondernemen! 

Wanneer alle acties afgelopen zijn maken we op de kerstmarkt bekend hoeveel geld 
we in totaal hebben ingezameld. Daarmee gaan we dan tijdens De Warmste Week 
van Studio Brussel naar De Schorre in Boom waar we hopelijk een heel mooi bedrag 
mogen schenken aan Protos! 
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1e Hulp bij Trump 
Paviljoenbeheerder 
 
Gegroet beste studenten! 
 
Iedereen heeft ongetwijfeld vernomen dat Donald Trump de nieuwe president van 
Amerika is. Een goede zaak? De meningen zijn democratisch verdeeld. Sommigen 
zien het alvast niet zitten. Hiervoor geef ik een survivalgids om Trump’s Amerika 
veilig te doorstaan: 
 
 
 
 
 
Genoeg nuttige tips, denk je niet?  Maar als je weet dat Trump in 1990 een Razzie 
award heeft gewonnen voor zijn rol als acteur in de film Gosts can’t do it (nota bene: 
Razzie award = Oscar, maar voor de slechtste films gemaakt in dat jaar). Als je weet 
dat Trump niet enkel president & zakenman is, maar hij ook zijn eigen kledingslijn 
heeft, eigen vodka, eigen restaurants, eigen cateringbedrijven, online reisbureaus, 
meubelzaken, vervoersmiddelen heeft ontwikkeld, aan het hoofd staat van Miss 
Universe America, meer dan 50 boeken heeft gepubliceerd. Als je weet dat Trump zijn 
eigen spel heeft ontwikkeld (Trump the game: spelbord waarbij je moet investeren en 
tegelijkertijd de tegenstander(s) bankroet moet maken, seems fun!). Dan besef je dat 
dit geen doodgewone nieuwe president is van Amerika. Hier volgen dus nog enkele 
tips: 
 
 
 
 
 
NEEN NOG NIET GENOEG!!!! Want: omdat hij niet tevreden was van Obama (of 
jaloers?)  was Trump een actief lid van de groep ‘The Birther movement’. Deze groep 
stelde de geboorteplaats van Barack Obama in vraag. Hoewel Obama zijn 
geboortecertificaat vrijgaf aan de pers, geloofde Trump er niets van en stuurde hij 
onderzoekers naar zijn geboortedorp. Zijn meningen en opmerkingen over 
immigranten en vrouwen en anderen, ga ik hier niet beginnen opsommen, of anders 
zal de Groei in A4-formaat moeten afgedrukt worden. Hier volgen dus de laatste, 
broodnodige, tips: 
 
 
 
 
 
En voor de inwoners van America persoonlijk:  

 Paviljoenbeheerder OUT! 
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Wonderlijke wollige wolken wegwijzer 
Cultuur 
~Gouden raad voor het uitsterven van pluizig haar en verdwijnen van natte voeten.~ 

 
Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details en/of teleurstellingen over het Belgische 
weer.

 
Euh, alles is blauw!? 

Relax, er is geen wolkje aan de lucht.. 
 

Cirrus 

Schattige, pluizige veertjes gespot. Maak kennis met de cirruswolk. Ze verschijnen als 
het !NOG! mooi weer is. Kies dus al maar een outfit voor onder je regenjas uit en spuit 
je schoenen maar in want de kans op regen de volgende dag is groot. 
 

Cirrostratus 

“Een kring rond de zon, geeft regen in de ton” zegt mijn oma altijd terwijl ze haar 
plastic regenkapje uit haar klassieke zondagse handtas neemt en voorzichtig over 
haar permanent vast knoopt. Onthoud deze wijze raad, want ondanks zijn (schijn)-
heilig voorkomen, kondigt de cirrostratus wolk met zijn halo neerslag aan binnen de 
12 – 24 uur.   
 

Cirrocumulus 

Als je deze hoge, korrelige schaapjeswolk ziet, doe dan een vreugdedans en kus de 
persoon naast je. Deze wolk voorspelt goed weer in de nabije toekomst, vooral na een 
regenbui. In de tropen kan het leiden tot een weersverslechtering, maar dat is niet 
ons probleem! 
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Altocumulus 

Zie je een grijs-wit fluffy deken van grote schaapjeswolken en soms met een 
golfachtige structuur? Sorry, opnieuw een grote kans dat er binnen afzienbare tijd 
iets uit de lucht komt gevallen. 
 

Altostratus 

Mocht de altocumulus een duimnagel zijn, dan is de altostratus toch wel een vuist 
met ergens een zwak en waterig zonnetje dat moeizaam probeert ons een beetje te 
verwarmen. Als de kans op neerslag toeneemt, wordt de wolk als maar dikker en 
dikker en het zonnetje minder zichtbaar. Een typisch Belgisch weer, lang leve België! 
 

Stratus 

Bel die ene persoon op en spreek samen af op kot. Dit is het ideale netflix & chill - 
weer. Buiten koud, grijs, regenachtig en deprimerend? Binnen is het nog nooit zo 
warm, zonnig en romantisch geweest. 
 

Stratocumulus 

Ze bestaan effectief: wolken die positief weer brengen. De stratocumulus wolken zijn 
grote witte of grijze wolken die af en toe nog eens een blauwe hemel laten zien. 
 

Cumulus 

De Justin Bieber van alle wolken. Cumulus humilis aka mooiweerswolkje, een wolk 
met sterallures. Alle kinderen houden van hem, zien van alles in hem en tekenen 
hem. Zo lang hij klein blijft is hij schattig en onschuldig. Maar opgelet: als hij 
uitgroeit tot een cumulonimbus wil je er niets mee te maken hebben! Haal je dochter 
er weg! 
 

Cumulonimbus 

Prepare yourself, hell is coming! Barricadeer je deur, vergrendel je ramen, zet 
emmers onder de lekken en sla een voorraad koekjes, aanmaakblokjes, onderbroeken 
en wc-papier in. Roep je konijn binnen, zoek naar kaarsen en bid voor alle arme 
stakkers die nog buiten zijn. 
 
 

“open your eyes, look up to the skies and seeeeee” ~Bohemian Rhapsody, Queen 
 

Veel wolkplezier! 
Kusjes, 
Cultuur 
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  Mijn No-poo project 
PR Intern 
 
WAAAAAT?! No-poo?! Nooit meer kakken ofwa?! Ja, dat was ook mijn eerste reactie 
toen er na het intypen van ‘haar enkel nog met water wassen’ op google ‘no-poo 
project’ verscheen! Maar geen zorgen de ‘poo’ komt dus gewoon van ‘shampoo’. Dit is 
dus dan ook waar dit artikel over zal gaan, het wassen van je haar met enkel nog 
water. 
Ik begon hiermee zo’n 7 maand geleden. Nadat ik mijn haar terug wat meer los was 
beginnen dragen, bleek het nogal rap terug vettig te worden. ‘Ja wat wil je als je hele 
dagen in je haar zit te woelen Sarah!’ Oke dat is waar, maar het haargewoel ging ik 
hoogstwaarschijnlijk niet gauw verleren, dus besloot ik eens iets anders uit te testen… 
Wat achteraf een radicalere ingreep bleek dan gewoon minder met mijn haar prutsen. 

Ik deed dus wat research op het internet en vond na heel wat blogs afschuimen een 
mooie uitleg over hoe het no-poo project aan te 
pakken, want helaas houdt het meer in dan gewoon 
geen shampoo meer gebruiken. Eerst en vooral zit je 
met een best wel lange overgangsfase, met heel veel 
vettig haar. Ik heb zo’n 3 volle maanden mijn haar 
niet meer los kunnen dragen omdat ik dat de mensen 
rondom mij onmogelijk kon aandoen. Ook waste ik 
het in die 3 maanden met zuiveringszout ook wel 
natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3), 
natriumbicarbonaat, dubbelkoolzure soda, baking 
soda, E500 genoemd. Dit zorgde ervoor dat mijn haar 
er niet vettig uitzag. Maar niks was minder waar. Ken 
je het gevoel als je uit zee komt? Je hebt de indruk 
dat je haar vettig is, maar als je in de spiegel kijkt ziet 
het er tamelijk tot zeer droog uit. Hetzelfde effect 
krijg je van je haar wassen met zuiveringszout. Geen 
lachertje, maar de mensen rondom je merken er niks 
van. 

Om een idee te hebben hoe vlot het verliep, hield ik een beknopte haarkalender bij: 

Week1 : amai vettig 

Week2 : amai nog vettiger 

Week3 : zoooooo vettig 

Week4 : duuuuude… 

Week5 : pffff nog steeds zeer vettig 

Week6 : murp! (deze kreet drukt mijn teleurstelling uit : mijn haar is dus nog steeds 
zeer vettig) 
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Week7 : misschien moet ik per maand beginnen werken, dan lijkt het tenminste dat 
ik vooruitgang boek. 

Einde maand2 : Gaat mijn haar ooit vooruitgang boeken?! Misschien moet ik het 
opgeven… 

Maand3 : woooooow! Het ziet er minder vettig uit, nog steeds niet losdraagbaar, maar 
minder vettig! 

Maand4 : De zomer was begonnen en bij de zomer horen festivals en bij festivals 
hoort vettig haar, dus ideaal! En mijn haar zag er na 5 dagen Dour, beter uit dan na 2 
dagen Pukkelpop toen ik mijn haar nog waste met shampoo :o Mijn geloof in mirakels 
hersteld (maar niet heus). 

Maand5 : Voor het eerst in bijna een half jaar had ik een ‘wow mijn haar ziet er 
perfect normaal uit’-dag! Oke het was maar één dag en enkel mijn mama heeft mij die 
dag gezien, maar dan nog :p. 

Maand6 : zowat met ups en downs 

En zo gaat het verder… Helaas kan ik nu nog steeds niet zeggen dat het honderd 
procent geslaagd is, maar ik ben er ook niet ontevreden van. Ik zie wel hoe het verder 
evolueert :p. Misschien dat ik binnenkort eens een andere noo-poo methode probeer 
(ja, je hebt er meerdere!). 

 

Waarom het no-poo project een strak plan is : 

-Het is zeer goed voor het milieu (geen chemicaliën, woehoeeee :p) 

-Goedkoper (geen shampoo > meer geld voor biertjes en eten :o) 

-(normaal gezien) mooi en gezond haar 

 

Veel gestelde vragen : 

Stinkt je haar dan? 

Neen, raar genoeg niet. Ook duurt het minder lang om een geur uit je haar te wassen. 
Met shampoo moest ik mijn haar altijd 2 keer wassen om er de biergeur uit te krijgen 
(ja ik heb zo’n vriend die als hij zat is bier over andermans kop giet en ik ben één van 
zijn favoriete slachtoffers dus ik heb veel ervaring met bier in mijn haar), nu ik mijn 
haar enkel met water was, is één keer wassen voldoende. 

Hoe heb je dat in vredesnaam volgehouden, ik zou gek komen van dat vettig haar?! 

Tja dat is een vraag die ik mezelf ook nog geregeld stel… Geen idee! 
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Huuuuuh?? ma huuuuunk?? Waarom is  u haar dan ni vettig? Ik snap het niiiii! (m.a.w. 
Hoe komt het dat je haar dan niet meer vettig wordt? ) 

Net zoals de rest van je lichaam heeft de hoofdhuid talgklieren die een olieachtige 
substantie produceren (talg dus :p). Als je je haar wast met shampoo, was je de talg 
weg, maar hierdoor denkt je lichaam dat het meer talg moet aanmaken en gaat het dit 
dus ook doen. Als je stopt met shampoo te gebruiken, moet je hoofdhuid hieraan 
wennen (>overgangsfase : zeer vettig haar). Eenmaal je hoofdhuid merkt dat je niet 
meer al het talg wegwast, gaat het minder produceren > minder rap vettig haar. (En ja 
ook door je haar te wassen met enkel water kan je het vet er uit krijgen, alleen gaat er 
altijd een licht laagje op je hoofdhuid blijven liggen, wat zeer gezond is voor je haar.) 

PS : Nu wil ik jullie wel melden als je mij ziet lopen op de faculteit en je denkt ‘amai 
noem je dat normaal haar’, ik heb altijd al warrig haar gehad en dit ligt dus niet aan 
het no-poo project! :p En nee zo geslaagd als op de foto is het bij mij (nog) niet. 

Toedels, 

Hertekut 
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VLK @ Interfacultair Tornooi (IFT) 
Sport 
 

 
 
Op 24 oktober vond ook dit jaar weer het IFT plaats, het grootste sportevenement van 
het eerste semester. Net zoals elk jaar werd de VLK goed vertegenwoordigd in alle 
sporten. Het doel van de avond was om de prestatie van vorig jaar, de vierde plaats, 
tenminste te evenaren en zo mogelijk te verbeteren. Omdat er geen thema was en wij 
toch de leukste kring van Gent zijn, besloten we in thema Game Of Thrones te 
komen. De rest was gewaarschuwd, want VLK is coming. 
 
De dag begon goed. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke veldlopers leverden een 
mooie prestatie. De eerste drie mannen kwamen binnen op de 5e, 8e en 11e plaats. Dit 
zorgde voor een globale derde plek. Onze vrouwen deden het zo mogelijk nog beter. 
Deze eindigden op een 3e, 8e en 11e plaats. In het totaal klassement werden we zo 
eerste! Onze eerste overwinning van de avond was binnen. 
 
De volleybalmannen begonnen ook goed aan hun wedstrijden. In hun wedstrijd tegen 
HILOK  speelden ze gelijk en al hun andere poulewedstrijden wisten ze te winnen, 
waardoor ze eerste eindigden in hun poule. In de halve finale kwamen we dan uit 
tegen de VRG, die heel sterk speelde (zo sterk dat ze uiteindelijk zelfs 1e werden). Na 
een super-mega-spannende wedstrijd verloor de VLK uiteindelijk. De kleine finale 
werd gemakkelijk gewonnen van de VPPK, waardoor we 3e werden, een mooie 
prestatie! Had de scheidsrechter een betere bril gehad, zat er zelfs meer in. 
 
De volleybalvrouwen verloren in hun poule enkel van de VEK, waardoor we als 
tweede door mochten naar de halve finale. In die wedstrijd tegen HILOK kwamen 
nog enkele speelsters ons vervoegen waardoor we nu op volle kracht stonden. De 
match was een ware thriller maar uiteindelijk stonden we in de finale! Daar namen we 
het terug op tegen de VEK, nu uit op revenge. De wedstrijd was zenuwslopend, zowel 
voor de speelsters als voor de vele aanwezige supporters. Uiteindelijk werd de 
wedstrijd verloren met 26-24 en 25-23. De dames eindigden zo knap tweede. 
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De volley girls winnen de halve finale tegen HILOK! 
 
Intussen, mijlenver verwijderd van het spektakel in het GUSB, werd op de 
Blaarmeersen de veldvoetbal afgewerkt. Traditioneel ligt het supportersaantal hier 
wat lager, maar daarom zijn de prestaties niet minder sterk! In onze eerste 
poulematch tegen Politeia vonden we de goal nog niet en bleven we steken op een 
droge 0-0. Het kon alleen maar beter dus en we versloegen hierna VTK met 1-0 en 
VRG met 2-0. Voor de halve finale moesten we naar de HoGent, ja het speelschema 
was brak, waar we uitkwamen tegen VEK. Tot nu toe hadden we nog geen enkele 
tegengoal geslikt en na een trap tegen de lat, de paal, en enkele wereldsaves van onze 
keeper leek het wel alsof onze netten beschermd werden door the old gods and the 
new. Helaas was VEK toch duidelijk een niveautje te sterk en verloren we met 1-0, 
eindstation de halve finale. 
 
Terug in het GUSB waren de tafeltennissers ondertussen ook aan de slag. In teams 
van drie namen ze het op tegen andere kringen. In hun poule verloren ze tegen 
HILOK en wonnen hun andere wedstrijden. In de volgende ronde wonnen ze 
onverwacht van VTK en in de finale kwamen ze terug uit tegen HILOK, waar ze met 2
-1 jammer genoeg het onderspit moesten delven. Een knap verdiende 2e plaats! 
 
Niet mis te verstaan waren ook onze basketters al bezig. Het leek even of onze ploeg 
bij de poules er al uit zou liggen na een zenuwslopende match verloren te hebben 
tegen Chemica… Maar het mirakel geschiedde en ook Chemica verloor een 
belangrijke match! Zo werden we uiteindelijk toch nog 2e in onze poule en gingen we 
door op doelpuntensaldo. Onze basketters vonden opnieuw al hun energie terug in 
de kleine finale en wonnen we, in een alweer uiterst spannende match, van het VPPK. 
Ook hier een welverdiende 3e plaats weggekaapt! 
 
De zwemmers waren pas laat aan de beurt. Om negen uur werd er een 6x50 meter 
aflossing gezwommen. De halve finale werd overtuigend gezwommen, en we 
eindigden dan ook eerste in onze reeks. Hierdoor mochten we in de finale nog eens 
aanrukken. Ook hier werden toptijden gezwommen. De globale tijd werd 2min51,wat 
een gemiddelde tijd van 28,5 seconde per persoon is! Hoewel dit een schitterend tijd 
is, werden we hier ‘maar’ vierde mee. Toch hebben alle zwemmers een schitterende 
prestatie neergezet! 
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Het praesidiumkamp, elk jaar opnieuw een verrassing, was deze keer een 
springkasteelparcours. In teams van 6 moesten we zo snel mogelijk in estafette het 
parcours afleggen, enkel de beste 4 tijden gingen door naar de volgende ronde. Maar 
blijkbaar lag dit ons niet zo goed, en moesten we ons tevreden stellen met een 6e 
plaats. Wie weet waren we dit een beetje uit het oog verloren en hadden we misschien 
stiekem al een pintje te veel op waardoor we niet meer in rechte lijn door het 
parcours gingen... 

 
Onze resultaten waren schitterend dit jaar, maar we waren niet de enigen die het 
goed hadden gedaan. Ook het VEK, VTK en HILOK raakten ver in de meeste sporten. 
Voor de einduitslag wisten we echt niet wat we mochten verwachten: 3e? 4e 
misschien? Te laag geschat, want uiteindelijk werden we tweede op het IFT, met 1460 
punten, op 70 punten van HILOK. Een schitterende prestatie waar we heel trots op 
zijn! Nog eens bedankt aan alle sporters en supporters, zowel voor het IFT, als voor de 
zalige afterparty, waar zowat de helft van het volk VLK was! 

 
Boereeeeuuh!!! 
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How to Survive a Paviljoenfuif 
Feest 
 
Je hebt het hoogstwaarschijnlijk al eens meegemaakt na zo’n ziek goeie paviljoenfuif; 
gsm gejat, kot- of fietssleutels verloren, wakker worden in de goot met niks meer aan 
behalve onderbroek en schoenen (niemand? Alleen ik? Argh kut), ... 
Maar heb geen nood, mannelijke, vrouwelijke, transseksuele, interseksuele, 
genderfluïde en non-binaire lezers! Het feestteam is hier om jullie te zegenen met 
onze eeuwige wijsheid. Met de volgende praktische tips en tricks kunnen jullie volop 
van jullie fuiven genieten in no-time! 

 Misschien beginnen we best met de olifant in de kamer (neen, niet mijn mama). 
Wat vele mensen tegenhoudt tot overmatige alcoholconsumptie is niet alleen 
common sense, maar ook die geweldig harde katers die je een bezoekje brengen 
achteraf. De truc is om de kat(er) niet bij de melk te zetten… Of juist wél! Melk 
hydrateert zeer goed, en aangezien de hoofdreden van een kater een tekort is 
aan water in het lichaam (vooral de sappige hersentjes), is het slim om voor en/
of na de fuif enkele glaasjes melk te drinken. 

 
 Bang om je sleutels te 

verliezen? Dat is geen 
probleem met de hippe, 
moderne en gesofisticeerde 
apparatuur van vandaag, 
zoals een touwtje! Je kan 
met gemak een touwtje 
vastbinden aan een lusje 
van je broek (of zelfs de 
beugel van je bh) en het 
andere uiteinde aan je 
sleutels knopen. Het is 
namelijk leuker om 
constant te dansen dan om 
de twee minuten eens 
voelen of je nog alles bij 
hebt (inderdaad, we doen 
het allemaal #noShame). 

 
 Gebruik altijd oordopjes! Iedere fuif zijn er te verkrijgen en je zal er zeker geen 

spijt van hebben zoals die opa’s op tv die vastzitten in luchtbellen aan tafel 
tijdens familiediners. Desnoods kan je er altijd op maat laten maken, speciaal 
bedoeld om te feesten. Zo blijft de kwaliteit van de muziek hoogstaand!  

 
 Je G-phone verliezen is niet langer een probleem wanneer je je gegevens als 

beginscherm inschakelt. Zo kan een goede ziel je altijd terugvinden en moet je 

Voorbeeld van zo’n lastige facebookreactie die niet 
jouw gsm is. 
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niet door al die lastige facebook-reacties scrollen tot je al dan niet jouw gsm 
tegenkomt. Of beter, zet een lelijke foto van jezelf, dan wil niemand die stelen 
(eyo!!). 

 
 Zatte mensen kunnen soms lastig zijn, maar weet je 

wat nog lastiger is? Wanneer dit een goeie vriend is 
van jou – want die kan je niet blijven uitlachen en dan 
achterlaten in de goot. Dé gouden regel bij het uitgaan 
is “Samen uit, samen thuis”. Houd je dus daaraan, 
breng hem wat watertjes (kraantjeswater is gratis te 
verkrijgen aan de toog) en zorg ervoor dat hij een 
veilige slaapplek krijgt. Op een nacht zal jij in hun 
schoenen staan - eerder liggen - en dan zal je hen 
hopelijk ook dankbaar zijn. 

 
 Laat altijd aan iemand weten waar je naartoe gaat! Je 

wil niet plots een zware ethanolklap krijgen, vermist 
raken en zo teruggevonden worden.  

 
 
 Geen zin om vestiaire te betalen voor een trui en vind je hem rond je middel 

knopen te louche? Steek hem gewoon half in je broek! Je ziet er super marginaal 
uit, maar je bent wel één derde pint rijker dan al je medefeesters! 

 
 
Na het volgen van deze meesterlijke tips omtrent zeer herkenbare situaties ben je 
helemaal klaar voor de ongegeneerde sluikreclame die ik nu op je af stuur in verband 
met VLK Galabal in de Oude Vismijn op vrijdag 25 november en waarvoor tickets NU 
verkrijgbaar zijn in de Villa (en soms agora)!! 
 
Aaitjes en schouderklopjes, 
VLK Feest 
 

Voorbeeld van hoe je 
niet teruggevonden wilt 
worden. Komt de jas je 
bekend voor? 



 22 

 

 



 23 

 

 

VLK spektakel 
Cultuur 
 
Gegroet lieve boerekotters! 
Op 16 maart zal het VLK- spektakel plaatsvinden in theater Tinnenpot. Voor de 
tweedejaars die zich nu afvragen waarom ze dit gemist hebben vorig jaar, geen paniek, 
het evenement gaat slechts elke twee jaar door. Het spektakel is een evenement voor 
en door studenten van deze faculteit, al dan niet in compagnie van niet-boerekotters. 
Om er een leuke, gevarieerde show van te maken,  zijn we op zoek naar muziek, dans, 
toneel, enz. Jullie kunnen volledig zelf bepalen hoe jullie act eruit zal zien. 

Laat je kans om eens in de spotlights te staan niet voorbijgaan! Misschien bekom je 
wel eeuwige roem in de VLK! Begin alvast te bedenken welke act en met wie je deze 
graag zou doen. Voor mensen die niet goed weten welke talenten er nog rondlopen op 
deze faculteit zullen we een ontmoetingsmomentje voorzien in het tweede semester. 
Als je nu het wel al weet of als je nog meer vragen hebt, stuur gerust een mailtje naar 
cultuur.vlk@gmail.com of bereik ons via facebook. 

Uw cultuurteam zit enthousiast op inschrijvingen te wachten! 

Cultuur out! 

mailto:cultuur@boerekot.be
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Krachtbal 
PR Extern 
 
IK SPEEL KRACHTBAL! 
Iedereen weet ongetwijfeld wat dat is, maar ik zal mijn maandelijkse obligate 
praesidiumverplichting tot het schrijven van een artikel in dit maandblad gebruiken 
om mijn sport eens voor te stellen. 
 
Al negen seizoenen lang speel ik krachtbal bij KBK Ichtegem (een beetje het 
Barcelona van het krachtbal). In mijn tumultueuze carrière kende ik hoogtes en 
laagtes, maar had ik vooral altijd plezier in m’n sport. Na een vlotte eerste drie jaar 
snapte ik eindelijk voor 50% hoe het spel werkt. Vandaag de dag, na negen jaar, snap 
ik het spel voor 60%! Kortom ik begin een waar tactisch genie te worden! Jaja, 
tactisch! Krachtbal is niet, zoals de naam doet uitschijnen, enkel brute kracht! Een 
kampioenenploeg draait voor 50% op tactiek en 50% op conditie.  
Genoeg gezeverd! Wat is krachtbal? Euh, goeie vraag…  
 

 
Afbeelding 1: Soms geraak je in de gazette! Da waren de hoogdagen wi! 
 
*checkt wikipedia: 
“Krachtbal is een balsport die gespeeld wordt tussen 2 teams van 4 personen. 
Het speelveld bestaat uit een rechthoek (min. 46m op 14m) met aan weerskanten een 
doelgebied. De bedoeling van het krachtbal is de bal in het doelgebied van de 
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tegenstander te gooien door middel van maximaal drie worpen (bij de jeugd tot en 
met 15 jaar 4 worpen). Wie de meeste punten scoort in een tijdsspanne van 2 maal 25 
minuten, is de winnaar. De speelbal is een medicijnbal (wij worden nooit ziek, ba 
dum tssss) en weegt 4 kilogram voor de heren en 2 kilogram voor de dames. Bij de 
jeugd wordt er met een lichtere bal gespeeld.” 
 
VOILA! Exact zoals ik het ging zeggen eh dus! Om de rest van dit artikel beter te 
snappen raad ik aan het volgende filmpje te bekijken, het is gefilmd bie us ip den 
Keibergh in Ichtegem: http://www.fansofflanders.be/Channels/
CopyrightFlanders/22_June_2014/23062014_Krachtbal 
(Dit is een droom die werkelijkheid wordt! Lezers kloten met links op papier! Hehehe 
 ) 
#DirkReheulStijl  
 

 
Afbeelding 2: 't gemiddeld krachtbalpling 
 
VOOR WIE IS KRACHTBAL? 
In theorie kan iedereen krachtbal spelen. Toen ik startte was ik een klein dik bolleke, 
nu ben ik een grote dikke bol. Ook “fintige menschn” kunnen krachtbal spelen. Het is 
wel een feitje dat als je het gewicht van de spelers zou plotten, dat je aan een 
Gausscurve zou geraken met een zwaartepunt van 90 kilogram (snapjet, zwaartepunt! 
).  
 
WAAR KAN JE HET SPELEN? 
In heel Vlaanderen zijn er ploegen te vinden, maar toch vooral in West-Vlaanderen. 
Als Vlaams nationalist ben ik dan ook trots om een echte Vlaamse sport te spelen. 
Daarbij, die domme Walen uit Brussel (zoals Sibert) die zouden krachtbal toch nooit 
snappen. 
 
IS HET TOF? 
Gohja, soms. Net zoals voetbal kan het doodsaai zijn, maar wanneer twee ploegen 
elkaar kruisen die puur op snelheid spelen en vol voor de winst gaan, dan zie je 

http://www.fansofflanders.be/Channels/CopyrightFlanders/22_June_2014/23062014_Krachtbal
http://www.fansofflanders.be/Channels/CopyrightFlanders/22_June_2014/23062014_Krachtbal
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prachtige spektakelmatchen.  
 
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE SPORT? 
Eerst en vooral, je hebt altijd een gespreksonderwerp tijdens doodbloedende 
conversaties. Niemand kent krachtbal dus je bent altijd minstens een uur bezig met 
uitleggen hoe het werkt. 
Ten tweede is het nu eenmaal een feit dat je body en conditie kweekt. Het is een 
fysiek zware sport en als je de sport speelt zal je breder worden. Is het niet door 
spieren dan zal je breder worden in de regio van ’t bukkepitje dankzij de vele 
streekbiertjes na praktisch elke match (uw dag is standaard naar de kloten als je moet 
spelen om 10u). 
Krachtbal is vooral een zeer faire sport. De naam doet anders vermoeden, maar 
machogedrag zoals bij de voetballers, is onbestaande bij ons. Krachtbal is trouwens 
geen contactsport! De grootste vijand naar kwetsuren toe zijn dus de bal en jezelf!  
 
Wil je meer weten over krachtbal? Kom er gerust een babbeltje over slaan met mij. Ik 
zal arrogant zijn, maar ook heel lief. Ik zal een poging doen om krachtbal aan u uit te 
leggen en ik zal sowieso falen, maar da’s niet erg, het zal zonder twijfel een 
geanimeerd gesprek zijn! 
 
Aan de krachtballende bio-ingenieur; contacteer mij eens, misschien kunnen we ooit 
eens een toernooi spelen tegen andere kringen! 

 
Afbeelding 3: Nietszeggende foto uit de oude doos 
 
BRONNEN (Je zou beter dat lezen, ze gaan het beter uitleggen dan ik!): 
http://www.fansofflanders.be/Channels/
CopyrightFlanders/22_June_2014/23062014_Krachtbal 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krachtbal 
http://krachtbal.be 
 
Vele groetjes 
Bertjan Georges Barry Olivier (kben jaloers op de vice z’n naam) 

http://www.fansofflanders.be/Channels/CopyrightFlanders/22_June_2014/23062014_Krachtbal
http://www.fansofflanders.be/Channels/CopyrightFlanders/22_June_2014/23062014_Krachtbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krachtbal
http://krachtbal.be
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Het Alfabet der Alcoholen 
Fouriers 
 
De meesten onder jullie kennen waarschijnlijk wel het verschil tussen een glas bier en 
een glas wijn. Maar hoe verschilt whisky nu ook alweer van cognac? Wie anders dan 
de fouriers maken jullie wegwijs in het landschap der alcoholen! 
 
Advocaat: oorspronkelijk gemaakt met avocado ’s, maar wegens het gebrek 
hieraan in onze contreien ging men over op het gebruik van eieren. Samen met 
gecondenseerde melk, bijna pure alcohol en suiker vormt dit een heel bekend 
‘drankje’ bij de koffie, op gebak of bij ijs. 

Bier: waarschijnlijk de meest geconsumeerde alcoholische drank ter wereld. 
Een standaard recept bevat water, mout en hop (zoals het Duitse Reinheitsgebot 
voorschrijft). Mout is graan (meestal gerst) dat men laat ontkiemen waardoor de 
aanwezige enzymen het aanwezige zetmeel omzetten in vergistbare suikers. Eenmaal 
in water gebracht noemt men deze pap ‘wort’. Dit wordt dan met behulp van gist van 
het geslacht Saccharomyces gefermenteerd tot ethanol, waarna het bier wordt 
opgeslagen in houten kuipen waar het een tweede keer kan gisten. Sommige bieren 
gisten een derde keer op de fles, de nagisting. 

Brandewijn: wanneer men wijn of moutwijn aan destillatie onderwerpt, 
verkrijgt men brandewijn, ook wel bekend als de Engelse verbastering ‘brandy’. 

Cachaça: is afkomstig van suikerriet en lijkt dus zeer goed op rum, maar 
cachaça wordt bereid met versgeperst suikerrietsap in plaats van suikerrietsiroop. 
Cachaça is het hoofdbestanddeel van een caipirinha. 

 

Cider: kan gemaakt worden uit verschillende vruchten, maar deze uit appels is 
veruit het bekendst. De vruchten worden gemalen, waarna het sap uit de pulp wordt 
geperst. Na vergisting krijgt men cider. 
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Cognac: een regionaal product van Frankrijk, dat geproduceerd wordt onder 
strenge voorwaarden. Men destilleert witte wijn (afkomstig van een selecte groep 
druivenrassen) twee maal en laat dit dan minsten tweeënhalf jaar rijpen op houten 
vaten. 

Gin: wordt zoals de meeste sterke alcoholen gemaakt door het destilleren van 
vergist graanbeslag. Het krijgt zijn specifieke smaak door toevoeging van 
jeneverbessen en eventueel andere kruiden tijdens het destilleren. Het is afgeleid van 
jenever, zoals de naam doet vermoeden. 

Grappa: een Italiaans goedje, gemaakt door het destilleren van de restanten 
van druiven na de productie van wijn, met name de vellen en de zaden. Want 
waarom zou je iets weggooien als je er een lekkere drank van kan maken? Grappa 
wordt ook toegevoegd aan koffie, waardoor een ‘café corretto’ verkregen wordt. 

Jenever: wanneer aan moutwijn extracten van de jeneverbes worden 
toegevoegd, krijgt men de - vooral in België en Nederland geproduceerde en 
geconsumeerde – drank jenever. Jeneverbes was één van de vele kruiden die aan 
moutwijn werden toegevoegd in de Middeleeuwen. Deze waren heel populair door 
hun toegeschreven medicinale werking, zeker ten tijde van pestepidemieën. 

Rum: een sterkedrank geproduceerd uit melasse (een bijproduct van 
suikerriet). Bruine rum verkrijgt met door het rijpen van het witte destillaat in 
houten vaten. Rum wordt vaak geassocieerd met de Caraïben, maar het wordt 
eigenlijk overal geproduceerd waar men ook suikerriet teelt. De naam zou afkomstig 
zijn van de laatste lettergreep van de Latijnse naam van het geslacht waartoe 
suikerriet behoort: saccharum. Het is samen met cola het belangrijkste onderdeel 
van een Cuba Libre. 

Sake: een Japanse drank die voornamelijk wordt gemaakt uit rijst (wat 
anders). Het wordt al eeuwen geproduceerd door een mengsel van rijst en water te 
laten fermenteren. Het proces lijkt zeer goed op het brouwen van bier. Sake wordt 
zowel koud, warm als heet gedronken. 

 

 

 

 

 

 

Tequila: een Mexicaanse sterkedrank, verkregen uit de plant ‘Agave tequilana’. 
Het sap uit het hart van de plant wordt gedestilleerd, waarna het al dan niet extra 
wordt gerijpt op eiken vaten. Alleen de drank geproduceerd rond het stadje Santiago 
de Tequila mag ‘tequila’ genoemd worden. 

Agave tequilana 
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Whisky: een sterkedrank uit gedestilleerde wort (het graanbeslag dat de basis 
vormt voor bier). Het destillaat wordt opgeslagen in eikenhouten vaten waar het 
verder rijpt. Over het algemeen geldt: hoe langer deze rijping, hoe beter de whisky 
(en hoe hoger de prijs). De langst gerijpte whisky heeft zo’n 70 jaar op z’n vat 
gezeten. De naam kent z’n oorsprong in Schotland en Ierland en komt uit het 
Gaelisch: ‘uisge beatha’, wat levenswater betekent. 

Wijn: wordt gemaakt door druivensap te vergisten. Wijn wordt al duizenden 
jaren geproduceerd en is daarmee één van de oudste alcoholische dranken. Wanneer 
de druiven worden geplet ontstaat een mengeling van sap, pitten, steeltjes en 
schillen: de ‘most’. Rode wijn wordt gemaakt uit blauwe druiven; de rode kleur is 
afkomstig van de schillen die zeer lang in de most aanwezig blijven. Bij roséwijn 
worden deze schillen binnen de 24 uur verwijderd. Witte wijn wordt zowel van witte 
als van blauwe druiven gemaakt, maar hierbij wordt enkel het sap gebruikt. Bij 
schuimwijn blijft het koolzuurgas na gisting in de drank aanwezig. 

Wodka: een sterkedrank die uit verschillende grondstoffen kan worden 
gedestilleerd: tarwe, gerst, rogge, aardappelen, quinoa,… Het is vermoedelijk 
afkomstig uit Polen. Het betekent ‘watertje’ in de meeste Slavische talen en is ook 
vooral in Oost-Europa populair. 

Fouriers out! 



 30 

 

 

Rusland: Expectation vs reality 
ICT 
 
Aaah Rusland, het land waar men al slav-squattend en adidas-dragend vodka drinkt 
op de stoep van een appartementsblok uit het grootse communisme-era. Het land 
waar met al “cyka blyat rush B” schreeuwend de baarmoeder uitkruipt met een AK-47 
in de handen, het land waar het absolute nulpunt van −273.15 °C bereikt wordt op een 
doorsnee frisse herfstdag ... of niet? In dit klein opiniestuk ga ik proberen sommige 
stereotypes over Rusland te doorbreken en andere te bevestigen. 
 
Expectation: Rusland is een 24/7/365 winterwonderland waar de mensen het 
begrip “positieve temperaturen” niet al te goed kennen. 

Reality: Hoewel het waar is dat de Russische 
winters brutaal zijn, en in Siberië vaak temperaturen 
van -60°C bereikt worden, is het absoluut niet waar 
dat dit zo het hele jaar door is. Als Russen iets doen, 
doen ze het goed, en dit geldt ook voor het klimaat. In 
de zomer is het niet echt aangeraden je berenmuts en 
je 4 favoriete paar wollen kousen aan te trekken. 
Temperaturen boven 30°C zijn niet ongekend, in het 
westelijke deel van het land kan het kwik soms letterlijk niet hoger (gemiddelde 
overdaagse temperaturen van 40°C+ in de zomer!). Dus nee, soms is het eerder eieren 
bakken op de autokap (been there, done that), dan sneeuwmannen maken. 

Expectation: Slav-squatten is fysiologisch de meest 
comfortabele positie voor een russische man, vodka vloeit er 
uit de kranen, aangezien een doorsnee Rus 75% ethanol is en 
adidas is love, adidas is life. De vrouwen zijn er allemaal ofwel 
matroshka’s, ofwel babushka’s, waarvan de eerstgenoemde 
naaldhakken van 12 cm draagt en 24/7 opgetut is. De 
laatstgenoemde draagt een hoofddoek met bloemetjes en is op 
de hoogte van alle pittige nieuwtjes van de wijk. 

Reality: Het is inderdaad zo dat vaak men groepjes slavs 
kan zien aan de voorgevel van een appartementsblok, en dan 
nog wel in slav-squathouding, met een fles vodka/blikje 
Baltika (russische cara), maar dit is enkel in de woonwijken. 

Russische steden zijn verrassend Europees, met winkelcentra die vaak meerdere 
malen kapitalistischer zijn dan zelfs hier in Europa. Ook de klederdracht is er niet zo 
speciaal, al moet ik toegeven dat de doorsnee Russische man wel een paar modetips 
kan gebruiken. De vrouwen daarentegen zijn wel degelijk 24/7 opgekleed en 
verzorgen zich enorm. Dit is ook nodig, vermits na WO II er een groot tekort was aan 
mannen, een tekort dat nu nog steeds de dag heel sterk gevoeld kan worden. Voor 
elke 86 mannen zijn er 100 vrouwen, dus als je als vrouw een topkerel wilt scoren, 
moet je ook de nodige moeite doen. 
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Expectation: Putin, de huidige president van Rusland, is de machtigste man 
die ooit deze aardbol heeft bewandeld. Op de redelijk jonge leeftijd van 2 jaar 
behaalde hij zijn zwarte gordel judo, dit vierde hij met een klein feest in de KGB, waar 
hij toen al de welgerespecteerde leider van 
was. Op de foto hiernaast ziet men hoe hij 
op zijn beer, Sergei, gaat jagen op 
Amerikaanse vluchtelingen die ontsnapt zijn 
uit de Gulag. Dit is spijtig genoeg wel een 
gefotoshopte figuur, zijn six-pack werd 
weggehaald, dit om er voor te zorgen dat 
niet elke vrouw spontaan zwanger werd bij 
het bezichtigen van deze magnifieke plaat.  

Reality: Niets op aan te merken, gewoon да. 

на здоровье 

ICT out 

FRITUUR DE PAPEGAAI 

ANNONCIADESTRAAT 17, 9000 GENT 
09 336 88 88 

 
OPENINGSUREN:  

MAANDAG TOT ZONDAG: 11:30 – 22:00 
ZATERDAG: GESLOTEN 
OPEN OP FEESTDAGEN 

 
AANBOD: 

 
VESRE FRIETJES IN 100% Plantaardige OLIE 
GROOT VEGETARISCH / VEGAN GAMMA 

SNACKS / BURGERS 
AFZONDERLIJK GEBAKKEN 

OP DE PLAAT GEBAKKEN BEEFBURGERS 
VERS HUISBEREIDE BEREIDINGEN 

(STOVERIJ, VOL AU VENT, TARTAAR, VEGANAISE, SEITAN 
STOVERIJ,  

VEGETARISCHE STOVERIJ …) 
BELEGDE BROODJES 

(HUISBEREIDE PREPARE, KIP CURRY …) 
SALADES 

OFFICIAL BICKY DEALER 
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Uit het leven gegrepen: doctorandi… 
Recruitment 
 
Je altijd al afgevraagd wat doctoraatstudenten allemaal uitspoken? 
En hoe dit te combineren valt met zelfstandig cafébaas zijn van de Koepuur? 
Hieronder kom je het allemaal te weten: 
 
Een dag uit het leven van een café houdende PhD student 

07:00 Kreun, de wekker gaat weer veel te vroeg af… Of ik er nu voor of achter sta, de 

toog van de Koepuur plakt elke zondag veel te hard. Gelukkig is er de snooze knop! 

Tijd voor een rollercoastercarrousel door hemel en hel! 

07:09  Kreun, draai, slaap 

07:18  Argh, bah, draai, slaap 

07:27 Komaan, waarom zet ik die zo vroeg? Brrr, draai, slaap 

07:36 Misschien toch eens proberen… nah, draai, slaap 

07:45 Zuuuuuucht, even de wekker af zetten. 

08:30 Snel opstaan want ik ben bijna te laat, wassen en aankleden. 

08:45 Door weer en wind de fietstocht richting FFW aanvatten. 

09:05 Aankomen op de faculteit. 

09:10 Koffie nr 1 uit de Senseo laten lopen, ontbijt uit de ijskast nemen. 

09:15 Ontbijten aan de bureau, ondertussen mails doornemen en beantwoorden. 

09:45 Tijd voor het echte werk! Modelleertijd! 

10:00 Dataset voor langdurige propofolinfusies prepareren voor analyse in Nonmem, 

vergezeld door koffie nr 2. 

10:30 Posthoc parameterschatting met deze data gebruik makende van het Eleveld PK 

model. Hoe wordt het verdelingsvolume geschat? Spannend! 

11:00 Vloeken op de code, blijven proberen tot het lukt 

11:30 Hoera we hebben een resultaat! Tijd voor koffie nr 3! 

12:00 Dezelfde dataset prepareren voor analyse in SimCyp. 

12:30 Lunchtijd! Bezoekje aan de Aldi voor brood, beleg en avocado’s. Vervolgens eten 

achter de computer en zaken regelen voor de Koepuur. Het leven van een 

zelfstandige… 
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13:30 En we beginnen er weer aan! De geprepareerde dataset gebruiken voor een 

parameterschatting met SimCyp. Verschilt dit met Nonmem? 

14:00 Hoera er is een verschil! Nu kijken of we dit kunnen verklaren. 

15:00 Start post-prandiale dip (de moeheid na de lunch, die dankzij mijn levensstijl 

gigantisch hard aankomt) Vechten tegen de slaap! Koffie nr 4 brengt maar weinig 

soelaas. 

15:15 Ogen vallen bijna dicht achter de pc, even een ommetje maken. 

15:30 Post-prandiale dip is achter de rug, we zitten weer op 100%! Tijd om wat 

simulaties te draaien in SimCyp! 

17:30 Op het einde van de dag komen ineens alle ideeën binnen. Nog eventjes 

verderwerken… 

19:00 De dag in schoonheid afsluiten met een goed werkend model. 

19:15 Terugkeren door weer en wind, niet vergeten langs de bank te passeren om de 

Koepuur-gelden te storten. 

19:30 Misschien toch eventjes passeren langs de Koe. 

20:00 Veel volk in de Koe, toch nog eventjes blijven. 

20:30 Ja lap, we zullen maar pizza bestellen zeker? 

22:00 Alé nog eentje dan! 

22:30 Amai das een goed liedje! 

23:00 Merci voor de traktatie! 

23:30 Tuurlijk wil ik nog een spelletje kickeren! 

03:00 Miljaarde hé, tgaat weer pijn doen morgen… 

03:30 Eindelijk in bed. 

 
Een dag uit het leven van een doctoraatstudent aan het boerekot 

7:00 Mijn vriendin staat op. Ik blijf nog even liggen. 

7:30 Mijn vriendin vertrekt naar haar werk, ik blijf nog even liggen. 

7:45 Wekker gaat terug af. Ik sta op, of neen ik blijf nog even liggen. 

8:00 Nu sta ik echt op!!! 

8:10 20 minuten voor mij uitstaren in de douche (ochtenden zijn lastig). 

8:30 Aankleden en youtube subscriptions checken. 

8:45 Vertrek naar het werk. 
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8:50 Nog vlug een paar ontbijtkoeken gaan halen bij ‘Tartines’. 

9:00 Toekomen op het werk. 

9:01 Koffietje drinken en mails opvragen. 

9:02 Onkruid wieden tussen de UGent-spam. 

9:10 Beginnen aan de dagtaak (heel afhankelijk: experimenteel werk doen, data 

verwerken, programmeren/modelleren of aan een paper/abstract/presentatie 

werken). 

10:45 Kwartiertje koffiepauze met de collega’s. 

11:00 Verder werken aan de dagtaak. 

12:30 Luuuuuuunch!!! Eenmaal per week is dit een lunchmeeting onder collega’s. 

Hierbij komt 1 collega gedurende 45 minuten aan bod om met een presentatie de 

progressie van zijn/haar onderzoek te duiden waarna er vragen kunnen gesteld 

worden en advies kan worden gegeven. 

13:30 Dagtaak: meestal deel ik mijn werk zo in dat ik een hele dag met hetzelfde bezig 

ben. Klinkt saai, maar dan krijg ik mijn gedachten beter op orde. 

17:00-19:00 (afhankelijk van de werkdruk/lust) Naar huis! 

Pre-20:00 Naar de winkel/koken/gin-tonic. 

Post-20:00 Gamen/met vrienden afspreken/VLK-activiteitje doen. 

23:00-1:00 (afhankelijk van de avondactiviteit) Boek lezen tot ik in slaap val. 

 
 
Toch eerder geïnteresseerd om te beginnen werken na je studies? Lees dan zeker ons 
volgend groeiartikel: 'Een dag uit het leven van een werkende bio-ingenieur'! 

Verder hebben we voor jullie nog heel wat activiteiten in petto: 

- woensdag 23 november: Professionele speeddate @ Agora: Maak op een luchtige 
manier kennis met de verschillende functies die een bio-ingenieur kan uitvoeren. 

- donderdag 1 december: Consultancy avond @ Oehoe: Kom alles te weten omtrent 
consultancy op deze debatavond! 

Recruitment out! 
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VLK vs LBK – the movie! 
Sport 
 
Op woensdag 9 november vertrokken we met 13 enthousiastelingen voor de tweede 
keer dit jaar naar het wondermooie Leuven, dit keer voor de clash: VLK versus LBK! 
Enkelen onder ons hadden helaas een stevige kater door het feestje in de Delta de dag 
voordien, waar live de seizoensfinale van één of andere soap uit The United States of 
America werd uitgezonden… Verloren moeite, want we hadden even goed naar The 
Simpsons in het jaar 2000 kunnen kijken maar goed! Eens aangekomen in Leuven en 
na genoeg moeilijkheden met de bus kwamen we aan in de sporthallen van de KU 
Leuven. Eerst wat krachten gaan opdoen in de dichtstbijzijnde frituur, en dan waren 
we er klaar voor! 
 
Match 1: Voetbal! In de gietende regen vlogen 5 van onze trouwe VLK-voetballers er 
in om het LBK-team te verslaan. Gelukkig kregen wij 2 van hun spelers om ons team 
te vervolledigen. Het waren West-Vlamingen, dus de communicatie met Gent verliep 
vlotjes. Na lang voor te staan, verloren we de match met 6-4, toch een mooie 
prestatie! Match 2: Frisbee! Weer pech, want heel toevallig studeren de Belgisch 
kampioen frisbee en een andere professional bij LBK… Maar niet getreurd: opnieuw 
toonden ze hun goedheid door zowel het Gentse als het Leuvense team in 2 te 
splitsen en zo nieuwe groepen te maken. Ondanks de regen, een fantastisch uurtje 
frisbee! En omdat dit concept wel veel leuker bleek te zijn, werd het ook toegepast bij 
match 3: Volleybal! 

Maar nu genoeg gesport, tijd voor de echte verbroedering!!! Na een fris douchke 
vertrokken we met zen allen naar de Baarr, het clublokaal van LBK dat een waar 
paradijs is als je van Gent komt. Leffe, Duvel, Omer of menig ander steekbier aan 1,5 
euro. Ge kunt nie sukkelen! Aangezien de Baarr steeds om 12 uur sluit, gingen we snel 
onze spullen droppen in hun Fakhuis (een huis waar ieder jaar 5 praesidiumleden 
wonen) om vervolgens naar hun clubcafé De Gnorgl te trekken. Daar vond een zalige 
jeneveravond plaats, aan het spotgoedkope tarief van 11 euro voor 25 jenevers! De 
gesprekken evolueerden van “Amai, dit is hier wel echt goedkoop he in jullie café” tot 
“Faaaack ikben zo zat, ma meot gij nog wa jenever hebbne? Wnat ik ga nog es naar de 
tooog gaan ze”. We deden een estafette tegen 6 Leuvense drinkers, dronken nog wat 
gratis streekbieren, meer jenever, werden zatter, meer bier, meer jenever…  tja, die 
vicieuze cirkel van het alcohol-consumeren is ons allen wel bekend. Tussen de VLK 
en LBK blijkt het trouwens ook zeer goed te boteren, aangezien sommige onder ons 
wel eens buiten gingen voor “een goed gesprek” met een Leuvense wederhelft. 

Jammer genoeg komt aan alle mooie liedjes een eind en moesten we rond 6u 
vertrekken om de eerste trein terug naar Gent te nemen. Eerst nog even langs het 
Fakhuis (waar we opnieuw konden genieten van de LBK-gastvrijheid, deze keer in de 
vorm van een berg frituurhapjes) en dan naar het station. Op de trein merkten we dat 
we plots 2 personen misten, maar too bad, iedereen was kei moe en terugkeren was 
eeeeeeecht geen optie! Lars had ons vertrek blijkbaar op mysterieuze wijze gemist en 
is dan maar op het Fakhuis blijven crashen, en Jacob leek eerder ook al te zijn 
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vertrokken dus die zal ook wel ergens slaapplek bij ne maat gevonden hebben zeker? 
Een uurtje slaap op de trein, een dikke preek van de conducteur en een ochtendlijke 
fietstocht naar kot later lag iedereen eindelijk lekker te slapen in zijn zacht bedje… of 
toch niet? 

 

Om 9u30 ‘s morgens werd onze lieve voetballer Jacob dus wakker in de toiletten van 
de Gnorgl. Na wat paniekerige berichten in ons groepsgesprek heeft hij de eigenaar 
kunnen bellen en werd hij uit zijn lijden verlost! Eind goed, al goed dus! Wij kijken 
alvast uit naar de volgende editie van VLK vs LBK, komend jaar terug in Gent! 

Sport out! 
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Ons boerekot: Inbio 
Penning 
 
Omdat de gemiddelde Boerekotstudent totaal onwetend is over alles wat zich buiten 
zijn lessenrooster afspeelt op de faculteit, delen wij onze grote kennis en diepere 
wijsheden met jullie over enkele onderzoeksgroepen op ons geliefde Boerekot. 
 
Deze maand bespreken we kort en bondig InBio, de onderzoeksgroep voor Industriële 
Biotechnologie en Biokatalyse, onderdeel van de vakgroep biochemische en 
microbiële technologie. Deze onderzoeksgroep staat onder leiding van prof. dr. ir. 
Wim Soetaert (lesgever van de vakken Microbiologie, Industriële Biotechnologie en 
Downstream Processing), prof. dr. ir. Tom Desmet (lesgever van het vak Biokatalyse 
en Enzymtechnologie), prof. dr. ir. Marjan De Mey (lesgever van het vak Metabolic 
Engineering) en prof. dr. ir Inge Van Bogaert (lesgever van het vak Microbial (Meta)
genomics). 
 
De vakgroep specialiseert zich in de witte of industriële biotechnologie, dit is de tak 
van de biotechnologie die gebruikt maakt van micro-organismen en hun enzymen 
voor de productie van een hele reeks producten, gaande van bulkchemicaliën tot 
farmaceutische stoffen tot voedingsadditieven. 
 
De vakgroep is nog niet zolang geleden in het nieuws gekomen met de productie van 
een suiker-molecule die enkel in moedermelk zit en waarvoor het tot voorkort niet 
mogelijk was om deze op een grote schaal tegen een aanvaardbare prijs te 
produceren.(Bron:http://www.tijd.be/dossier/krant/Binnen_vijf_jaar_zit_ 
onze_technologie in_alle_flesjes_babymelk.9827871-2972.art)  

Uit deze ontdekking is de Start-up Inbiose geboren of deze ontdekking is uit Inbiose 
geboren, dat was niet al te duidelijk. Naast Inbiose heeft Inbio nog tot een andere 
start-up geleid: de Bio Base Pilot Plant, waar industriële bedrijven testen op een 
kleine tot grote schaal laten lopen zonder het zelf te moeten doen. 

 

 

 

 

 

Penning out! 

http://www.tijd.be/dossier/krant/Binnen_vijf_jaar_zit_onze_technologie_in_alle_flesjes_babymelk.9827871-2972.art
http://www.tijd.be/dossier/krant/Binnen_vijf_jaar_zit_onze_technologie_in_alle_flesjes_babymelk.9827871-2972.art
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De Koe Loeit! 
 

Vrienden van de Koepuur! 

Iedereen zou zich meteen aangesproken moeten voelen nu. Een lezer van de Groei 
is vaak zo ongeduldig dat hij deze al openslaat tijdens de les en tracht zijn gegniffel 
net onder de detectielimiet van de prof te houden. Maar nog meer geniet hij van 
deze prachtige artikels in Café Koepuur, omringd door vrienden, klaar om elkaar 
door te verwijzen naar de meest interessante pagina’s. De kans is groot dat zelfs 
enkele van de hoofdpersonages uit de Groei passeren voor een verfrissende pint en 
wat is er leuker om deze dan te confronteren met enkele prachtige passages? Een 
lezer die ondertussen een dik diploma op zak heeft en dikke flappen verdient, maar 
amper de tijd vindt om deze weer uit te geven, krijgt alweer water in mond bij het 
terugdenken aan zijn studententijd, ook al ook komen zij  nog regelmatig over onze 
vloer om ex-studiegenoten te ontmoeten. Om maar te zeggen dat de Koepuur hét 
café bij uitstek blijft voor elke Bio-ingenieur. 

Vergeet ook niet dat we vorig jaar onze vriendenkring stevig uitbreidden met 
studentenclubs KILA en Gutenberg. De onwennige ontmoetingsperiode hebben we 
al lang achter ons gelaten en naast een gemeenschappelijk fakbar/clubavond op 
zondag, is dat al lang niet meer het enige dat door de kringen gedeeld word. Op een 
zatte avond in de Koepuur versmolten ze al vaker met elkaar, en niet enkel 
figuurlijk… 

Hoewel de VLK’ers al jaar en dag hun toevluchtsoord vinden tegenover het 
Boerekot, laten ook de nieuwe kringen zich gelden. Dit toont zich mooi in 
onderstaande grafiek, waarin het cumulatief aantal drankkaarten wordt 
weergegeven in functie van de tijd.  
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Waar de Gutenberg duidelijk geen partij blijkt te zijn voor de VLK (groen, aka 2e 
donkerste grijs want wij denken aan het milieu, nvdr.), moeten we toch erkennen dat 
de KILA (geel, lichtste grijs) een dorstige kring blijkt te zijn. In een spannende nek 
aan nek race, waar ook de VLK al op kop stond, lijkt de KILA toch nog steeds te 
profiteren van hun academiejaar dat een week vroeger startte. Kom de kleuren van 
de VLK mee verdedigen en maak kans op prachtige prijzen op het einde van het 
semester: hoofdprijs = 1 vat Jupiler! 

Feestjes, optredens,… op aanvraag (Ook op zaterdag!!) 
https://www.facebook.com/Koepuur 

cafekoepuur@gmail.com 
 



 40 

 

 

Cantusnummers uitgelicht: Io Vivat 
Cantor 
 
Als je ooit al een cantus hebt meegemaakt, kan je volgend ‘probleem’ zeker 
herkennen. We zingen een avond lang nummers in allerlei verschillende talen: 
Nederlands, Latijn, Engels, Frans, Duits, Zuid-Afrikaans, Italiaans, … Maar de meesten 
onder ons zijn niet in staat tot vloeiend lezen, spreken en schrijven van al die talen. 
Zo komt het dus meermaals voor dat we uit volle borst meebrullen, zonder ook maar 
een clue te hebben wat we aan het zingen zijn.  Nu kan je hier op reageren door ofwel 
een slok of twee van je pint te nemen en gewoon weer verder mee te brabbelen, ofwel 
door je af te vragen: “Hey, waar komt deze vette schijf eigenlijk vandaan en wat zou 
het überhaupt betekenen?” 
Daarom voel ik me, als huidige cantor, geroepen om jullie wat bij te brengen over 
onze onverstaanbare classics. 
 
*Kneukeltje voor het clublied* 
“Blijf maar allemaal staan voor het Io vivat! “ 
*Hand op het hart* 
“IIIIOOOO VIVAT! IIIOOOOOOOO VIVAT!” 
 
Het Io Vivat is bij uitstek het bekendste studentenlied in onze contreien. Op iedere 
cantus wordt het clublied van de gastheer nagenoeg altijd gevolgd door strofe 1, 3 en 6 
van dit lied. We zingen het als een (pro)senior later toekomt en de pagina wordt 
nooit afgeroepen omdat iedereen het nu eenmaal uit het hoofd kent. Sterker nog, het 
is een doodzonde om het niet te kennen. Zij die voldoende Latijn hebben gevolgd in 
het middelbaar hebben deze tekst eventueel ooit eens vertaald, maar voor zij die niet 
weten wat ‘Hoc est amoris poculum’ betekent zal ik dit nummer hier uit de doeken 
doen. 
 
Eerst even een korte geschiedenis. 
Het lied is ontstaan aan de universiteit van Leiden (de oudste universiteit van 
Nederland) ergens tussen 1795 en 1801. Gedurende de 19de eeuw werd het in allerlei 
studentenpublicaties en liederboeken opgenomen, waarna het bleef uitgroeien tot het 
‘officiële lied der studenten”. Tot 
op heden wordt het gezongen door 
een groot deel van de Nederlandse 
en Vlaamse universiteiten aan het 
begin of einde van het 
academiejaar. 
Het lied wordt nu gebruikt tijdens 
plechtige gedeeltes (zoals het 
aanvangen van de cantus) of als 
begroeting (wanneer een praeses/
prosenior) binnenkomt. 
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Omdat dit nummer al ietwat bekender is dan de oude versie van Bella Ciao (zie 
oktobergroei), heb ik wel een vertaling gevonden op het eeuwig-betrouwbare Wikipedia 
en hoef ik niet te doen alsof ik vloeiend Latijn kan. 
 

 

Lied ex! 

Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
Hoc est amoris poculum, 
Doloris est antidotum! 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
 
 
 

Dum nihil est in poculo, 
Iam repleatur denuo. 
 
 
Nos iungit amicitia 
Et vinum praebet gaudia. 

 
Est vita nostra brevior 
Et mors amara longior. 

 
Osores nostri pereant, 
Amici semper floreant. 

 
Iam tota Academia 
Nobiscum amet gaudia. 

Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve 
lang! 
De gezondheid van de onzen! 
Deze is de vriendschapsbeker 
Met het medicijn tegen verdriet!
Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve 
lang! 
De gezondheid van de onzen! 
 

Wanneer er niets meer in de beker is, 
Laat hem dan weer opnieuw gevuld 
worden. 

 
De vriendschap verbindt ons 
En de wijn geeft vreugde. 

 
Is ons leven korter 
En de bittere dood langer. 

 
Mogen de haters van ons omkomen, 
Mogen de vrienden altijd bloeien. 
 
Moge dus de gehele universiteit 
Met ons houden van de vreugde.  
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Goed gezien met tante Jorien 
Fiets op slot! 
 
Liefste lezertjes,  
Omdat het ten tijde van Trump nu nog moeilijker zal worden 
om de poolkappen te beschermen en de ijsberen niet te laten 
verzuipen, laat ik een oplossing hiervoor even achterwege. Ik 
ga liever over tot concrete actie bij het maandelijks 
beëindigen van een alledaagse kwestie waarvan u niet wist 
dat er een uitweg voor bestond (afgezien van in de ethanol 
vliegen). 
 
Deze maand in de studentikoze kijker: Hoe zet ik mijn fiets 
veilig op slot? 
 
Wel, hiervoor zijn er verschillende opties mogelijk afhankelijk van de staat en de 
uitrusting van je stalen ros. Ook een combo van beide is mogelijk. 
 
Scenario 1: Je ziet iets stevigs dat niet gaat weglopen om je fiets aan vast te 
maken.  
 
Neem je slot en bind het vast aan zowel het object als je fiets. Let op! Hierin schuilt de 
tip: laat je slot zo strak mogelijk rond het voorwerp klemmen. Zo is het voor dieven 
moeilijker om het door te knippen of kapot te zagen.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Losse ketting: Lap daar is de vuile dief al!!!   Strakke ketting: geen dief te 
          bespeuren. 
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Scenario 2: Je ziet niks stevigs om je fiets aan vast te maken of je bent een 
ongelukkige ziel met een te kort slot of enkel een beugelslot. 
 
Niet getreurd, beste lezer, ook voor jullie heb ik een gave tip in petto. Als je je fiets op 
slot doet, zorg er dan voor dat je het ventiel van je achterband dicht bij je slot plaatst. 
Als de dief je stalen ros dan wil stelen, zal hij ook je band lek maken. En daar is 
niemand iets mee, niewaar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventiel onderaan: Steelbaar doelwit!!! Ventiel bovenaan: en de dief 
zag dat het goed was. 

 

Ziezo, dit was het voor deze keer.  
Volgende maand ben ik er weer, met meer tips! 
 
Heb je zelf een tip? Tips insturen mag je altijd doen naar groei@boerekot.be. 
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Week als schacht 
Christopher ‘Syldabster’ Van Hessche 
 
Dab en laat dabben 
Het equivalent van leef en laat leven. Daarmee startte ik mijn gebruiksweek als 
schacht en zoals elke verkochte schacht begon die met het veranderen van mijn 
Facebook naam in combinatie met mijn profiel –en omslagfoto. Aangezien mijn 
kopers dachten dat ik Sylvester heette voordat ze mijn echte naam kenden en zij een 
grote passie voor dabben met elkaar 
deelden, kreeg ik dan ook de naam 
Syldabster aka dabschacht 
toegewezen. Een naam die me altijd 
zal herinneren aan een toffe tijd. Het 
is inmiddels ook al mijn bijnaam 
geworden. 
De hele week moest ik dan ook 
logischerwijs een aantal mensen een 
dab laten uitvoeren.  Van 
medeschachten tot winkelbedienden 
en zelf een prof, niemand minder dan 
prof Poelman! Dat leverde enkele 
leuke taferelen op. 
Namelijk een uitstekend uitgevoerde 
dab door de prof, al zeg ik het zelf! 
 
 
Terugverdienen van het geld 
De gebruiksweek is niets zonder het terugverdienen van het goed gespendeerde geld 
van je kopers.  Dit deed ik, aangeraden door mijn hen, via cakeverkoop aan 
medestudenten en Sangriaverkoop in toverpoort. Die laatste verkoop kostte me dan 
ook wat moeite. Het was toen midden oktober en de warme zomertijd was allang was 
vervlogen. Toch kreeg ik de flessen verkocht dankzij vele sympathisanten van de VLK, 
hun bijdrage werd dan ook erg geapprecieerd! 
 
Eindwoord 
Voor mij is de volledige week een aangename week geweest, waarbij ik veel nieuwe 
mensen heb leren kennen. Het gaat natuurlijk gepaard met verkleedpartijtjes en 
klusjes zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, maar dat hoort er allemaal bij. 
Uiteindelijk kan ik het enkel aanraden om te doen omwille van het plezier je eraan 
beleeft. Shoutout dus naar mijn kopers! Nick De Smedt, Annelien Aerts, Simon 
Martens en Milan Van Nuffel! 
 
 
Warme schachtgroeten, 
Christopher Van Hessche 
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IAAS 
*EXLUSIEF* 
Bij IAAS hebben we enkele pagina’s uit het dagboek van pater 
Callewaert kunnen bemachtigen en dan wel nog over de 
awesome exchange week dat net achter de rug is! Lees snel 
verder! 
 

Hello, Bonjour, Guten Tag, Bok, Cześć mijn allerliefste dagboek 
 
Waarom begin ik hier in godsnaam met hallo te zeggen in het pools, Kroatisch e.d.? 
Wel, IAAS had deze week namelijk een exchange week waar deze landen naartoe 
kwamen. En samen met Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk was de groep van 20 
exchangers compleet!  
“Huh, wattes, 20 internationale studenten, wat doet ge daarmee?”  
Wel liefste dagboek, om eerlijk te zijn, daar hebben we ook even over moeten 
nadenken! Weken hebben we gezocht en gepland en we waren net op tijd klaar! 
Gelukkig zaten ze het eerste deel van de week in Leuven, waar ze al een druk 
programma voor de boeg hadden. 
Het begon allemaal op de 3de november  
 
*flashback muziekje* 
 
Donderdag 3 november kwamen ze toe in Leuven om daar aan hun avontuur te 
beginnen. Ze verkenden Leuven, bezochten het bodemkundig centrum, hielden een 
internationale avond (met optredens van elk land), bezochten de Stella brouwerij en 
een aantal boerderijen , waaronder natuurlijk een witloofboerderij. Zondag, op hun 
laatste dag bij het Leuvense IAAS team, bezochten ze Brussel om dan samen de trein 
naar Gent te nemen. 
 
“Wow al die dingen op 4 dagen tijd?” 
Inderdaad! En er stond hen nog veel meer te wachten, op naar Gent!! 
 
Je had hun gezicht moeten zien toen ze op 
de Korenmarkt toekwamen. Iets waar wij al 
lang niet meer bij stilstaan deed hun 
monden openvallen: de talrijke prachtige 
gebouwen zoals kerken, kathedralen, het 
Gravensteen, …  
En ze waren des te blijer om te weten dat 
ze er dichtbij op een hostel verbleven.  
 
Maandag leerden ze eerst Gent kennen via een stadsspel. Na de lunch moesten 
ze de handen uit de mouwen steken en mochten ze hun eigen zeep maken in een DIY 
soap workshop. Maar de belangrijkste activiteit kwam natuurlijk ‘s avonds pas. The 
famous IAAS Trade Fair! Beroemd en berucht onder IAAS’ers over de hele wereld. Elk 

Quote van de dag (zondag 6 december): 

“Well this is the first time we have a castle 

in our backyard on exchange week!” 

- Petrić over het Gravensteen 



 47 

 

 

land stelt zichzelf dan voor a.d.h.v. lokaal en traditioneel eten, en natuurlijk 
ALCOHOL! Franse Salami en wijn, Oostenrijkse pannenkoeken en schnaps, 
Kroatische rakia, Poolse vodka, Belgisch bier,... (ja ik heb vooral onthouden welke 
drank er was maar het eten was ook heel lekker hoor!). Met een beetje lokale muziek 
hebben we de avond goed ingezet, om deze dan in glorie af te sluiten in de Delta bij 
onze vrienden van IAESTE! 
(BTW: Je moet eens 20 zatte buitenlanders van de overpoort naar de graslei krijgen, te 
voet, om 3 uur s’ nachts, chapeau Bartje!) 
 
Dinsdag hebben we de katerkopkes gewekt met een heerlijk koffi ekoek 
ontbijtje, mijn eigen katerkopke incluis. Het eten zat nog maar net achter de kiezen 
en hopsakee de trein op naar BRUGGE! Bus op, wandelen en we zitten in Aquafin 
Brugge. Een van de grootste waterzuiveringsstations in België. Een supervriendelijke 
gepensioneerde man heeft ons daar een ubercoole rondleiding gegeven (ja ik ben een 
milieuhippie, ik vond het mega interessant). 
Hierna terug de bus op (mits vertraging – ‘t is De Lijn he) en Brugge verder 
verkennen, a.k.a. de exchangers wat laten wandelen en wij een wafel gaan eten, hihi. 
Dan terug de trein op naar Gent waar ‘s avonds nog een kroegentocht op de planning 
stond! 
 
Woensdag opnieuw de (nu iets-minder) katerkopkes wekken met een heerlijk 
ontbijt waarna ze samen gezellig WAP mochten klaarmaken (voor de leken: 
worst+appelmoes+patat). In de namiddag mochten ze nog even aan hun presentaties 
werken, die ze erna hebben voorgesteld. De exchangers hadden namelijk tijdens de 
hele week tijd om hun oplossingen te bedenken voor onze steeds meer belaste aarde! 
(milieuhippie, again). Na al dat harde werk was het dan tijd voor onze 
INTERNATIONAL CANTUS. Dankzij de hulp van de VLK is dat een supergezellige 
avond geworden waarbij we de beste liedjes zongen en ondertussen nog genoten van 
dat heerlijk gerstenat.  
 



 48 

 

 

Donderdag vertrokken bijna alle katerkopkes terug naar huis, behalve de 
Poolse meisjes. Die besloten dat ze mij zo tof vonden, dat ze nog een extra dag wilden 
spenderen in het verre West-Vlaanderen. Dus heeft ons mama dan maar wat vol-au-
vent en taart voorgeschoteld en heb ik ze door Vlaamse velden laten wandelen (beetje 
koeien spotten, hier en daar wat schaapjes tellen, beetje selfies nemen, the usual). 
Vrijdagavond vertrokken ook zij dan vanop Charleroi waarna de exchange week 
officieel gedaan was! 
 
Oef! Het is voorbij. Relax. Geniet. Het was de max! 
 
“Klinkt zo cool maar waarom zouden jullie nu zoiets organiseren? En die moeten niets 
betalen? Enkel hun vervoer naar hier ofwa? “ 
 
De exchange weeks zijn het perfecte moment om elkaar te leren kennen en de 
familIAAS spirit te voelen. Want ja, in een internationale studentenvereniging zitten 
is wel tof, maar zonder exchange weeks zouden we de andere landen niet veel zien! 
En jup, inderdaad, ze moesten niets betalen behalve bus of vliegtickets om hier te 
geraken. Maar de Belgen worden nu uitgenodigd op hun volgende exchange weeks. 
Dus binnenkort zijn wij weg naar Frankrijk, Polen, Kroatië, Oostenrijk of Zwitserland! 
Wat het dus meer dan waard maakt!  
 
Uhm totaal niet gerelateerd enzo maar : Iemand zin om naar Woodstock festival in 
Polen te gaan? Ik heb daar wat vrienden zitten nu ;) 
 
Lots of love 
Pater Callewaert 
 

Wow wat een rollercoaster was me dat! Wil je meer weten over de exchange weeks, 
zou je zelf ook wel eens willen weten hoe het er bij IAAS aan toe gaat? Mail dan 
gerust naar  wcdmeest.Demeester@UGent.be of stuur IAAS Gent een berichtje op 
facebook! 
 
Kalender: 
28 november: Oehoescoop (PAS OP, DATUM VERANDERING! Was oorspronkelijk 21 
november) 
8 december: VLK + IAAS cocktailavond 
13 december: IAAS @ VLK Kerstmarkt 
 

mailto:wcdmeest.Demeester@UGent.be
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Wetenschap onder de loep 
Jorien Favere naar Eos 
 
Het eerste semester is al over de helft, het studentenjaar is goed ingezet en loopt zijn 
gangetje. Ook in wetenschapsland worden dag na dag vorderingen gemaakt, zoals te 
volgen is via vele kanalen. Hiertoe behoort ook het maandelijks tijdschrift Eos, dat 
ieder jaar de Eos Pipet uitreikt voor de meest beloftevolle onderzoeker van het 
moment. Hier worden de vijf laureaten voor u op een rijtje gezet. 
 
1. Rijst met meer vitamine B9: Pieter Blanquaert (plantengeneticus) 
 
Vitamine B9, ook gekend als folaat, is een molecule die niet door ons lichaam kan 
worden aangemaakt, maar wel noodzakelijk is voor onze gezondheid. Een tekort aan 
vitamine B9 kan namelijk leiden tot bepaalde vormen van bloedarmoede en bij 
zwangere vrouwen ervoor zorgen dat het kindje met spina bifida (dit is geen 
yoghurtje, maar een zogenaamd ‘open ruggetje’) wordt geboren.  
 
Folaat wordt vooral in groene bladgroenten en peulvruchten teruggevonden, maar 
zeer weinig in rijst en andere graansoorten. Folaattekorten komen dus vaker voor in 
de werelddelen waar rijst een hoofdonderdeel van de maaltijd beslaat. Onderzoekers 
van de UGent waren er al eerder in geslaagd om een rijstvariëteit te ontwikkelen die 
100 keer meer vitamine B9 bevat. Hierbij bleek echter dat het folaatgehalte in de 
rijstkorrel drastisch verminderde na enkele maanden bewaring. 
 
Pieter Blanquaert ontwikkelde daarom niet alleen een rijstvariëteit met 150 keer meer 
folaat, maar zorgde er ook voor dat het in een stabielere vorm aanwezig was, 
waardoor het niet meer uitloogde tijdens de bewaring. Dit deed hij door een eiwit te 
bestuderen dat aanwezig is in moedermelk en op natuurlijke wijze het folaat bindt 
om het te stabiliseren. Door het eiwit van de dieren- naar de plantenwereld te 
transfereren en aan de codering te sleutelen, slaagde hij er in om het gen succesvol in 
het rijstgenoom in te brengen. Het gen kan zelfs in andere graangewassen ingebracht 
worden. Door de moeilijkheden omtrent het slechte imago van ggo’s zal deze rijst 
echter nog niet direct op ons bord belanden. 
 
2. Genderdiscriminatie in de klas: Els Consuegra (onderwijskundige) 
 
Over het algemeen presteren jongens minder goed dan meisjes tijdens de verplichte 
leerjaren in Vlaanderen. Ze scoren minder, moeten vaker hun jaar opnieuw doen en 
stromen meer uit zonder diploma. Ook hebben ze in de klas meer ruzies en minder 
plezier. Het onderzoek van Els Consuegra legde via video-opnames de onderbewuste 
genderdiscriminatie in de klas vast, wat een mogelijke oorzaak kan zijn voor het 
prestatieverschil tussen de jongens en meisjes. 
 
Een team van observanten bekeken de opnames vele malen en quantificeerden het 
gedrag van de leerlingen en leerkrachten. Hieruit bleek dat jongens tot driemaal toe 
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meer worden berispt dan meisjes, terwijl ze eigenlijk geen drie keer meer de les 
verstoren. Ook zijn berispingen op meisjes minder gecorreleerd met hun gedrag. Dit 
verklaart Consuegra doordat de leerkrachten onderbewust het stereotype ‘meisjes zijn 
braaf en jongens zijn stout’ navolgen. Zo zullen ze sneller de foute persoon 
toespreken en zal het meisje er steeds beter van af komen.  
 
Als tweede stap in het onderzoek werden de leerkrachten geconfronteerd met hun 
gedrag en konden ze hun onderbewuste handelingen nu bewust bijsturen. Els 
Consuegra gelooft in het grote belang van goed onderwijs en wil op die manier de 
kwaliteit helpen behouden. 
 
3. Milieuvriendelijkere bio-plastics: Michiel Dusselier (bio-ingenieur) 
 
PLA (polymelkzuur) is een bio-plastic dat voornamelijk voorkomt in 
groentenverpakkingen en composteerbare bekers. Ook in de medische sector heeft 
het zijn toepassingen, als hechtingsdraad of schroeven die na enige tijd vergaan. 
 
Het polymeeer PLA kan gemaakt worden van planten, meer bepaald van de suiker in 
suikerriet of suikerbiet. Eerst wordt de suiker vergist tot melkzuur en dan worden de 
melkzuurmoleculen aan elkaar gezet tot polymelkzuur bekomen wordt. Het proces is 
ecologischer dan de productie van klassieke plastics, maar het is op economisch vlak 
veel minder voordelig. Het productieproces is zo duur doordat het inefficiënt in 
meerdere stappen gebeurt: eerst wordt een preplastic gevormd en dan terug 
afgebroken tot de juiste eenheden, waarna die terug aan elkaar gehecht worden tot 
PLA. Ook zijn er metalen nodig om de reacties te katalyseren, die voor een 
aanzienlijke extra kost en veel afval zorgen. 
 
Michiel Dusselier zocht en vond een oplossing vanuit de natuur: zeolieten. Zeowatte? 
Zeolieten zijn mineralen met een poreuze structuur. Door hiervan gebruik te maken 
tijdens het reactieproces, kunnen enkel de kleine moleculen de structuur 
binnendringen om te reageren, terwijl de logge polymeren buiten de mineralen 
blijven. Zo is het productieproces niet alleen veel goedkoper en efficiënter, ook wordt 
het gebruik van metalen overbodig en wordt er minder afval gemaakt.  
 
Ondanks de lagere productiekost van PLA zal het nooit kunnen concurreren met de  
conventionele plastics. Wel zijn er enkele groeiende wereldmarkten voor, zoals de 3D 
printers. Ook is Dusselier met zijn vakgroep nog volop bezig met de optimalisatie van 
PLA om zo de eigenschappen te verbeteren. 
 
4. Reproduceerbaarheid van computersimulaties: Kurt Lejaeghere 
(natuurkundig ingenieur) 
 
Om de eigenschappen van materialen te kunnen beschrijven op atomair niveau, 
gebruiken quantumfysici de dichtheidsfunctionaaltehorie (DFT). Dit is een theorie 
die materialen aan de hand van de dichtheid van hun elektronen beschrijft. Het is een 
sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar ze wordt wel vaak gebruikt om 
berekeningen in computerprogramma’s niet te zwaar te maken. De uitkomsten 
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verschillen echter van programma tot programma, waardoor er moeilijk exacte 
waarden te bekomen zijn en fysici vaak met niet-reproduceerbare waarden 
verderwerken. 
 
Kurt Lejaeghere heeft hiervoor enkele programma’s onder de loep genomen en vele 
bugs (scriptfouten) ontdekt. Hiernaast zorgde hiij voor een universeel 
controlemechanisme zodat alle codes dezelfde kwaliteitstandaard zouden hanteren. 
Zijn werk wordt met open armen door wetenschappers ontvangen en stopt hier niet: 
op zijn to-do lijstje staat om een databank met een ‘gouden’ standaard voor elk 
programma te ontwikkelen. 
 
5. Boerderijstof beschermt tegen allergie: Martijn Schuijs (biomedicus) 
 
700 miljoen mensen lijden wereldwijd aan astma. De laatste jaren is het aantal sterk 
gestegen, en tegelijk steeg ook het aantal mensen dat van het platteland naar de stad 
verhuisd is. Ook is het zo dat mensen die op een boerderij wonen in het algemeen 
minder last hebben van allergieën.  
 
Tot nu toe worden telkens de symptomen van astma onderdrukt door puffers en 
pilletjes, maar er werd nooit gekeken naar het onderliggend mechanisme. Martijn 
Schuijs stelde 3 mogelijke oorzaken vast van het stijgend aantal astmapatiënten: we 
gaan té proper leven, de stadslucht is de laatste tijd meer vervuild en op de boerderij 
ligt het geheim tot minder astma. Hij ging uit van de laatste optie en startte een 
onderzoek met enkele testen op muizen. Hij ontdekte dat als de muizen boerderijstof 
inademden, in tegenstelling tot huiskamerstof, ze beter beschermd waren tegen 
astma. 
 
In een tweede stap werden de epitheelcellen aan de binnenkant van de luchtwegen 
onderzocht. Hieruit bleek dat muizen die blootgesteld werden aan stalstof, het eiwit 
A20 in hoge mate aanmaakten, waardoor het immuunsysteem niet op gang kwam en 
astma dus uit bleef. Nader onderzoek toonde dat dit eiwit ervoor zorgt dat de 
activatiedrempel van het immuunsysteem hoger legt, zonder het helemaal uit te 
schakelen. Dit zorgt ervoor dat je lichaam wel nog op gevaarlijke virussen en 
bacteriën zal reageren. 
 
Niet alleen bij muizen, maar ook bij de mens wordt het eiwit A20 aangemaakt. Schuijs 
vermoedt dat dit net zoals de rest van het immuunsysteem wordt ontwikkeld in de 
eerste 1000 levensdagen. In de toekomst wil hij proberen om een middel te maken op 
basis van dit eiwit om een levenslange preventie te garanderen. Nu moeten we nog 
gewoon met z’n allen op een boerderij gaan leven. 
 
Op www.eoswetenschap.eu/esopipet2016 kan je je stem uitbrengen op je favoriete 
pipetter voor de publieksprijs. 
 

http://www.eoswetenschap.eu/esopipet2016


 52 

 

 

De Drieste Doodsteek der Democratie 
Sonurosa  
 
“Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political 
and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my igno-
rance is just as good as your knowledge.'” - Isaac Asimov 
 
Putin, Erdogan, Duterte, Trump,... 
De hedendaagse demagoog zou een randverschijning zijn. Sociale media en 
mondialisering zouden deze abominaties aan acute controle onderwerpen. Het 
publiek zou een stem hebben én deze rechtstreeks met onmiddellijke feedback 
kunnen doordringen in de samenleving. 
 
De realiteit wijst echter uit dat deze geglobaliseerde samenleving slechts een schisma 
creëerde. Verscheurd tussen enerzijds social justice warriors die kop noch staart 
krijgen aan de kwesties die zij beweren aan te houden en anderzijds angstvallige 
plebejers waarvoor racisme een democratisch verworven recht is. 
 
Waar men in de jaren 30 de radio gebruikte als propagandamiddel, is nu de sociale 
media schuldig als instigator van deze polarisatie. Linkse rakkers krijgen enkel linkse 
media te zien en vice versa. Wie objectief nieuws wilt, moet al gauw een kleine tiental 
verschillende bronnen raadplegen en deze binnen de geo-politieke sfeer kunnen 
plaatsen. Het is mateloos makkelijker simpelweg voorgekauwde propaganda te 
verwerken (en te delen) dan voor elk globaal relevant nieuws dit proces te doorlopen. 
Dit geldt vooral voor zij die an sich apathisch staan tegenover zulke zaken. Nu meer 
dan ooit tevoren blijkt immers de wijsheid in Asimov's citaat. Men gelooft in steeds 
grotere aantallen dat de aarde plat is of slechts enkele duizenden jaren oud zou zijn. 
Op de universiteit van Kaapstad pleit men voor de val van de "koloniserende 
Westerse wetenschap". De Filipijnen kozen een onmenselijk stuk verdriet als 
president. Erdogan groeit steeds meer uit tot een tiran die teert op de onwetendheid 
van zijn volk en lijnrecht ingaat tegen Atatürk en zijn hervormingen. Het anti-
intellectualisme heeft nu een platform gekregen en maakt gretig gebruik van deze 
travestie. 
 
Nu zou het maar al te kortzichtig zijn dit op 1 of 2 oorzaken af te schuiven. Men zoekt 
dan ook al sinds Clisthenes naar betere alternatieven en vrijwel elk land geeft wel zijn 
eigen invulling aan wat zij onder "democratie" verstaan. Algemeen wordt 
internationaal aanvaard dat democratische samenlevingen het volk een al dan niet 
rechtstreekse invloed geven in het bestuur van hun land. 
 
Doch lijkt de dag van vandaag de geglobaliseerde samenleving eerder op een 
ochlocratie, een ontaarding van de democratie die vanuit de valse overtuiging dat 
iedereen gelijkwaardig is er ook van uit gaat dat iedereen zijn mening evenwaardig is. 
Waarom heeft een persoon die zich dagelijks onderwijst over de samenleving en zich 
tenminste een beetje een beeld heeft kunnen vormen van wat er beter kan en hoe dit 
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verwezenlijkt kan worden een even grote inslag binnen deze samenleving als 
iemand wiens wereld niet groter is dan de Bermuda driehoek gevormd door zijn 
stamcafé, voetbalclub en dealer? Een duivelsdriehoek waar rede en waarde 
mysterieus verdwijnen zonder sporen na te laten. Maar hierover spreekt men 
natuurlijk niet. Waarom zouden we ook? Heeft iemand van ons het ook écht slecht? 
Slecht genoeg om het bord omver te gooien en het spel opnieuw te beginnen met 
andere regels? 
 
Ik denk van niet. 
 
P.S.: Dingen die Churchill nooit zei: "The best argument against democracy is a five-

minute conversation with the average voter." 
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Liternatuur 
Elke editie van Groei een korte tekst om ons imago van cultuurbarbaren op te 

krikken. Omdat het hen anders toch nooit lukt, geven we een blandino wat 

bladruimte om een echte schrijver te worden. Het water van de Coupure bevrucht 

de grond van de Blandijn en zij schenken ons een klein appeltje, een klein tekstje als 

dank. Hoe mooi. Draai jullie snorren maar al op, want dit is cultuur. 

 

Ik zie de aarde draaien 
Tobias Santens 

Still uit Pirates of the Caribbean: At Worlds End 

 ‘De aarde draait, de aarde draait.’ Dat is me altijd gezegd, maar ik heb het 

nooit zelf gezien. ‘Ja, ze draait, beste kindertjes. Daarom zijn er dagen en jaren en 

seizoenen enzo.’ Dat is me altijd wel geleerd, maar waarom zou ik het zomaar 

geloven. ‘Voel je maar klein, jonge knapen, want de aarde is groot.’ Dat is de les, 

maar ik voel helemaal niets. Ik zie de schetsen, de berekeningen en de metingen, 

rechtlijnig als Dalí zijn snor, maar ik ben er geen deel van. Ik controleer ze, kan 

zelfs het weer van morgen voorspellen en de volgende zonsverduistering. Simpel 

gezegd, ik sta gewoon boven de kosmos. Zeg eens, nieuwe mens, hoe word ik klein 

als ik alle wetten snap en over de planeten kan zweven met die goddelijke blik? Hoe 

word ik klein als mijn continent in het midden van alle kaarten ligt? Oh dear God, 

zeg het mij, hoe word ik menselijk als er alleen maar wetenschap is?    
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  Soms begrijp ik zulke banale dingen pas als ik ze met frisse ogen bekijk. Als ik 

roepend discussieer met mijn vriendin, dan eindig ik kwaad op de zetel en dan slaapt 

zij kwaad in ons bed en ’s ochtends weet ik weer hoe graag ik haar zie. De pijn die 

mijn lijf ’s nachts doorsnijdt –we hebben een harde leren zetel- houdt het mij helder 

voor: ik heb een leuke vriendin, daar roep je niet tegen, daar praat je mee. Als 

Erasmusstudenten ‘zichzelf vinden’ in het buitenland, beseffen ze gewoon wat ze 

altijd al hadden: zichzelf. Ook nine-to-five-werkmensen zoeken zo’n verfrissing aan 

een Zuid-Frans zwembad. Ze slapen tot tien uur en drinken Bordeaux onder de maan. 

Weg routine, weg planning, weg berekening. En als een humane wetenschapper 

vanop zijn poëtenheuvel met een fysicus over aardrotaties praat, kan de fysicus dan 

iets leren van die dichter?   

   

  Ik had het eindelijk, die frisse blik, deze zomer bij het landhuis van onze 

steenrijke tante. Als we de opritlaan indraaien, staat ze altijd klaar om te zwaaien in 

de inkomhal, en met vijf ringen aan haar hand kust ze iedereen zonder onze kaak te 

raken. Ik hou immens veel van die dikke draaiende trap in de hoge hal. Het huis heeft 

twee torens, daarvoor een terras met grote potten, en daar nog voor ligt een meertje 

van een halve kilometer doorsnede. Mijn tante woont er sinds de dood van haar prins 

en de familie viert er altijd het einde van de vasten. Niet dat we ooit echt vasten, maar 

toch verzamelen we allemaal rond de lange tafel en eten olijven in vette olie. Deze 

zomer moest ik er plots heen. Ik werd ziek van de uitpuilende stad en het haastige 

gezoem, ik wou weg en nam de trein. Het was een goede beslissing. Dagen lag ik aan 

de pier bij het meer, boven op het nat splinterige hout, onder een schroeidroge zon. 

Af en toe een wandeling rond het water, dan kon ik staren naar het zwierende wier, 

hoe de dikkoppen daaruit voort zwiepten en terug tussen het riet doken als een 

griezelvis voorbijkliefde. ’s Avonds aten we ham die op zolder hing te rijpen, en 

dronken we wijn uit de kelder, mijn oude tante en ik, op het terras met grote potten. 

Toen was ik doodrustig, toen was ik fris.   

  Pas na een week kon ik in het meer zwemmen. Het hotsende water moest eerst 

zeven dagen af en aan tegen mijn tenen klotsen, voor mijn bonkende aders gehard 

waren tegen de plotse kou. Met zwemmen bedoel ik echt zwemmen, niet zo wat vijf 

minuten plonzen en dan weer lamzakkerig zonnen, nee. Uren en uren zwemmen in 

trage slagen, het water omarmen. Eerst moest ik de code van het meer kraken, 

begrijpen waarom ik de warmte in mijn borst niet vast kon houden. Ik moest mezelf 

uitschakelen. In plaats van heel traag adem te halen, hyperbewust van mijn lijf, moest 

ik verdwijnen in het meer. Student lost op in Franse hitte. Dat moest de volgende dag 

in de krant. Daarvoor moest ik het landschap snappen.  

  Ik kon de kou pas verdragen, toen ik zag dat het meer een weegschaal was. 

Allebei tonen ze symmetrie. De weegschaal weegt links en rechts af, het meer boven 

en onder. De golvende heuvels boven het meer zijn het negatief van de glibberige 

bodem onder het water. Enkel als ik dook, bracht ik de weegschaal uit balans, kon ik 
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door de symmetrieas prikken. Pas dan zag ik het volledige plaatje. Onder water 

begreep ik elke bries en elke rimpeling, elk met hun oncontroleerbare oorsprong en 

hun onvoorzien gevolg en ik kon alles observeren op dat snijvlak tussen de lucht en 

het water, tussen de narcis op de oever en de vissen op de bodem. Ik was zelf enkel 

aanwezig als een begrijpende zwemmer, en ik genoot ongelooflijk van het zicht. Zoals 

je in een overvol station plots beseft dat jouw haast even futiel is als alle andere, zoals 

je dan even stilstaat en rondkijkt –een zakenman met dunne haren loopt snel naar 

een dichtschuivende deur, een moeder met een rode sjaal troost een meisje op haar 

wiegende arm en een zwarte man fluit een onbekend lied-, net zo verdween ik in het 

meer. 

  Terug op de pier hield ik dat hartkloppende gevoel vast. Ik was me er toen niet 

van bewust dat ik anders dacht dan ooit eerder, en kon dus ook niet fier zijn, of ijdel. 

Op mijn rug in de hete zon bleef ik elke seconde oneindig verdwijnen. Ik zag de 

wolken die al generaties kolken en draaien, de deining van het water die al jaren 

vloedt en ebt, en mijn eigen borstkas die altijd weer op en neer bonkt. Ik kon zien hoe 

vluchtig mijn dagen voorbijgaan. Ik zag hoe hoog alles boven mijn uitstijgt en hoe 

breed de velden zijn voor ze krullen aan de horizon. Op mijn rug zag ik de bloemen 

in het gras en de hoenen aan de waterkant, het terras met de potten en de ham op de 

zolder, de weides om het landhuis en de deining van de heuvels en heel even, in een 

oogwenk van die zomerdag, ving ik een glimp op van de draaiing van de aarde. Zo 

heb ik het gevoeld. Zo heb ik het gezien. Oh yes, my Lord, de aarde draait, dat ben ik 

nu zeker.  
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Dumpster diving 
Stijn Bossier 
 
Beste groeilezer 
 
Indien jullie afgelopen maanden ook maar in 
contact gekomen zijn met enige vorm van 
media, hebben jullie gegarandeerd al gehoord 
van de nieuwe president van de Verenigde 
Staten, fenomeen Donald Trump. Hij is de 
perfecte persoon om het artikel in te leiden over 
een fenomeen dat op het eerste zicht even 
wansmakelijk, onfatsoenlijk of primitief in de 
oren klinkt als TRUMP, DUMPster diving. 
Voila, ingeleid! 
 
Dumpster diving is het rondsnuffelen in vuilnis 
op zoek naar bruikbare zaken die door anderen 
worden weggegooid. Het grootste gedeelte van 
de ingezamelde goederen zijn kleren, meubels 
en voedsel. Dumpster divers hebben diverse 
motieven voor het graaien in vuilnisbakken. 
Enerzijds kan het economische aspect aantrekkelijk zijn, anderzijds zijn er ook 
ecologische dumpster divers, die het belang van consuminderen hoog in het vaandel 
dragen. 
 
Zeker wat voedsel betreft kunnen we nog enorm veel leren. Hoewel er overal in de 
wereld, zelfs in België, mensen honger lijden, slagen we erin één derde van het 
geproduceerde voedsel ter wereld te verspillen. Gelukkig bestaan er verschillende 
initiatieven die dit probleem aanpakken op verschillende plaatsen in de 
distributieketen van het voedsel. Zo trachten dumpster divers de megalomane 
voedselverspilling van supermarkten te reduceren. 
 
Om dit abstracte fenomeen nog beter te kunnen begrijpen zocht ik een ijverige 
duiker, die me nog wat extra informatie kon verschaffen over het hoe en het waarom. 
Volgend interview werd afgenomen met een oud-student aan onze faculteit, Ir. Joris 
Depouillon.  
 
Wat is je drijfveer om aan dumpster diving te doen? 
 
Ik ben er 4 jaar geleden mee begonnen. Aan de Smatch in mijn dorp stonden twee 
grote containers vol geladen met groenten, fruit en brood…  Een groot deel van dit 
voedsel was nog in goede staat en ik vond de verspilling schandalig. Vroeger had ik 
nog enige schroom toen ik in vuilnisbakken ging graaien, maar dat gevoel gaat al snel 
weg. Ik vind het leuk om aan dumpster diving te doen. Het geeft me een goed gevoel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilnis
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en bovendien is het nog eens gratis! Tegenwoordig lijkt het bijna verslavend om zo’n 
vuilcontainers te doorzoeken. Je vindt altijd wel iets nieuws. Verder doe ik het ook om 
zo de grote verspilling aan perfect eetbaar voedsel te reduceren. Zo wordt de 
ecologische voetafdruk verminderd en gaan de grondstoffen niet verloren. 
 
 Ook heb ik vanuit mijn ervaring door Europa gereisd om anderen aan te sporen zich 
meer bewust te zijn van de voedselverspilling. Vanuit die ervaring, als dumpster diver, 
heb ik ook ondernemers proberen te inspireren om grotere acties rond voedsel
(verspilling) op poten te zetten. Mensen die in contact worden gebracht met 
dumpster diving springen veelal snel in de bres om iets tegen de verspilling te doen. 
De omvang van het probleem/de afvalberg zorgt bij velen voor een WOW-moment.  
 
Hoe pak je zo een actie het best aan? 
 
Voor een voedselinzamelactie uit vuilnisbakken ga je uiteraard het best naar de 
afvalcontainers van warenhuizen. België is nog één van de minder evidente landen 
om aan dumpster diving te doen omwille van het afvalbeleid van de warenhuizen. 
Zeker in de steden is inzameling moeilijk omdat de containers worden bewaard 
achter slot en grendel, wat de zoektocht onmogelijk maakt. In dorpen gaat dit 
meestal gemakkelijker, al is dit nog steeds afhankelijk van de keten. Zo hebben ketens 
als Smatch en Carrefour een minder gesloten afvalbeleid dan bijvoorbeeld een Colruyt 
of een Delhaize. In Gent zijn de grote supermarkten vrijwel onbereikbaar. Voor het 
inzamelen van voedsel zou je eerder moeten gaan kijken bij het afval van Turkse 
buurtwinkeltjes. Vaak hebben zij vaste momenten waarop hun afval wordt opgehaald. 
Verder kan je ook steeds vriendelijk vragen wanneer de overschotten worden 
weggegooid en of je ze al dan niet zou mogen komen halen. Hetzelfde geldt voor 
bakkers. Indien je tegen sluitingstijd eens gaat vragen naar overschotten, krijg je bij 
de meeste bakkers iets mee. Zeker als de inzameling voor één of ander groter doel is. 
Ook is het belangrijk dat je zeker niet opgeeft na de eerste persoon. Sommige 
verkopers staan sceptisch tegenover ons nobel doel, maar als je doorgaat, vind je 
zeker wel mensen die bereid zijn om je te helpen. 
 
Doorgaans ga ik alleen op zoek naar bruikbaar voedsel. Uiteraard kan je ook met 
meerdere gaan dumpster diven. Die ervaring is sowieso leuker, je kan meer 
meenemen, maar je zal dan ook meer bekeken worden. Het nadeel aan het vissen van 
voedsel uit containers is natuurlijk dat goede en slechte producten door elkaar zitten. 
Rotte peren naast rijpe bananen, brood van een dag oud tussen yoghurt die morgen 
gaat vervallen… 
 
Welke producten worden het vaakst te vroeg weggegooid? Wat kan je het 
meest inzamelen? 
 
De producten die supermarkten het snelst op hun afvalberg gooien zijn groenten, 
fruit en brood (vééél brood!). Ook zuivelproducten en vlees vind je vaak in de 
containers, maar deze producten zijn een beetje tricky. Zelfs droge producten met 
lange houdbaarheidsdatum vind je ook soms tussen het afval. Ooit heb ik al eens 30 
pakjes hoeveboter, wiens houdbaarheidsdatum nog lang niet verstreken waren, 
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gevonden bij een Smatch in Gent dan nog. Veelal moet je wel zelf nog bepalen wat 
nog eetbaar is en wat je beter laat liggen. Hierbij is het grootste probleem niet of 
houdbaarheidsdatum al dan niet overschreden is, maar hoe lang de producten al in de 
container liggen (bij gezellige kampertemperatuurcondities ;) ).  
 
Ook is de kwaliteit van het voedsel heel erg afhankelijk van de winkels zelf. Indien 
winkels kritisch zijn over de kwaliteit van hun aangeboden producten, zal hetgeen we 
in de afvalbakken vinden ook een grotere kwaliteit hebben. De Belgische 
supermarkten zijn doorgaans heel kritisch over hun eigen producten waardoor veel 
van de producten in de afvalcontainers nog perfect consumeerbaar zijn. Dit komt 
voornamelijk door de hoge eisen die de Belgische consument stelt. Elke bruine plek, 
verlept blad, asymmetrische vorm wordt een reden om groenten en fruit vroegtijdig 
op de afvalberg te dumpen. Wel werken steeds meer supermarkten een verdeelplan 
uit om de niet meer verkoopbare groenten en fruit aan andere organisaties te 
doneren. Zo wordt er elke woensdag in Soepcafé ‘Dampkring’  soep gemaakt met 
overschotten uit de winkel. Een fantastisch initiatief dat overheerlijke soep maakt 
voor een vrije bijdrage! :D 
 
Hoera! Bedankt!  Was dat even reuzeinteressant!  
 
Zo zo, dit was mijn eerste groei-artikel.  
 

Voor de leken in de voedingswereld nog een klein post scriptum over de verschillende 
soorten houdbaarheidsdata. Een THT-datum (Tenminste Houdbaar Tot) staat op 
producten die niet snel bederven. Na het verstrijken van de datum kan de kwaliteit 
van het product achteruit gaan, maar je kan het vaak nog steeds veilig opeten. Een 
TGT-datum (Te Gebruiken Tot) staat op zeer bederfelijke producten. Die moet je 
weggooien nadat de datum verstreken is. De TGT-datum is de laatste dag waarop het 
nog veilig is om het product te eten. Ook kan sensorische analyse helpen bij het 
bepalen of een product nog lekker is (proeven => slecht => weg)! 
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Peter- & Meteravond 
Michiel Merckx 
 
We schrijven maandag 10 oktober, 19 uur. 
Nee, 19:05 

19:10 

19:15 

“Ej gast, waar blijven die kinders?” 

19:20 

19:30 

Eindelijk is de toestroom eerstejaars noemenswaardig. 

-“Zit hier nummer 14?” 

-“Nee, sorry, die zit… ja, daar ergens.” 

Enfin, we merken dat onze eerstejaartjes nog steeds en beetje hulpeloos en schuchter 
zijn. Hoog tijd om dat te veranderen dus! 

-“Hoe komt het dat jullie zo laat zijn?” 

-“Ja wij hadden uitstap voor plantkunde.” 

-“Amai, dat is hier met uitstappen en al, ik leer hier ook nog iets bij! Ik ben trouwens 
uw peter! Hey! Ik ga proberen om u een beetje door dit jaar te loodsen. Ik ga u wat 
tips geven over welke vakken je op welke manier moet aanpakken, welke feestjes leuk 
zijn, of je al dan niet eens zou gaan kijken bij het VLK, enzovoort enzovoort.” 

Ik denk dat het merendeel van de lezers zich een zeer gelijkaardig moment kan 
herinneren. Als eerstejaar heb je reeds de eerste zware bio-ingenieursweken achter de 
kiezen. Liters bloed, zweet en tranen zijn al gevloeid en hier zijn wij! Heldhaftige 
tweedejaars, oudstrijders, oorlogsveteranen, die heelhuids (of sommigen iets minder 
heelhuids) het eerste bachelorjaar doorstaan hebben. Wij staan op, reiken een hand, 
een houvast om nog meer bloed, nog meer zweet en vooral nóg meer tranen te 
voorkomen, of ja, een beetje dan toch. 

Alle groentjes die afgekomen zijn, krijgen en meter of een peter aangewezen, maar 
alvorens ze hun vragen loeihard kunnen afvuren op hun doelen, krijgen ze eerst nog 
een staaltje van het betere amateurtoneel voorgeschoteld. Enkele vrijwilligers zijn zo 
lief om hun visie op de proffen uit het eerste jaar te delen door hen na te spelen. 
Hierbij werden kosten, noch moeite, noch grijze haarverf gespaard. 

Laatste toneeltje gedaan? Startschot. De vragen vliegen ons om de oren. 
Klaarblijkelijk kan een mens zich op twee weken tijd heel wat beginnen afvragen. Bij 
menig tweedejaar komen nostalgische herinneringen boven en ik meen zelfs gezien te 
hebben hoe een paar traantjes weggepinkt werden, gevormd door de gebeurtenissen 
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van het verleden jaar die toch nog vers in het geheugen liggen. Hier en daar is ook 
wat twijfel, want ja, ’t is nu toch ook wel al lang geleden hé! 

Peters verbroederen met hun petekindjes, terwijl de meters hun metekindjes onder 
de vleugels nemen. De stortvloed aan vragen gaat stilaan over in een gezellige 
babbel, begeleid door pintjes en cola aan een euro, voor moest ge een droge keel 
krijgen van al dat gebabbel. 

“Gij had ook wel veel herexamens zeker?” 

Het vertrouwen in de meters en peters is groot. Maar ook volkomen wederzijds, 
weddenschappen als “als mijn petekindjes samen minder herexamens hebben dan de 
jouwe, krijg ik een taart, deal?” “Deal!” leggen de lat hoog voor de verse lading bio-
ingenieurs in spe. 

Met de wijze raad: “Buit uw peters en meters zo veel mogelijk uit, ze zijn immers een 
vat vol tips en ervaring.” Wil ik de avond afronden. De eerstejaars hebben terug wat 
vertrouwen getankt en keren stilaan huiswaarts, want “ik moet mijn curiostaak voor 
chemie morgen nog afwerken!” 

En aan de afwezigen kan ik alleen maar zeggen: “lach eens lief naar een ouderejaar, 
wie weet is er nog wel een plaatsje onder zijn of haar vleugels om ook jou doorheen 
het eerste te loodsen.” 

 

Peter en meteravond 2016 

Michiel Merckx 
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Spelletjespagina 
Cursus 
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Henry’s column 

Dag lieve kindertjes, na het ietwat 
serieuzere artikel van vorige maand (lel) 
gaan we het vandaag wat luchtiger 
houden. Laten we het over euthanasie 
hebben. Euh ok, scratch that last part… Ik 
bedoelde natuurlijk dat ik jullie vandaag 
wafels ga leren bakken. Joepie, tof. 
 
Aangezien ik een kip ben (WABLIEFT? I 
know right, die kip kan schrijven en shit) 
ben ik naast een gepassioneerde koffiebar 
connaisseur ook een bevlogen veganist. 
Mijn moatjes noemen me nu en dan wel 
eens hipster, wat ik totaal niet begrijp 
want ik heet Henry. De reden dat ik 
veganist ben geworden, is omdat ik 
volgens de wet kinderen van vrienden of 
kennissen niet echt mag opeten. En 
bovendien zijn de maandstonden van 
Kimmie (mijn roommate, nog een geil 
hennetje) niet zo appetijtelijk. Enfin, jwz. 
 
Het recept dat ik jullie binnen plusminus 
3 regels ga leren, is dus niet de meest 
courante. Maar ik verzeker het je, lekker 
is het zeker en vast! Let’s go!  (cringe 
intended) 
 
Stap 1. Ja, je grootmoeder zal je 
waarschijnlijk aanraden om met wat boter 
en melk te beginnen maar fuck je 
grootmoeder. Voor “le waffle à la Henry” 
smijt je eerst en vooral wat veevoeder en 
water in een pannetje.  
 

 

 

 
Stap 2. Als het papje 
begint te pruttelen mag je 
er een snuifje zout bijdoen.  
Vervolgens roer je het 
bakpoeder en je 
graankorrels erdoor, let op 
dat het heerlijk goedje niet 
aanbrandt!  
 
Stap 3. Deze stap is eigenlijk optioneel 
maar het geeft wel een lekkere en 
verassende smaak aan je smeuïge wafels, 
je kan namelijk wat restjes van je baasje 
(patattenschil etc.) er bij toevoegen, let 
wel: zorg dat er zo weinig mogelijk 
klonters in blijven zitten!  
 
Stap 4. Laat het beslag wat rusten en doe 
een paar squats als je een meisje bent, 
want henry houdt van mooie poepjes.  
 
Stap 5. Nu enkel nog je wafelijzer 
invetten, serveer de verrukkelijke 
wafeltjes met wat bloemsuiker en klaar is 
kees!  
 
Ziezo, laat het smaken! 
Graag zou ik nog Michiel de Witte willen 
bedanken voor het geweldige idee.  
 
De groetjes, Henry. 
 

Henry Vanderkeef, geboren te Gent op 4 
november 2015, vooral bekend van zijn 
modellenwerk en “home-made proteïns”, is 
in zijn vrije tijd een gerenomeerd schrijver. 
Boeken zoals “To kip a mockingbird” en 
“Fifty shades of eierdooier” klinken u 
misschien niet onbekend in de oren.  Henry 
is een selfmade-bird die nu ook voor het 
eerste jaar tot mascotte van de VLK 
verkozen is. 

Zoals Michiel altijd zegt: “wafels in de, 
mond, goud in de stront.”  
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Waterman: 21/1 –18/2 
 
Pas op met dat gewichtsverlies deze 
maand! Jaja, de noedels die je de voorbije 
zes weken elke dag hebt gegeten, hebben 
inderdaad geen voedingswaarde en jaaa 
we weten ook dat je aan het stressen bent 
want we zitten al ruim over de helft van 
het semester en je hebt uw fluostiften nog 
niet eens uit de verpakking gehaald (niet 
uit luiheid, gewoon uit onkunde. 
Waterman staat niet bekend om zijn 
intellect). Nee maar serieus, door de stand 
van Uranus en de Poolster en die koe van 
de buurvrouw van uw nicht haar lief 
leiden we af dat je gaat veranderen in een 
anorexisch scharminkel inclusief vreemd 
kapsel. En nee, wij baseren ons niet op uw 
Wikipedia-afbeelding, wij zijn 
professionals! 
 
Vissen: 19/2 –20/3  
 
Vis wees op je hoede! Een vreemde man/
vrouw zal je deze maand benaderen met 
een opmerkelijk voorstel. Of je er nu wel 
of niet moet op ingaan kunnen we niet 
zeggen want als we Jupiter moeten 
geloven, moest je eigenlijk al lang 
gestorven zijn aan een overdosis alcohol…  
 
Kreeft: 22/6 –23/7 
 
Deze maand is jouw shotjesmaand! We 
voelen het aan ons theewater dat jij je 
record gaat verbreken. Eindelijk kan je je 

kans grijpen en Vissen zat voeren zonder 
zelf kotsend te eindigen! We geloven in 
jouw adjes-capaciteiten als nooit tevoren! 
Pas wel op wat voor bodem je legt voor 
het uitgaan. Neem geen voedsel aan van 
een Waterman. 
 
Tweelingen: 22/5 –21/6 
 
Het wordt tijd voor verandering. Je bent 
helemaal op het verkeerde pad beland. 
Zowel op school als persoonlijk wordt het 
niet al te rooskleurig. Verzorg jezelf beter. 
Drink en rook minder. Neem de trap in 
plaats van de lift. Adopteer een hond. Bel 
je oma. Bezoek eens een museum ofzo. Of 
eet gewoon één avond iets met groenten 
in plaats van altijd die kaaskroketten met 
frieten in De Brug.  
 
Maagd: 24/8 –23/9 
 
Maagd, deze maand is dé maand om een 
relatie aan te gaan! Grijp gewoon de koe 
(of Stier) bij de horens. Tinder er op los. 
Standards are overrated. Je bent voor een 
reden in staat om te knipogen. 
 
Leeuw: 24/7 –23/8 
 
Breek die eieren, meng de bloem en de 
suiker. Vergeet het bakpoeder en het 
puddingpoeder niet! En ja hoor! Ook de 
vanillezaadjes mogen erbij. Goed mengen 
is de boodschap! En de boter, vergeet de 
boter niet! Werk af met een snuifje zout.  

Boeroscoop 
Alexandra Matthys 
 
Elke maand leest uw reporter de sterren die boven de akkers aan de hemel rijzen, als 
gele balen stro op een smeulend aszwart veld. Het zijn waarheidsgetrouwe voorbodes 
die oogstfestijnen of hongersnood in het leven van de arme boer brengen. Lees dus snel 
wat u te wachten staat en wees het noodlot te snel af!  



 68 

 

 

Ram: 21/3 –20/4 
 
Zoek een schaapje en maak gezellig wat 
lammetjes. Mèhhh! 
 
Stier: 21/4 –21/5 
 
Indien Maagd je vraagt om eens uit te 
gaan, zeg dan volmondig ja! Blijkbaar 
trakteert ze graag en veel en verwacht ze 
niets in ruil. Indien ze dit ontkent, is ze 
hoogstwaarschijnlijk niet de ware voor 
jou. Jammer genoeg heb je door deze 
horoscoop te lezen je portefeuille 
thuisgelaten en kan je Maagd niet 
terugbetalen. Run bitch, RUUUN! 
 
Weegschaal: 24/9 –23/10 
 
Je maakt je zorgen om het gewichtsverlies 
van Waterman. Je vindt het ook onnodig 
dat hij telkens de behoefte heeft om water 
over je hoofd te gieten. Gelukkig heeft hij 
wel een extreem lelijk kapsel waarmee je 
hem aan het wenen kan brengen. Gebruik 
dit in je voordeel en voor je het weet, 
word je de Trump onder de sterrentekens! 
Make horoscopes great again!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schorpioen: 24/10–22/11 
 
Binnenkort gaat een harige vriend zonder 
het al te goed te beseffen (a.k.a. 
schijtezat) wafels bakken. Profiteer 
hiervan, eet al de wafels die je maar wilt! 
Deze koning van de Savanne zal er de 
volgende dag niets meer van weten. 
Waarom juist je vriend zo’n rare 
nachtelijke drang heeft, kunnen we 
astrologisch gezien niet verklaren. 
Psychoactieve middelen kunnen dat wel.  
 
Steenbok: 23/12–20/1 
 
Steenbok! Draag goed zorg voor je 
vrienden de komende tijd. De meesten 
zullen het zeer zwaar hebben. Gelukkig 
ben jij dé emotioneel stabiele persoon 
waar ze al hun zorgen aan kwijt kunnen. 
Wie weet krijg je er wel een wafel of 
lammetje voor in ruil! 
 
Boogschutter: 23/12–22/12 
 
Pas op boogschutter, je bent aan het 
vervreemden van je vrienden en de 
buitenwereld. Je hebt nog even tijd voor je 
je dood moet blokken! Haal je neus uit de 
boeken! Word opnieuw zat met je bffs! 
Skype met je Erasmusvrienden! En last 
but not least, trakteer u zelf op een goe 
pak friet van de Gouden Saté. 
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Katerblaast 
 
Wim O. tegen Tijs: “Tijs, ik wil u zo graag ondersteboven houden. Gij nodigt echt uit 
om ondersteboven gehouden te worden. Mag ik?” 
 
Lucas DC. (1e bach): “Ik kan echt nog veel bloed geven want ik heb nog nooit 
bloedneuzen gehad.” (tijdens bloedserieus) 
 
Lucas DC. (1e bach): “Zijn die bloeddruppels op mijn gezicht eng of lijkt het alsof 
iemand is klaargekomen in mijn gezicht?” (net voor FrightFest) 
 
Eline R. tegen Ruben: “Maja gij zijt semi-gay.” (durfde niet bi te zeggen) 
 
Sarah H.: “Dat is echt dwaas! Nu geraken we daar niet en mijn oma woont daar 
gewoon op een wegeltje van, maar die is dood!” 
 
Eline R.: “Da’s toch niet praktisch als profielfoto want die wordt besneden.” (bedoelde 
bijgesneden) 
 
Anton: "Doe dat gewoon in een pan." 
Michiel DW: "Ma in zo een bakje op het vuur." 
Anton: "Aja, een pan." 
Michiel DW: "Ma nee een bakje voor het vuur! Aja of is dat een pan?" 
 
Lotje S.: “Ik ben echt rusty want het is al lang geleden.” 
 
Nick DS.: “Dat deeg dat zo standaard rond frieten zit, dat is toch gewoon eigeel?” 
 
Wolf op zoek om de gordel vast te maken in de auto: 
Maxim: “Heb je het gaatje gevonden?” 
Wolf: “Ja, maar het verkeerde.” 
 
Sarah V. tegen Hannah samen achter de toog: “Ik doe Paul, doe jij de rest?” 
 
Wolf: “Ik mag dan niet zat zijn, want ik ben die fuif verantwoordelijk voor de stock.” 
Milan VN.: “Maar geef die stok dan toch gewoon aan iemand anders?” 
 
Ruben: “Tijs, ik zie je later nog prof worden.” 
Louis D.: “Ja, dan skipt hij zelfs de lessen die hij zelf  moet geven.” 
 
Nick DS. over prof. Els Van Damme: “Dat is mijn eerste vrouw!” 
 
Laurence S. (2e bach): “Als’t kleiner is, past het wel in uwe mond.” 
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Nick DS.: “Ik kan handlezen!” 
*leest hand* 
Nick DS.: “Ge zijt een mongool.” 
 
Jonas DS.: “BJ (Bertjan nvdr.), als gij ooit aan een vrouw geraakt, fret ik mijn eigen 
klak op.” 
 
Wolf: “Ik zou Tim (praeses) wel muilen, all day, every day!” 
 
Wolf: “Ik heb nog nooit gedacht aan Lotte’s schaamhaar.” 
 
Op het IFT had de VLK in ‘Game of Thrones’ thema een vlag met daarop ‘VLK is 
coming”. 
Hannah na de afloop van het IFT: “In principe moetn wudder dien tekst ip die vlagge 
vervangn door 'VLK has cum’.” 
 
Milan VN.: “Ik heb gisteren voor het eerst een eenhoorn genaaid.” 
 
We need you! 
Zelf nog een grappige uitspraak gehoord? Stuur ze als de bliksem in voor onze (hopelijk 
meer uitgebreide) katerblaast volgende maand!  
Dit doe je via de site www.boerekot.be: media>groei>katerblaast.  
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