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Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) vzw 
 

Coupure Links 653  Tel.: 09/264 59 13  www.boerekot.be 
9000 Gent                                                             ,             nhhhhhh 

Dag Lieve boerekotters! 
 
Hierbij stelt het opkomend praesidium zich aan jullie voor!  
 
Laat je verleiden door hun neergepende woorden en kom hen gerust in le-
vende lijve aan de tand voelen op dinsdag 8 mei van 10u-14u. 
En breng daarna zeker je stem uit!  
Dinsdag 8 mei van 10u-14u! 
 
Tot dan!! 
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Praeses en Vice: Wolf en Fara 
 
Wolf: 
“Ey Wolf, ik vind da gij praeses moet worden.” Een zeer impulsieve zin van slechts één 
iemand die toch alle radertjes deed draaien. 
Al van zolang ik mij kan herinneren leef ik volgens één motto: “Als je iets graag doet, 
smijt jezelf er dan 100% voor”. Evenementen organiseren zit daarmee ook in mijn 
bloed: in het secundair onderwijs was ik het hoofd van de leerlingenraad en organi-
seerde ik met verschillende teams vele activiteiten. Filmavonden, optredens, Sinter-
klaas, het Bal du Nord als kers op de taart, … Vandaar dat ik het bij mijn aankomst in 
het boerekot meteen voelde kietelen. Na twee jaar evenementen organiseren, ontbreekt 
er iets wat ik als hoofd van de leerlingenraad wel deed: problemen van anderen actief 
aanpakken en hen toelaten hun ideeën te realiseren. 
Ik leid al van jongs af aan een enorm zelfstandig leven. Niet dat ik alles kan en overal 
goed in ben, maar ik heb altijd op mijn eigen manier alternatieven gevonden om alles 
op poten te krijgen, zowel op studievlak als in mijn persoonlijk leven. Dit soort out of 
the box-denken is wat mij drijft om binnen de VLK een grotere rol te spelen. 
 
Fara: 
“Ey Fara, wilt gij mijn vice-praeses worden.” Een zeer impulsieve zin van slechts één 
iemand die toch alle radertjes deed draaien. 
Activiteiten regelen en evenementen in goede banen leiden zit er al een tijdje in bij 
mij. Na vier jaar activiteiten organiseren voor kinderen in de zomer, kwam ik opeens 
toe op de universiteit, en daar bleek meteen al dat studenten nog niet zo hard ver-
schillen van een bende enthousiaste kleuters. Ze houden er ook van om zich te verkle-
den om dan te gaan dansen in een zaal die er achteraf ranzig bij ligt. Ook liedjes zin-
gen in groepsverband met een drankje in de hand is geen vreemd zicht voor mij, zo-
wel op de faculteit als op het speelplein (al moet ik toegeven dat ik blij ben dat ik de 
snottebellen en kinderlijke huilbuien nu ingeruild heb voor pintjes en zatte huilbui-
en).  
 
Al vrij vroeg na het toekomen als eerstejaar, had ik besloten dat ik een deel wou uit-
maken van de groep mensen die al die leuke activiteiten organiseerde. Samen met Tijs 
ben ik mezelf dan maar een ‘vriend van het papier’ gaan noemen, en twee jaar lang 
ben ik mede-verantwoordelijk geweest voor het verdelen van de goedkope cursussen 
en minder goedkope handboeken. Op vlak van regelen en organiseren zit het dus wel 
snor.  
 
Ik kijk er heel erg naar uit om volgend jaar een andere taak op mij te nemen; het rei-
len en zeilen van ons praesidium in de gaten houden en zorgen dat alles intern vlotjes 
verloopt.  
 
 
 
 



 4 

 

 

 
 
Onze visie: 
Wij willen dat elke bio-ingenieur met veel vreugde toekomt op de faculteit. Er is veel 
meer te doen op onze vierkante meters dan enkel studeren en lessen bijwonen. Wij 
willen jullie warm maken met enkele ideetjes. 
 
Voor de oude rotten onder jullie is het Paviljoencafé geen onbekend woord. Een 
schone lente-/zomerdag waar je met een gezellig drankje kan genieten van het zonne-
tje in onze eigen binnentuin. Deze gewoonte is door de jaren heen jammer genoeg 
wat in de vergetelheid geraakt. Dit was echter zo’n leuk concept, dat wij dit nieuw le-
ven willen inblazen. Wij willen hiervan een maandelijkse renditie maken, met elke 
maand een kleine twist: een thema, een kubtoernooi, rommelmarktje, noem maar 
op!   
 
Dit jaar is de Fakbar verplaatst naar maandag, en dat met groot succes! Dit vinden 
wij een stap in de goede richting om de week waarlijk goed in te zetten. Niet enkel de 
fakbar, maar ook andere activiteiten zoals streekbierenavond en paviljoenfuiven heb-
ben we de voorbije twee jaar zien openbloeien qua opkomst. Wij willen daarom onze 
meest actieve leden bedanken op de fakbar elke week. Wat het precies inhoudt, hou-
den we nog even voor ons. 
 
Sommige van onze mede-studenten willen zich enorm engageren voor evenementen 
zonder de verplichtingen van het praesidium. Het invoeren van werkgroepen die vrij-
willig meedraaien met een functie kan voor sommigen een oplossing bieden. Daarbij 
willen wij gemotiveerden met eigen ideeën ook een kans geven. Dit kunnen zeer klei-
ne initiatieven zijn van de bio-ingenieurs uit om een normale lesdag toch net iets spe-
cialer te maken. Zo’n initiatieven kunnen we alleen maar aanmoedigen, dus zijn wij 
bereid deze diensten het nodige bereik te geven. Wij willen dat de VLK een platform 
kan bieden om hun ideeën te vertalen naar realiteit. 
 
De faculteit bio-ingenieurswetenschappen is voor ons meer dan de Coupure Links 
653. Het is ons eigen boerekot, dé plek bij uitstek voor elke student bio-ingenieur. 
Met oud-leden spreken en hen tranen zien weerhouden wanneer hun liefde en gemis 
voor de faculteit boven komt, is waarlijk een warm gevoel. Ze verlieten immers niet 
zomaar een gebouw, ze verlieten hun thuis. Dit is een charme die eigen is aan onze 
faculteit, en een gevoel dat wij doorheen volgend jaar enkel willen versterken. 
 
Toch nog niet overtuigd? Spreek ons gerust aan (bij voornaam is goed hoor) als je ons 
tegenkomt, of kom zeker een kijkje nemen naar ons bij ons standje op dinsdag 8 mei 
tussen 10u en 14u. 
Toch wel al overtuigd? Kom dan zeker je stem uitbrengen op 8 mei, tussen 10u en 14u, 
in de binnentuin of het pavljoen. Het schijnt dat er zelfs nog voor andere dingen ge-
stemd kan worden ook! 
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Lidy & Cloet als Penningmeester-

Penning ’17-‘18 
 
Hey iedereen, Lidy & Cloet hier! Zonder twijfel zullen jullie ons wel al eens zien rond-
lopen hebben hier op de faculteit of  zien losgaan op een of andere zotte activiteit van 
de VLK. Maar nu even serieus! Wij zijn twee zeer gemotiveerde mensen, die na een 
jaar samen in het praesidium te zitten goed kunnen samenwerken. Het was voor ons 
dan ook een evidente beslissing om de stap te zetten naar een nieuwe en innigere sa-
menwerking.  
 
Lidy: Na een jaartje met kassa’s te zeulen en factuurtjes te betalen heeft Eline mij he-
lemaal klaargestoomd om de overstap naar penningmeester vlot te laten verlopen. Na 
vijf jaar aan het boerekot te verblijven en met enthousiasme mee te helpen op ver-
schillende activiteiten, gaande van de leuke feestjes tot de afbraak van het galabal, is 
mijn goesting om er nog meer voor te gaan enkel maar groter geworden. De functie 
van penningmeester is voor mij het logische vervolg op penning binnen het praesidi-
um en ik wil er mij volledig voor smijten samen met Cloet. 
 
Cloet: Na een jaar ervaring te hebben in het praesidium als Feest, heb ik besloten om 
me in te zetten voor een andere functie dit jaar. Aangezien ik in het dagelijks leven 
ook al te maken gehad heb met facturen betalen, overschrijvingen of stortingen te 
verrichten vond ik het het proberen waard om op te komen voor penning. Het is een 
grote verandering bij vorig jaar maar ik zal zeker even gedreven zijn en zo zal ik on-
rechtstreeks nog steeds bijdragen aan de feestjes en andere activiteiten aan ons boere-
kot! 
 
Samen zouden wij graag ons steentje bijdragen aan het voltallig preasidium door er 
voor te zorgen dat de financiële kant van het verhaal in goeie banen wordt geleid! 
Hebben jullie nog vragen of willen jullie een praatje met ons slaan, zak dan zeker af 
naar de praesidiumverkiezingen op 8 mei in het paviljoen. Kom stemmen en  geniet 
van de vele standjes voorzien van het nodige lekkers.   
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X0X0 
Hopelijk jullie penningteam voor 2018-2019 
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Cursus: Griet & Iris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zal me even voorstellen: Ik ben Griet, op de foto degene met de paddenstoel, ik ben 
afkomstig uit Temse en ik heb een dikke schildpad en kippen thuis.  Dit jaar cursus is 
mij toch wel bevallen dus ik zie dat wel zitten om dat nog een jaar te doen!  
 
Je kan je nu afvragen: “Waarom hebben die een paddenstoel en een smurfenmuts op 
hun hoofd?” Wel, eerst en vooral wij zijn allebei niet zo groot, samen 3,09m. Maar 
met onze mooie kabouterfoto zijn we nu alle mopjes voor! Bovendien zijn kabouters 
hard werkende, coole dingen (of hoe heet dat?). Dus die cursusdienst gaat helemaal 
gesmeerd lopen. We gaan de dropboxen volgend jaar proberen uitbreiden met meer 
samenvattingen en deze zomer de tuyaux up-to-date brengen. Een reden minder om 
volgen jaar te buizen! 
En ik ben dus Iris, ofwel de kabouter (of is het een smurf?) op de foto. Na mijn 
schachtenjaar ben ik volledig klaar om jullie als kersvers praesidiumlid alle cursussen 
te bezorgen die je wilt (of bij nader inzien toch niet wilt). Ik kom van Merchtem – ei-
genlijk van Vietnam, maar kom – waar ik dwarsfluit speel en dansles geef.  

 

 
Lievelingseten: Kaaskroketten 
Lievelingsdier: Panda, dat is echt 
een fantastisch, onnuttig beest. Wil-
len we allemaal niet stiekem een 
panda zijn? 
Lievelingsvak: Plantkunde 2 
Later word ik: Bio-ingenieur 
(hopelijk) 
Groetjes, Griet 

Lievelingseten: een klein pak met Brazil 
saus, een mexicano en bitterballen 
Lievelingsdier: Alpaca, naar het schijnt 
wel vrij agressieve beesten. Ze lijken op 
een lama, eigenlijk zijn het neplama’s 
Lievelingsvak: Chemie 4 
Later word ik: ik word niks, ik blijf eeu-
wig student 
Kusjes, likjes, Iris  
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Cultuur: Lena, Julie en Nick met 

nieuwe aanwinst: Ruth! 
 
DAG lieve boerekotters!! 
Cultuur is dat wat de mens schept – Wikipedia 
Voel jij soms ook een leegte in jouw leven, een soort gemis? Een knagend gat dat ge-
vuld moet worden? Dan ben jij de trotse eigenaar van een gat in jouw cultuur! Ruim 
3/5 van de Belgische bevolking lijdt er onder, en er is dus geen schaamte. Veel voorko-
mende symptomen zijn sporadisch uit de lucht vallen als er over die ene band van de 
jaren 90 gesproken wordt, niet in staat zijn om een gesprek met medestudenten te 
volgen wanneer het over die boekenbeurs gaat, moeilijkheden met de vorming van 
een mening over dat ene schilderij van Manet (of was het nu Monet?), … 
 
Maar vrees niet, samen gaan we op zoek naar een remedie! Julie, Nick, Ruth en Lena 
bieden jullie een kans aan om dat gat voorgoed te dichten. Met de vaste VLK cultuur-
activiteiten, zoals de kerstmarkt, de streekbierenavonden, de boerenpoppol, aange-
vuld met onze nieuwe concepten, bijvoorbeeld onze grote VLK Rommelmarkt, waar 
we graag een tweede editie aan zouden breien! Wij willen proberen jou doorheen het 
academiejaar naast de talloze vette feestjes ook van wat cultuuractiviteiten te voor-
zien. 
 
Maar… wie zijn wij nu eigenlijk? 
 
Lena : “Olaaaa, ik ben Lena Vanderhaeghen. Ik ben momenteel een 2e bachelor en 

heb al een jaartje cultuur achter de rug. Vanaf dag 1 was ik 
dikke fan de VLK en een jaartje in het praesidium heeft mij 
alleen nog maar zotter gemaakt. Naast mijn studies en de 
VLK, rij ik paard, en ja dat is wel degelijk een sport. Ik ben 
heel blij dat ik opnieuw met mijn cultuur-maatjes Julie en 
Nick kan opkomen als cultuur, dit jaar vergezeld door 
Ruth. 
Wat zijn mijn verdiensten na een jaar VLK-praesidium? 
Grootste dramaqueen en grootste zenuwpees. That’s it. 
Wat zijn onze verdiensten met het cultuurteam? Heel veel! 
We hebben vorig jaar heel wat dingen bereikt en nieuwe 
initiatieven opgestart die we graag zouden verderzetten 
(#VLKRommelmarkt). De samenwerking, zoals vorig jaar 
bewezen, zal sowieso goed verlopen, maar zoals ze zeggen: 
het leven is geen ponykamp. (voor mij was dat nu eigenlijk 
wel vaak een ponykamp, weet wel, paardrijden enzo, maar 
bon, laat ons niet afwijken).” 

 
 



 10 

 

 

Nick: “Dag beste lezertjes, ik ben Nick De Smedt. Een 3de ba-
chelor student in de bio-ingenieurswetenschappen chemie- 
en voedingstechnologie. Woont in Lokeren, geboren in Sint-
Niklaas en net zoals jullie verliefd geworden op deze pracht 
van een faculteit. Om die reden besloot ik vorig jaar ook om 
voor de praesidiumfunctie cultuur op te komen samen met 
mijn 2 geweldige madammekes. Het was ons echt een genoe-
gen om voor jullie tal van leuke activiteiten te organiseren en 
onze actie ‘de warmste faculteit’ was dan nog eens een mooie 
kers op de taart. Hier zamelde de hele faculteit meer dan 
€2000 euro in voor het goede doel. Na zo’n tof en geslaagd 
jaartje cultuur zou ik dus goe zot moeten zijn om een andere 
functie te willen doen. Nee nee ik zit hier goed bij cultuur en 
ik hoop natuurlijk dat jullie dat ook vinden want nu ik rede-

lijk wat ervaring heb opgedaan ben ik klaar om cultuur nog meer te boosten, o.a. met 
het spektakel (een tweejaarlijkse talentenshow), kroegentochten en hopelijk dit jaar 
wel een spelletjesavond.” 

 
Julie en Ruth: “Heey!! Ik ben Julie Verstraete en 
samen met Nick en Lena kom ik dit jaar op voor 
cultuur om er samen een geheel  fantastisch jaar 
van te maken. Ik zit in mijn 3de en 1ste bachelor. 

Ik ben al een jaar een enthousiast praesidiumlid 
in een geweldig team, maar ben ook nog een 
schacht. Ik heb dus al wat ervaring maar zal toch 
snel veel bijleren en zie het helemaal zitten om 
nieuwe inputs aan het cultuurteam te geven. 
Voor de rest hebben ik ook nog enkele dingen 
met mezelf gemeen. Zo hebben mijn beide  alter 

ego’s nog acro gedaan, houden ze alle 2 van reizen, en zijn ze beide verliefd op het 
boerekot. Hoe dan ook.. Dit jaar willen we opnieuw ons uiterste best doen om het jaar 
te vullen met onvergetelijke cultuur evenementen. En in combinatie met onze 2 top-
teamleden moet dat zeker goed komen. 
 
P.S. Mochten jullie nog niet overtuigd zijn kom dan gerust nog eens naar ons standje 
op de verkiezingsdag! 
P.S.S. Huh cultuur is toch een functie voor 3?? - Ja Julie verlaat ons in het 2e semester 
om de wijde wereld te verkennen en ons lieve schachtje Ruth neemt haar plekkie in. 
P.S.S.S. Even reclame maken: Heb jij oude kleren en spullen, die je graag op onze 
ROMMELMARKT zou willen verkopen? Geef ons maar een seintje! 
Heb jij een prachtig talent, ik denk aan neusfluiten, ballroomdansen, etc.? Geef ons 
maar een seintje! 
 
xoxo 
Jullie huidig en hopelijk jullie toekomstig cultuurteam 
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Sport: Eline, Silke, Emil en Simon  
The good the bad and the sportie 
 
Dag lieve kindertjes, om even met het huis in de deur te vallen; Sarah en Lotte stop-
pen er mee. Of het opstappen van heel vrouwelijk sport iets te maken had met 
#MeToo willen we alsnog niet kwijt. 
Helemaal radeloos gingen wij dan maar op zoektocht, gelukkig waren we nog niet be-
gonnen want er stonden al twee madammen klaar om het team te vervoegen (bijna 
verloren moeite). Dusja dan zijn we maar meteen beginnen oefenen voor volgend 
jaar. De illusie dat een sportie zelf een sportief talent moet zijn kunnen we meteen al 

doorprikken (Sarah kon enkel muilen en Lotte kon enkel 
slapen)  
 
Goed kunnen plannen, stalken, suikerwafels aangeven en goed kunnen supporteren, 
dat is de essentie. Om die andere twee alles aan te leren zijn we dus maar met hen op 
teambuilding vertrokken. 
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De sessie cheerleaden beviel ons wel, da ging gelijk echt goed eens we beseften dat 
het beter gaat als Simon niet meedoet met optillen en gewoon vooraan een beetje 
staat te lachen met pompons in de hand. Met deze verrijkende inzichten hebben wij 
sowieso terug onze derde plek op 12urenloop! 
 
Nadien zijn we dan naar ’t strand getrokken om daar een paar uurkes polonaises te 
oefenen. Een essentiële skill want afterparty’s met sporters zijn belangrijk! Op ’t einde 
was Silke wel zot neig verbrand hahahha en Emil die had gelijk constant last van een 
discolamp in zijn gezicht. Eline is tijdens het chearleaden wel eens op haar hoofd ge-
vallen en daarom is dat nu mega plat. Maar echt een tof namiddagje haha!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

Omdat de zee toch maar een zoute soep is (en we zijn allemaal geen fan van soep) 
zijn we dan naar ’t zwembad gegaan. Emil had nog last van 12urenloop dus hebben we 
samen met nog een knappe mevrouw oefeningskes gedaan, da hielp wel ni echt maar 
omdat ze zo knap was is hij wel genezen. Die discolamp in zijn gezicht wou jammer 
genoeg niet wegtrekken.  
 
 

 

Kortom een echt een toffe dag! Om terug even serieus te doen; volgende week staan 

wij op de verkiezingen met een standje. Wat we daar gaan doen zal enorm de moeite 

zijn en is nog een mega grote verrassing hohoho. Kom zeker eens een babbeltje slaan! 

 

Cheers, Sport 18-19!- 
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Feest: Bram, Arthur en Justin 

 

In a galaxy far far away… (Opkomend VLK Feest 2018-2019) 
Ergens in een verre uithoek van het heelal beweegt een planetenstelsel al zolang als 
deze grote gecondenseerde stofwolken waarin zij voortstuwen bestaan. Rond de ster 
van dit stelsel draaien planeten, elk met hun eigen baan rond de ster, elk met hun ei-
gen functie. Drie van deze planeten heten Arthur Leyder, Bram Vandeweyer en Justin 
Vermeire en groeperen zich samen tot een eenheid. 
En dat is wat wij, het opkomend feestteam, willen bereiken in de VLK. We werken in 
perfecte synergie met het praesidium en gaan paviljoenfuiven organiseren die zelfs de 
Big Bang minuscuul doen lijken. Ons team bezit de nodige organisatorische, creatieve 
en ludieke kwaliteiten die het feestjaar 2018-2019 het beste in in lange tijde zal maken!  
 

Planeet Arthur 
Over planeet Arthur kan niet negatief gepraat worden. 
Als je deze planeet niet hebt zien rondzweven op een 
fuif van de VLK was je waarschijnlijk niet aanwezig. De 
rivieren op deze planeet stromen mooi verder gevuld 
met sterke drank en goedkope pils. Aan de bomen 
groeien dan weer volledig doorkruiste kaarten van de 
Koepuur. Zijn vele aanwezigheid op Paviljoen- en 
Vooruitfuiven zorgt ervoor dat hij perfect weet hoe al-
les in elkaar zit. Hierdoor kan hij net dat extra toevoe-
gen wat de VLK van de andere kringen zal onderschei-
den. 
 
Dixit Justin. 
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Planeet Justin 
Niks dat ik u over deze boi kan vertellen kan in zijn na-
deel zijn. Hij heeft het aangename karakter dat hem zeer 
coöperatief maakt en als monitor in LPM heeft hij zeker 
al veel ervaring opgedaan als organisator. Hij is mijn 
steun, mijn toeverlaat, maar vooral mijn safkameraad <3 
 
Dixit Bram. 

 
Planeet Bram 
De laatste van deze 3 planeten is Bram. Er wordt gezegd van hem dat zijn oppervlak 
ruig is, met vulkanen die constant op springen staan en 
een atmosfeer met kankerverwekkende gassen. Maar 
toch zit er onder die korst kilometerslange gronden ge-
maakt van teddybeers en ander zachtaardig materiaal. 
Zijn oudere leeftijd maakt van hem de perfecte kandidaat 
om de andere jongere planeten te temmen. Hij heeft 
reeds in een ander planetenstelsel gezeten en is dan ver-
plaatst naar zijn huidige plekje in het universum. We-
gens zijn voorgaande ervaring kan hij zijn jongere 2 com-
pagnons in goede banen leiden zodat het stelsel nog lang 
zal kunnen bestaan. 
 
Dixit Arthur. 
 
De samenwerking in Oost-Vlaanderen van een Antwerpenaar, West-Vlaming en Lim-
burger. Dit kan niet anders dan vlekkenloos verlopen. Het bier zal vloeien, de muziek 
zal loeien, en de VLK Feestjes zullen jullie in 2018-2019 helemaal doen openbloeien. 
Dus stem op ons, we beloven het, we zullen het niet verknoeien! 
Kom dus zeker op dinsdag 08/05 naar ons standje in de binnentuin en stel ons de vra-
gen die op jullie reeds kapotgedronken lever liggen. Neem daarna zeker even de tijd 
om op ons te stemmen in het Paviljoen waar de zotste feestjes plaats zullen vinden.  
Dixit opkomend VLK Feest 18’-19’. 
Feest OUT! 
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PBR: Jan, Eline, Sofie en Bart 
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PR Intern: Ward en Fien 
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VLK schittert 
op 12-uren 
loop!  

p.12 

Michielboy 
Onder het motto: ‘never change a 

winning team’, zag ik in Helena de 

gedoodverfde kandidaat om mijn 

leermeesteres te worden. Als een 

echte Robin zal ik haar bijstaan en 

onder haar supervisie uitgroeien 

tot een waardige redacteur. Reeds 

lang was ik gepassioneerd door 

deze gouden A5-bundel en het is 

dan ook alleen maar een dream 

come true dat ik hem zelf zou mo-

gen maken. Michielboy (nog lang 

niet) out!  

Captain Jorien 
Waarde vrienden van den Groei.  
Na twee jaar dienst ben ik versle-
ten. Ik voel de de aftakeling tot in 
het diepste van mijn heup-
protese. Met zo’n super *pun in-
tended* opvolging, kan ik nu in 
vrede rusten. Peace out!  

 

 
1 mei 2018 

SuperHelena 
Na een jaar in opleiding kan ik nu 
wel zeggen dat ik een volwaardige 
Groei meester ben en met volle 
overtuiging aan het volgend jaar 
kan beginnen. Ik kan u al gerust 
vertellen dat we van plan zijn om 
wat nieuwe dingen toe te voegen 
aan ons groei repertoire. Ik zou dit 
allemaal niet alleen voor elkaar 
kunnen krijgen en zoals alle su-
perheldenfilms mij leren, gaat al-
les stukken beter in team. Dus zet 
je schrap voor SuperHelena en Mi-
chielboy! 

SuperHelena en Michielboy redden de saaie les-
sen met de nieuwe GROEI!!! 

 

Gent- Spanning rond regio Coupure. Captain Jorien wordt te 
oud en om te voorkomen dat de kreukjes in haar gezicht over-
slaan op de pagina’s van de Groei, gaat ze op pensioen. Hierdoor 
krijgen dt-fouten vrij spel en dreigen de artikels ten onder te 
gaan.  Alleen de sterksten in pennen kunnen deze dreiging aan. 
De fakkel werd doorgegeven en vandaag staan twee helden op 
en gaan ze de strijd met Publisher aan. Na zwoegen en zweten 
kregen ze de nieuwe groei voor elkaar en kon er weer vol vreug-
de en lach gelezen worden! Maar wat verbergt de cape en wie 
zijn deze mysterieuze helden? Wij wisten hen te strikken voor 
een uniek interview, dat u in de tekstblokjes hiernaast kan le-
zen! Wij kunnen alvast verklappen dat ze hun dagelijks leven 
doorbrengen als Helena en Michiel! Vanaf nu kan je dus op hen 
rekenen om alle sappige, nieuwe, top of the line, boerekotarti-
kels te weten te komen. Maar ook om de superschrijver in jezelf 
naar boven te halen, helpen ze je graag! 
 

 

Spotted: Beiaardcantus 
Naar anonieme getuigenissen zou-
den dit de superhelden zijn. Dit be-
rust echter louter op geruchten. 
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Fouriers: Ruben, Bertjan en Meloen 

 
Gegroet boereknotters! 
 

Na alweer bijna een jaar gezwoegd te hebben op onze al dan niet spreekwoordelijke 
aardappelvelden, is de tijd van verkiezingen weer aangebroken. Een bijna eeuwenou-
de vraag werpt zich vanzelfsprekend op: wie-o-wie zal het labeur van de student bio-
ingenieur verlichten met goudgele gerstenatjes? Treur niet langer daar de ideale kan-
didaat voor deze taak zich al onder ons bevindt! Voor de derde maal staat Ruben Sa-
vels klaar om uw dorst te laven en ervoor te zorgen dat u minstens wankel op de be-
nen staat wanneer u uw tocht huiswaarts na eender welke VLK-activiteit aanvat. “Drie 
jaar op rij”, denkt u vol bewondering, “dat verdient toch waarlijk een beloning?” En 
een beloning krijgt hij zeker: vanaf nu gaat onze trouwe tapper door het leven als 
Dhr. bijna-ir. waarschijnlijk-nooit-prof. Keizer Fourier Savels. 
  
Een Keizer mag dan het opperste gezag belichamen, hij heeft ook champignons com-
pagnons nodig om hem bij zijn taken te assisteren. Hiervoor moest hij, aangezien al-
leenheerschappij (jammer genoeg)(?) niet meer van deze tijd is, een West-Vlaams tri-
umviraat vormen met als mede-Fouriers zijn superieure rasgenoten Bertjan Olivier en 
Jeroen Van pIsseghem.  
 

Boer Berre heeft na twee jaar tijd verspillen bij bedrijven en achter de schermen op 
feestjes eindelijk gevonden waar hij thuishoort: op zijn veld, onder de sloef bij Anouk, 
achter de toog. 
 

Jeroen ‘Meloen Meloen’ Van Iseghem (Mélon de Cavaillon) springt meteen op van de 
met mest doordrenkte schachtenbanken naar de leukste zijde van de toog, waar hij 
vanaf volgend jaar enthousiast met glazen zal klinken en ad fundums zal drinken, de 
aftap zal controleren en kerstomaatjes zal verspenen.  
Volgend jaar willen we de boerekott(s)ers verwennen met een hoge kwantiteit bier 
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van hoge kwaliteit, nadat Boer Berre en Keiser Ruben een jaar geleden al zorgden 
voor de omschakeling van brouwerij, waardoor we lekkere bieren zoals Omer en Le-
Fort, en misschien nog belangrijker, BIER AAN ÉÉN EURO OP FUIVEN kunnen 
schenken. West-Vlaams bier is toch veel beter dan die kattenpis uit Leuven en Jupille. 
 

Euh 
 

RANDOM INTERMEZZO OVER POMPOENEN ZAAIEN NU HET DE MOMENT 
IS! 
met Boer Berre 
OMG POMPEOEN ZIJN MEGANICE! Wil je ook zo’n lekker stukje knus jummy 
peompontje in de herfst??? Dan moet je die NU zaaien! Haha ja hoor hallo jaja dat 
hoor je goed, NU! 
Voor de kindertjes met wat minder verstand zoals elke andere opleiding aan deze uni-
versiteit en zeker de pol&soc: een peompoen is een ééjarige klimplant waarin lekkere 
grote sappige vruchtjes aan groeien. 

De peompoen is niet alleen op deze wereld, hij heeft een hele grote familie: de peom-
pompeontjes of in het Archaïsch de Cucurbitaceae. Haha ja ik hoor je al denken 
(wacht da kan ni), dat is de kokommmerclan! Inderdaad, de pompeonen zijn keo-
komkoemerbastaarden die geen erfenis kregen, maar uiteindelijk wel de familienaam. 
Enkele bv’s bij de pompenonen zijn o.a.: Mr Pepo en Princes Maxima (beide Cucurbi-
ta spp.).  

Net zoals mannelijke zoogdieren hebben de pempeonen twee zaadlobben. De pompe-
nen komen oorspronkelijk uit Midden-Amerika, waar het dus lekker warm is en waar 
zo donkerbruine mensen wonen en het altijd goe weer is met cocktails enal. Je moet 
wel goed opletten, er bestaan twee soorten peompoenen. Namelijk sierpompoenen en 
eetpompoenen. De sierpompeonen leg je bij je schoonmama in de hoop dat ze stikt in 
de veel te dikke pitten, haha! De eetpempenen zijn een echte wintergroente omdat 
men deze lang kan bewaren, vorstvrij wel te verstaan. Poampeonen worden bij de 
jeugd steeds populairder om te gebruiken bij Halloween op 31 oktober, haha goed 
griezelig zo met lichte derin haha!  
Als we spreken over de winterpeompanen bedoelen we de grote pomponen, de 
spaghettipompeonen en de kalebassen. Vele grote en kleine pompoentjes en kale-
bassen worden gebruikt als versiering. Als we spreken over de zomerpimpounen dan 
hebben we het over de courgette. WOWOW WA! Die courgette zit nu ook al in die 
familie? Amai alé jong das toch verschieten eh! 

Bon dus, back to business. Drie rassen die ik aanraad zijn redelijk klassiek. De eerste 
keus gaat sowieso naar de Cucurbita moschata 'Butternut', gevolgd door de Cucurbita 
maxima 'Uchiki Kuri' en de Cucurbita moschata ‘Muscat de Provence’. Het zijn alle-
drie zeer smakelijk pompoenen voor zowel in een gerechtje te verwerken als in de 
soep. Ze bewaren ook alledrie uitstekend en zijn zeer makkelijk om zelf te telen van-
uit zaad. Enkel de butternut kan soms teleurstellen qua kiemkracht, maar ie is het ze-
ker waard om te proberen. Week de zaadjes enkele uren in lauw water voor het zaai-
en. Maak een zaaibakje klaar gevuld met stek-en zaaigrond of goed drainerende com-
post gemengd met wat zand of vermiculiet voor een goede drainage. Het kiemen 
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duurt ongeveer een week en gebeurt best rond de 20°C. Wanneer het eerste echte 
blad verschijnt, is het tijd om te verspenen. Verplant ze in een potje met een diameter 
van rond de 12 cm gevuld met potgrond, compost en wat meststof voor een extra 
duwtje in de rug tijdens de juveniele fase. Midden tot eind mei kan je je pompoen-
plantjes dan ergens in de tuin planten. Half schaduw is ideaal. Hou er rekening mee 
dat de plant veel plek zal innemen en zich overal kan aan hechten. Als de plant een 
halve meter hoog is, top je die best zodat het vormen van zijscheuten begint. Laat de 
plant maximaal drie zijscheuten vormen zodat hij kracht genoeg heeft om alle vruch-
ten in de herfst af te rijpen. Na het oogsten kunnen de pompoenen nog enkele maan-
den bewaren bij kamertemperatuur tot ze in een lekker soepje belanden op koude 
winterdagen. Grts Boer Berre! 

 

VIND HET MAGISCHE WOORD EN BEANTWOORD DE 
SCHIFTINGSVRAAG EN WIN EEN PINTJE 

 

 

1: Ranzige pils van AB Inbev 
2: Streek…...avond 
3: Soep die je kan maken in de herfst 
4: REBUS      P = T 
      I = U 
  

Hahaha 
  

K = C 
T = M 

oei die uitlijning is helemaal naar de zak 
5: Heerlijk blond bier van hoge gisting 
6: Ranzig “abdijbier” van AB Inbev, haha das niet eens gebrouwen in een (wow 

nu is de uitlijning terug in orde) abdij ofzo 
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Zoek de 7 verschillen!  
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Recept voor aardappelsoufflé op grootmoeders wijze 
 
1. Splits de eieren en klop de eiwitten zeer ste-

vig op met een snuifje zout. 

2. Kook de aardappelen gaar, plet ze met een 
vork. 

3. Roer er de light room, de dooiers en de kaas 
bij. 

4. Breng op smaak met peper, zout en muskaat-
noot. 

5. Spatel er de eiwitten door. 

6. Smeer 4 souffléschoteltjes in met de Solo 
Vloeibaar en verdeel er de bereiding over. 

7. Schuif ze in de op 180° voorverwarmde oven 
tot de soufflés mooi opgekomen en goudgeel 
zijn. 

8. Serveertip: dit gerecht komt pas echt tot zijn recht met een goed glas Javel erbij. 

  
\chapter{Inleiding} 

Honingbijen (\textit{Apis mellifera}) worden al eeuwen door de mens gebruikt voor 
de productie van honing en aanverwante producten. Ook hun functie als bestuiver 
van planten wordt door de mens toegepast bij de teelt van landbouwgewassen. Ze zijn 
veruit de belangrijkste commercieel toegepaste insecten in de landbouw, maar de 
laatste decennia staan hun populaties onder druk door verschillende bacteri\"{e}le, 
virale en fungale ziektes, de verspreiding van de mijt \textit{Varroa destructor}, diver-
se pesticiden en nutritionele stress door een dalend aanbod aan bloemen als voe-
dingsbron. (Sedivy \& Dorn, 2014)\\ 

\hspace{-0.6cm}Taxonomisch gezien zijn bijen (\textit{Apoidea}) een superfamilie, 
behorend tot de orde van de vliesvleugeligen (\textit{Hymenoptera}). Er zijn wereld-
wijd meer dan 16.000 bijensoorten beschreven (Bosch \& Kemp, 2002), wat zeer waar-
schijnlijk een onderschatting is van het eigenlijke aantal.\ 

\hspace{-0.6cm}Er zijn naast honingbijen nog zeker 357 bijensoorten beschreven in 
Nederland (Peeters et al, 2012). Om honingbijen te complementeren worden de laat-
ste decennia alternatieve bijenspecies onderzocht, commercieel ontwikkeld en ge\"{i}

mplementeerd voor de bestuiving van gewassen. Zo werden hommels (\textit
{Bombus} spp.), solitaire bijen zoals \textit{Megachile rotundata} en verschillende 

metselbijen (\textit{Osmia} spp.) reeds succesvol ingezet. Metselbijen worden voor-
namelijk ingezet voor de bestuiving van \textit{Rosaceae} gewassen zoals abrikoos, 

amandel, appel (Figuur 1.1), kers, peer en pruim. (Sedivy \& Dorn, 2014)\ 
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SUDOKU (zeer moeilijk) 
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KLEURPLAAT 
 

 
Dien deze ingekleurde kleurplaat in bij de fouriers en de beste inzending wordt be-

loond op iets lekkers ;)  
MAAR 

Op het linkerveld wil ik maïs zien staan en rechts patatten!!!! 
grts 

 

Kom op ons stemmen, of tegen ons, eigenlijk kan het ons niet veel schelen want we 
zijn het enige team en gaan toch zo goed als sowieso verkozen geraken doei 

 

P.s. :  Wij voeren een sterk anti-quinoabeleid 
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Paviljoenbeheerder: Sarah 
 
Hey iedereen, ik ben Sarah Hertecant en kom volgend jaar nogmaals op als de pavil-
joenbeheerder van de VLK. Als paviljoenbeheerder is het mijn plicht om ons teerbe-
minde paviljoen, villa en stripbib te onderhouden en het praesidium ten aller tijde te 
voorzien van levensnoodzakelijke goederen zoals duct tape en dergelijke. Dit is een 
hele verantwoordelijkheid, maar ik ben zeer enthousiast deze nog een extra jaar voor 
mijn rekening te nemen! :p  
Kom dus zeker allemaal 8 mei voor mij stemmen en dan krijg je wat liefde in de plaats 
terug!  

 

(Ik in extase omdat ik mag vertoeven in het wonderbaarlijke Paviljoen, zie je hoe en-

thousiast ik ben! :p (met schattige Michiel op de achtergrond, uiteraard!)) 
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Keizer ICT: Alexander 
 

Привет beste commilitones, boerekotters en iedereen die dit literair stuk gaat lezen. Mijn 
naam is Alexander Potokin, je hebt me misschien al zien rondlopen op allerlei amusante eve-
nementen van het VLK, want in veel van die gevallen was ik namelijk fotograaf van dienst! In 
de volgende paragrafen zal ik kort uitleggen waarom ik jouw kostbare stem verdien voor mijn 
functie als informatie- en communicatietechnoloog (ICT). 

Reeds heel mijn leven zit ik heel sterk verwoven in de wereld van de informatica, gaande van 
foto- en videobewerking te leren voor de leut, programmeertalen oefenen omdat het kan en 
aan fotografie te doen omdat dat gewoon de max is! Niets is fijner dat op een katerige woens-
dagnamiddag op te staan, facebook te openen en te zien dat enkele foto’s van de voorbije 
machtige VLK-fuif gepromoveerd werden naar de status van profielfoto. Ik kan je verzekeren, 
beste lezer, dat tijdens mijn termijn als ICT het paparazzi gedeelte van de functie met een no-
dige passie voldaan zal worden. 

Maar kiekjes trekken is niet al het werk natuurlijk. Gelukkig kan ik ook goed overweg met 
alles wat met computers te maken heeft, een eigenschap die aan een opkomende ICT zeker 
niet mag ontbreken. Ik werk reeds anderhalf jaar in een klein computerwinkeltje, waar ik 
soms de held ben van een oud madammeke dat haar computer niet meer aankrijgt en dus 
geen chainmail meer kan versturen met kattenfoto’s en blinkende emoticons =(. Ook hardwa-
rematig kan ik goed met computers omgaan. Ik heb namelijk mijn eigen vaste computer en 
enkele computers van vrienden ineen geflanst, die tot op de dag van vandaag menig spel zoals 
LOL of Fallout 4 draaien alsof het kinderspel is (pun intended). Dit allemaal om te zeggen dat 
de Villa computers in goede, digitale handen zullen vallen. 

Tot slot wil ik verbetering brengen in de communicatie binnen het VLK zelf, vele aankondi-
gingen vallen nu eenmaal vaak op dovemansoren, en hier moet zeker verandering in komen. 
Maar details hierover zullen misschien enkel het daglicht zien als ik effectief verkozen ben. 

Hopelijk heeft deze kleine uiteenzetting jullie kunnen overtuigen dat de toekomstige profiel-
foto’s rijkelijk geliket zullen worden en dat de computers van de Villa een goede temmer mo-
gen verwachten.   

Potokin out!   

PS: Dit is zeker niet het artikel dat ik vorig jaar en het jaar voordien heb gebruikt, maar je 
weet wat ze zeggen, if it ain’t broke don’t fix it and work hard play hard and work smart, not 
hard. You get the point...  
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Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) vzw 
 

Coupure Links 653  Tel.: 09/264 59 13  www.boerekot.be 
9000 Gent                                                             ,             nhhhhhh 


