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November, beter bekend als de 
maand waar mannen hun baar-
den niet scheren en waar “No 
Nut November” toch wel een 
beetje een spelbreker is voor ve-
le mensen. 
De koele herfstkleurpaletten 
maken stilaan plaats voor nog 
koudere wintertaferelen. De 
komst van dat laatste had je mis-
schien al gemerkt toen een van 
je kotgenoten uit het niets “Last 
Christmas” begon af te spelen op 
het maximumvolume. Of je het 
nu wilt of niet, november is een 
overgangsmaand van Halloween 
naar Kerstmis, maar dat wil niet 
zeggen dat er niet veel fun te be-
leven valt! 
Ook deze maand zijn er tal van 
leuke activiteiten op poten gezet 
door de VLK. Draai vlug de pagi-
na om, neem je agenda bij de 
hand en begin maar plannen te 
smeden! 
 
Vele groe(i)tjes en natuurlijk 
ook veel leesgenot! 
Jullie Groeiredacteurs, 
Tim Lepoudre en           

Ewout Duhamel 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie November 2019 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2019 – 2020, jaargang 75. 

Dit is de Novembergroei, gedrukt op 

350 exemplaren. 

Groeiredacteurs: 

Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 
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Kalender 
 

 

Zoals altijd geven we een kort overzicht van wat er zoal te doen is de komende maand 
met de VLK. Voor meer info over de evenementen kan je altijd de Facebookpagina 
van de VLK checken of surfen naar www.boerekot.be. Hopelijk tot op een van (of alle) 
evenementen van de VLK! 

Datum Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag Lopen rond de wa-
tersportbaan 

GUSB 19u30 

12/11 Faculteitsquiz Feestzaal 19u00 

18/11 Bierbrouwen Paviljoen 18u00-24u00 

19/11 Bierbrouwen Paviljoen 18u00-24u00 

20/11 Pavicafé Paviljoen 17u00 

21/11 Bierbrouwen Paviljoen 18u00-24u00 

22/11 Thesiscantus Paviljoen 19u30 

25/11 Karaoke avond Koepuur 20u00 

3/12 Kerstmarkt Binnentuin Coupu-
re 

Heel de dag 

4/12 Zwemmarathon Zwembad GUSB 19u00 

5/12 Klaascantus Paviljoen 19u00 
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De Praeses spreekt en keek eens 

op internet 
Praeses 
 
De novembergroei verschijnt, de stress onder de eerstejaars begint te pieken, de ou-
derejaars slaan alvast energiedrank in en bereiden zich al voor op de deadlines die 
stilaan naderen, de Overpoortstraat trekt stilaan minder volk en de bibliotheek begint 
opnieuw te vullen… Het is zover, de laatste 4 lesweken voor de blok starten. 
 
De periode tussen mijn vorig schrijven en wat u nu leest was bijzonder aangenaam. 
Begin vorige maand organiseerde PR Intern een toffe meter- en peteravond, waar on-
ze eerstejaars ouderejaarsstudenten vonden die hen postuum voorzagen van duizen-
den samenvattingen. Verder was er ook nog de Beiaardcantus. Het werd een bijzon-
der natte, doch sfeervolle editie. Ook waren er weer tal van sportieve kampioenschap-
pen! Met onder meer de voorrondes van het minivoetbal, waar onze dames opnieuw 
doorstootten naar de finalerondes. Verder hadden onze andere functies nog tal van 
activiteiten! Wie er niet was, had ongelijk. 
 
Er is al veel gepasseerd, maar de VLK plant ter ontspanning nog een hele hoop events. 
Met onder meer een gezellige faculteitsquiz, een kliminitiatie, sessies bierbrouwen, 
zwemtrainingen en een resem sporttoernooien. Voor het volledige aanbod kijk je best 
eens op www.boerekot.be. Ik kijk er naar uit om jullie te verwelkomen!  
 
Hopelijk vinden jullie tussen de lessen door ontspanning in deze Groei. Ik ga alvast 
van start met een verdienstelijke poging om jullie van ontspanning te voorzien. Daar-
voor klikte ik eerst eens door richting HLN. Daar is goed nieuws te vinden voor de 
bezorgde bio-ingenieur, want toch iemand lijkt de klimaatdoelstellingen van 2020 te 
halen. De stad Dendermonde maakt zich sterk tegen 2020, binnen anderhalve maand 
dus, 20% minder CO2-equivalenten uit te stoten. In de laatste meting uit 2017 zaten ze 
tegenover de nulmeting in 2011 aan 8.4% reductie. De Dendermondenaren lijken dus 
bovenop een wetenschappelijke doorbraak te zitten! 
 
Deze maand was er meer goed nieuws. Professor Guy Smagghe ontving de Friendship 
Award, de hoogste Chinese prijs voor buitenlanders, voor zijn jarenlange samenwer-
king met China. En over prijzen gesproken, een van onze bekende prijsbeesten van 
deze faculteit, prof. Bernard De Baets won dit jaar een lifetime achievementaward. De 
Scientific Excellence Award uitgereikt door de EUSFLAT ging dit jaar naar hem. Ver-
der dienen wij als kritisch maandblad nog te vermelden dat deze prijs bijzonder ver-
dacht lijkt. Een van de vorige winnaars, ene Radko Mesiar, lijkt opvallend hard op 
Guido Pallemans van het eiland.  
 
Maar bon, genoeg gezeverd. 
Groetjes van op de G20 top en tot binnenkort! 
Simon. 

http://www.boerekot.be
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Links: Guido uit het Eiland  Rechts: zogezegd Radko Mesiar  
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Griet Groet Groei: Allergieën 
Vice 
 
In mijn vorige artikel had ik beloofd te schrijven wat mij op dat moment bezighield. Ons 
galabal heeft heel veel tijd in beslag genomen. Ook verjaardagscantus, beiaardcantus… 
hebben mij een beperkte periode beziggehouden, maar de enige echte constante aanwe-
zigen waren mijn snotterneus en traanogen!  
 
De herfst is niet het meest typische seizoen voor allergieën. De meeste mensen onder-
vinden de meeste last in mei-juni wanneer de bomen pollen produceren. Voordat je 
denkt dat ik me aan het aanstellen ben, er bestaan wel degelijk herfstallergieën! Een 
zeer betrouwbare bron liet me weten dat huisstofmijt floreert deze periode. Ik wil 
echter mijn knuffels niet in de diepvries gooien, want dat is zielig dus ik blijf wel lek-
ker verder niezen. Ook bladeren kunnen de boosdoener zijn. Zoals wij - bio-
ingenieurs - weten, leven schimmels liefst op vochtige plaatsen. Als je nog eens in een 
grote hoop rotte bladeren springt, weet dan dat je eigenlijk in een gigantische hoop 
schimmels springt. Voor mezelf vermoed ik dat de boosdoener de bladeren zijn. Ik 
werd ooit getest met van die prikjes en ik was voor 5 van de 8 stoffen allergisch (dat is 
niet goed) waaronder schimmels. Kan je het echter nog vager maken? Overal zitten 
schimmels… 
 
Ik mag echter niet klagen. Ik kan eten wat ik wil zonder allergische reacties te krijgen, 
ik mag gewoon niet buitenkomen. Voedselallergieën zijn veel serieuzer. Iedereen kent 
wel pinda-allergieën. In bepaalde gevallen is het al te veel om in contact te komen 
met een pinda of om iets te eten van een fabriek waar ook pinda’s verwerkt worden.  
Wat ik nog even wou vermelden is hoe vreemd een allergie eigenlijk is. Een allergie is 
een afweerreactie van je immuunsysteem op onschadelijke stoffen. Die afweerreactie 
schaadt jezelf… Vrij vertaald komt het dus neer op schrikken van een schattige kat en 
jezelf daarbij in het gezicht slaan. Je zou toch denken dat ons complex menselijk li-
chaam slimmer is dan dat? 
 
En daar gaat het mij hier eigenlijk over: een kat in huis halen hoewel ik er zo goed als 
zeker allergisch voor ben. Voor mij weegt het niet op, maar veel mensen lijken het 
toch maar af te raden. Om mezelf te helpen met deze beslissing maakte ik volgende 
flowchart. Voor mij is de uitkomst alleszins duidelijk. 
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Figuur 1: Hoe beslis je ondanks allergieën of je al dan niet een kat in huis moet halen? 
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EHBO: Eerste hulp bij obsessies 
Cursus 
 
Je kent ze wel, zo van die mensen die elke week met een nieuwe obsessie komen waar ze 
maar niet over kunnen zwijgen. Ze zijn zo oprecht enthousiast dat je ze niet wil onderbreken,  
maar eigenlijk kan het je geen jota schelen. Ze blijven gewoon maar doorgaan over die ene 
band die ze nog maar net ontdekt hebben waar de rest van de wereld al jaren geleden fan van 
was of over de voetbalmatch die gisteren gespeeld werd tussen Andorra en San Marino. Nu 
kan het zijn dat je je met 1 van deze twee personen het meest associeert of met ze allebei en 
dat is perfect normaal, maar het kan tot zeer awkward situaties leiden. Daarom willen wij jul-
lie enkele tips geven om deze obsessie jouw bitch te maken in plaats van omgekeerd.   
 
Obsessies kunnen een grote invloed hebben op je portefeuille. Zo heb je mensen die enorm 
graag lezen en alle boeken zelf moeten hebben en liefst de hardcover en als de special edition 
uitkomt, ze die ook zeker nodig hebben. Maar als je even met mij meetelt, een fervente lezer 
kan op een maand ongeveer een stuk of 4 boeken lezen, maar hij/zij bestelt er toch altijd ex-
tra “omdat het zo mooi is” dus tellen we er 1 per maand bij. Een hardcover boek kost gemid-
deld €13. Als je dan snel even rekent komt dat neer op een jaarlijkse kost van ongeveer €780. 
“Ouch!” zegt de bankrekening dan. Dit is ook toepasselijk op de nieuwste videogames kopen 
en alle albums willen hebben van je favoriete band. De tip die ik heb voor de big spenders on-
der jullie is: leg op voorhand een budget vast! Het is geen revolutionair idee, maar het kan je 
wel veel geld besparen. Het is logisch dat je het niet zo erg vindt om geld uit te geven aan iets 
waar je van houdt, maar met een budget worden je aankopen zo veel waardevoller! Je kan ook 
beter inschatten of je best nog even wacht en spaart voor je volgende aankoop of je er nu al 
voor mag gaan.  

Hier een kleine flowchart om te zien wat voor soort geobsedeerd persoon jij bent. 
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Je tijd kan ook volledig opgeslorpt worden door je obsessies. Laat ik weer even een situatie 
schetsen voor jullie. Je hebt net beslist om open te staan voor Kpop, want eigenlijk zijn die 
liedjes wel echt catchy en een vriendin kan er maar niet over zwijgen. Je beslist om naar een 
muziekfilmpje te kijken en oh my god die kunnen echt goed dansen en hun huid is zo egaal! 
Vervolgens moet je weten wie deze hemelse jongens zijn. Je kijkt naar een (un)helpfull guide 
to “insert band naam” en wow die zijn nog eens grappig ook?? Oké ik zal naar hun interview 
kijken met Ellen en Jimmy Fallon, want die Koreaanse interviews versta je toch niet. Ooh ze 
kunnen toch echt wel goed dansen, ik zal naar een dance practice kijken, kan ik ook zo dan-
sen?... Oké dat precies nog niet, maar ik zal toch nog wat oefenen. Damn ze hebben ook hun 
eigen tv-serie die je met ondertiteling kan bekijken op Vlive? Tijd om te bingen! Ze brengen 
een film uit en die speelt zelfs in de Kinepolis? Daar moet ik naartoe. Oké ik zit hier wel een 
beetje tussen de weirdo’s ma bon dat heb ik er wel voor over. Oh my god ze hebben net een 
nieuw liedje gedropt! En er komt een mobile game! Tijd om Koreaans te leren voor het geval 
ik ze toevallig op straat tegen het lijf loop. Ohn ze gaan pauze nemen… … oooooh deze andere 
groep heeft een catchy nummer… and repeat. 
 
Ondertussen heb je al uren en uren gespendeerd op YouTube en heb je nog niets voor je ver-
slag, je presentatie, de examens gedaan. Nu krijg je stress en om te ontspannen kijk je snel 
een grappig filmpje en je zit weer vast voor enkele uren, shit! Het enige wat hiertegen helpt is 
een website blokker. Ik raad de “waste no time” applicatie aan. Je kan zelf instellen welke sites 
het blokt en welke sites het altijd zal toelaten zoals Ufora en Google. Zodat je ongestoord kan 
verderwerken aan je taak/Groeiartikel.   
 
Een laatste factor waar wij - geobsedeerde mensen - vaak mee te kampen hebben is de dissa-
proval van je medemensen. Aan die mensen zeg ik f*ck you en laat ons nu eens enthousiast 
zijn! Maar mijn medegeobsedeerde vriendjes wees u wel bewust dat niet iedereen dezelfde 
interesses heeft en niet iedereen de tijd heeft om naar al jouw verhalen te luisteren en film-
pjes te kijken. Om dit probleem te overbruggen raad ik aan om soortgenoten op te zoeken. Zij 
zijn de mensen die jou het best zullen verstaan en die tenminste gaan snappen waarover je 
het hebt. Om deze mensen te vinden kan je op het internet zoeken via Twitter, Instagram en 
de YouTube comment section. Ook IRL kan je mensen vinden, maar dit gaat soms wat moei-
lijker. Maar ik wens je veel succes en onthoud: strangers are just friends you haven’t met.  
 
Ziezo dit zijn alle tips en tricks omtrent obsessies die mij al een heel stuk vooruit geholpen 
hebben. Ik hoop dat jullie hier iets mee zijn. Indien jullie zelf nog tips hebben om hiermee 
om te gaan mag je die mij altijd komen zeggen. Believe me, I need it! 
 
Veel kusjes, knuffels en likjes 
Xoxo Cursus 
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Alles wat je nog niet wist over 

tractors. 
PR-Intern 
 

Wist je dat… 
 
de allereerste verschijning van een tractor op Belgische bodem in 1902 was? 
 
dit in de provincie Henegouwen was? 
 
deze tractor hetzelfde werk kon doen als zes trekpaarden? 
 
de verspreiding van tractoren pas echt begon in 1921? 
 
deze verspreiding echter een abrupt einde kende door de economische crisis in 1929? 
 
dit einde een nieuwe start betekende voor de technici? 
 
deze technici nieuwe snufjes ontwikkelden? 
 
dit dan stilaan tot meer groei leidde? 
 
dit dan leidde tot een hoogtepunt in 1950? 
 
tractors nu onmisbaar zijn op het land? 
 
John Deere de meeste tractors verkoopt? 
 
dit gevolgd wordt door New Holland en Fendt? 
 
de tractor op het galabal van het merk Case was? 
 
deze net door de deur van de Eskimofabriek kon? 
 
deze tractor 3.24 meter hoog was? 
 
de sterkste tractor ter wereld ook een Case is? 
 
dit namelijk de Case IH Steiger Quadtrac 620 is? 
 
deze sterkste trekker een motor heeft van 692 pk? 
 
deze gigant er zo uitziet (zie pagina hiernaast)? 
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Case study: Hoeveel pipi zit er in 

de vijver van Blaarmeersen? 
Fourier 
 
Het is een mooie zomernamiddag. Die helse examenperiode is net gedaan. Je hele 
vriendengroep beslist om samen naar de Blaarmeersen te gaan. Op het gras zit je rus-
tig te chillen. Tot een bepaald geluid de rust verstoort, maar wat is dat? Oh nee, het 
zijn 2 van je ambetante vrienden die discussiëren over hoeveel pipi er in het water zou 
zitten! Maar waar blijft dan toch het antwoord op deze eeuwenoude vraag? Tijd om er 
werk van te maken! 
 
Hoeveel pipi zit er echt in de vijver van de Blaarmeersen? 
Om te beginnen ga ik de vijver van de Blaarmeersen tijdelijk gaan vergelijken met een 
gewoon zwembad. Uit onderzoek aan de Universiteit van Alberta in Canada bleek dat 
slecht 0.000079% van de vloeistof in het water urine is.  
 
De lengte van de watersportbaan is 
2300 meter. 1 oranje streepje heeft dus 
een lengte van 2300/7,6 = 302,63 meter. 
We vergelijken de oppervlakte van de 
vijver van de Blaarmeersen met 2 cir-
kels met een diameter van 1 oranje 
streepje. De oppervlakte van de vijver 
komt dan uit op 2*straal*straal*pi = 
143 857 m2. (nvdr. hier nog eens tijd om 
de kleurversie van de Groei te promo-
ten die op www.boerekot.be terug te 
vinden is zodat je de oranje strepen kan 
bewonderen) 
 
De diepte van de vijver gaat tot 15 meter. Als gemiddelde diepte ga ik uit van 7,5 me-
ter. Dan zitten we met een volume van 1 078 927 m3. 
 
Als we dan stellen dat de vijver van de Blaarmeersen een zwembad is, komen we aan 
85,24 m3 pipi, verspreid over de volledige vijver (ieuw). Hierbij veronderstel ik dat ver-
damping al meegerekend is, aangezien het echte metingen zijn en niet zomaar wat 
berekeningen. 
 
Maar Blaarmeersen is helemaal geen zwembad! 
We zullen rekenen dat de helft van het jaar amper iemand gaat zwemmen in de  
Blaarmeersen door het weer. De hoeveelheid plas zal ik dus halveren om een accura-
ter eindresultaat te bekomen. Bovendien zitten er ook Kranswieren in het water. Deze 
gaan water zuiveren. Voor 1 gram stikstof is 10 gram algen nodig per liter water. En is 
het wel niet toevallig dat een groot deel van pipi stikstof is, waardoor nog minder pipi 
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in het vijverwater zal zitten. In 1000-1500 ml plas, zit zo’n 
7,0-20g pure stikstof. Met deze 2 factoren ook in reke-
ning gebracht, kom ik op mysterieuze wijze aan een 
eindresultaat van 38,62 m3 of dus 0,000036%! 
 
Hield de vrees om besmet te geraken met Legionella je 
nog niet genoeg tegen? Deze grote hoeveelheid menselij-
ke urine ook niet? Heel leuk voor jou! Geniet van je 
plonsje, samen met de vele waterspinnetjes die zich in de 
vijver van de Blaarmeersen bevinden.  
 
 
 
 
PS: Er zit een foutmarge van 50 m3 op mijn eindresultaat.  
Groetjes,  
Anonieme persoon uit de vriendengroep van Ward van Belle en Arthur Leyder die ge-
woon wil chillen aan de Blaarmeersen zonder pipidiscussies xx  
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Spurious correlations 
Penning 
 
Gegroet bestigste lezer! Een nieuwe maand, een nieuwe Groei, dat zijn we reeds ge-
wend. Wist je trouwens dat er een sterk negatief verband bestaat tussen het uitkomen 
van de Groei en het aantal vastgestelde depressies? Vanzelfsprekend uiteraard. Nu 
bestaan er nog heel wat andere, minder vanzelfsprekende verbanden en die ga ik nu 
voor jullie uit de doeken doen!  
 

1. iPhones en trapvallen 

            Een eerste vaststelling is dat er een positieve correlatie is tussen de verkoop 
van iPhones en het aantal dodelijke ongelukken na een val van de trap. Meer 
nog, de correlatie is meer dan 0.99.  

 
Geen instastories op de trap plaatsen dus… 
 

2. Missleeftijden en fietsongevallen 

            De leeftijd van Miss America houdt blijkbaar ook verband met het aantal dode-
lijke fietsongevallen. Dit jaar werd Nia Franklin de nieuwe Miss America. Ze is 
26 jaar oud, dus neem je misschien beter de bus… 
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3. Mozzarelladoctoraten 

            Aan iedereen die dacht dat mozzarella en doctoreren compleet losstonden van 
elkaar, you are wrong. Er is zelfs een correlatie van 0.95 tussen de hoeveelheid 
geconsumeerde mozzarella en het aantal uitgereikte doctoraten in enginee-
ring! 

            Met andere woorden, Doctor Oetker. 
 

 
 

4. Koffie in de Masters 

 
           Er is ook vastgesteld dat er een sterk negatieve correlatie bestaat tussen het 

nuttigen van koffie en het behalen van een masterdiploma in STEM en dit 
voornamelijk bij vrouwen. Cut the coffee ladies. 

 
           Voor de vrouwen die een lichte paniekaanval kregen bij dit verband en bijna 

van hun stoel vielen van verbazing: hiertegen helpt koffie dan weer wel! 
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Al is deze correlatie al wat minder sterk onderbouwd… 
 

Zo bestigste lezer, nu zijn jullie overtuigd dat er in het universum veel meer dingen 
verbonden zijn dan je ooit had durven denken (Of hoe er altijd verbanden ontstaan 
als je maar genoeg data verzameld, maar voornamelijk het eerste), sluit ik graag mijn 
artikel af met volgend 100% onderbouwde verband:  
 

 

I rest my case… 
 

Groetjes  
Michiel Merckx 
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Overleef de winter met grootmoe-

ders keuken 

Cultuur 

 
Iedereen heeft het al gemerkt. De dagen worden steeds korter en kouder. Je bent op 
zoek naar manieren om je op te warmen. Maar door zo veel dikke truien aan te doen, 
pas je niet meer in je jas. De chauffage hoger zetten zorgt dan weer voor een hoge re-
kening. Hoe kan je deze winter nu toch doorkomen? Vrees niet, ik heb een oplossing! 
Wat gaat er nu boven een warm, lekker, vers klaargemaakt bord eten op grootmoe-
ders wijze? Juist ja, een heleboel dingen, maar het kan echt wel eens smaken!  
 
Voor mijn oma haar 80ste verjaardag zijn alle gerechten die ze vroeger voor mij klaar-
gemaakt heeft in een kookboek gebundeld. Het is letterlijk neergeschreven zoals zij 
het recept verteld heeft, wat soms dus zorgt voor grappige uitspraken. En speciaal 
voor jullie wil ik hier een recept delen dat jullie deze winter kunnen klaarmaken! 
 
Het recept dat ik gekozen heb iiiiissss… Vol-au-
vent!!!  
Ja ja, ik hoor jullie al denken, daar begin ik als stu-
dent niet aan hoor. Maar geen zorgen, er staan enke-
le shortcuts in waardoor je minder excuses hebt om 
dit recept niet eens uit te proberen.  
  
Wat heb je allemaal nodig? (+/- 4 personen) 

Voor de bouillon:  

• 1 ajuin 
• 2 takken groene selder 
• 1 prei 
• 1 wortel 
• Tijm en laurier 
OF ge vergeet bovenstaande zaken en gebruikt gewoon 2 blokjes groentebouil-

lon 
• Peper en zout 
• Blokje kippenbouillon 
• Een gewone braadkip van 1kg, nie van die kippen van kzal u gaan hebben want die 

vallen na een kwartier uiteen (OF kipfilets, pakt een stuk of 3) 
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Saus: 

• 50 g bloem 
• 50 g boter 
• Zo een klein bakje champignons, of ja da mag ook wa meer of minder zijn 
• Een half potteke room (n.v.d.r.: ongeveer 100 ml, maar mag ook wat meer zijn) 

Balletjes: 

• 250 g runds-varkensgehakt 
• 1 eierdooier 

Ge begint met het maken van de bouillon. Ge moet eigenlijk gewoon alle groenten 
en kruiden in een pot met water gooien, pakt wa meer dan ne liter en dan laat ge da 
koken. Zo een kwartierke, wa zachtjes koken.  
(n.v.d.r.: Wij studenten hebben het al vrij druk, bespaar daarom tijd door gewoon 2 blok-
jes groentebouillon in uw pot te gooien.) 

Daarna kunt ge de kip toevoegen aan de groentebouillon en ge laat da een klein uurke 
zachtjes koken. Maar nie vollenbak he! Na een uurke de kip voorzichtig uit de bouil-
lon halen. Ge moet da zo wa in stukken trekken en alle beentjes en het vel natuurlijk 
eraf doen zodat ge schone stukken kip hebt. Wel zien da uw vingers nie verbranden 
he! 
(n.v.d.r.: Nogmaals, wij studenten hebben een druk leven, ge kunt gewoon kipfilets ge-
bruiken die ge in stukken snijdt en dan in uw bouillon gaar kookt. Zal zeker geen uur 
duren op deze manier.) 

Nu is het tijd voor de balletjes. Ge pakt dus uw gehakt met een kleine eierdooier in, 
ma kdoe da eigenlijk nie altijd. Dan moet ge da kruiden, of niet, ja da moet ge proe-
ven he. Het gehakt rollen tot kleine balletjes en deze koken in water tot ze mooi bo-
ven komen drijven en dan ne keer proeven. Ahja daar doe ik ook wel een klein stuks-
ke bouillonblok in. 
(n.v.d.r.: Laat de balletjes maar in uw bouillon koken, ge moet daar geen aparte kookpot 
voor nemen) 

Daarna moet ge uw champignons in schijfkes snijden, of in andere stukjes. Da doet ge 
gelijk da ge wilt. Ze dan in boter bakken met peper en zout en een teentje look da ge 
daarna verwijdert. Uiteindelijk een halve citroen over de champignons persen en dan 
zijn die klaar. 
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Tot slot moet ge nog de saus maken. Daarvoor moet ge beginnen met ne roux te ma-
ken. Ge laat dus uw boter smelten in een pot op het vuur en kapt daar uw bloem bij. 
Da moet ge goed mengen zodat het een beetje droog wordt (n.v.d.r.: Hiervoor wordt 
verwezen naar YouTube). Dan haalt ge da van uw vuur en doet ge daar geleidelijk aan 
een halve liter bouillon bij die ge daarnet gemaakt hebt. Goed roeren zodat ge geen 
klonters krijgt! Hier voegt ge dan ook de room aan toe. Ge begint met een half potte-
ke en dan proeft ge eh. Hier kunt ge dan alles aan toevoegen, dus de balletjes, kip en 
champignons. Tot slot kunt ge nog wa citroensap toevoegen en bijkruiden indien no-
dig. 

En dan ist te hopen da ge ne groten honger hebt, smakelijk! 

Ziezo, met dit recept kan jullie vol-au-vent gewoonweg niet 
mislukken. Ge kunt daar nu ook nog zelf een videe bij maken, 
maar voor ons als student zal het gemakkelijker zijn om bij de 
frituur in de buurt frietjes te kopen, of een portie puree van 
thuis mee te nemen. Geniet ervan en houd jullie warm tijdens 
deze koude dagen hé! 

 

Groetjes Annelien 
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Gekke Krantekopjes 
Centurion 
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De biologische voordelen van een powernap 

om 6 uur  ‘s nachts op de trappen aan de 

Delta 
Jarne 
 
Ik hoor het je al denken (en vraag me niet hoe ik dat kan): ‘Wtf is die titel?’. Dat is een 
compleet normale reactie, want het is een hele boterham. Toch is dit geen zeverarti-
kel, want de zaken die je nu zal lezen gaan vast en zeker een grote hulp zijn in de toe-
komst van je uitgaansleven. Laten we dus beginnen met hoe ik deze lifechanging  life-
hack ontdekt heb door middel van een persoonlijke anekdote. 
 
We bevinden ons in de schachtenverkoopsweek, het is maandagavond en ik ga uit sa-
men met mijn kopers en enkele medeschachten. Natuurlijk vertoeven wij in de Over-
poort, dé plek om goed te kunnen feesten. De avond gaat zeer vlot en iedereen heeft 
het naar zijn zin, maar helaas begint bij mij de vermoeidheid al wat toe te slaan. We 
waren namelijk zondagavond ook al ‘een pintje gaan drinken’ en dat zat nog in mijn 
systeem. Geen probleem, ik hou me wakker door goed te dansen en blijf sterk. De 
avondjes echter, zoals dat gaat in de Overpoort, blijven duren tot ze transformeren in 
ochtendjes en was ik problematisch moe. Nu hoor je het al komen, mijn grote brein 
verleende mij de oplossing voor mijn probleem: ‘doe gewoon een slaapje’. (Ik denk 
dat dit dus om 6u ’s nachts op de trappen aan de Delta was, vandaar de titel, maar ei-
genlijk weet ik dit niet zeker en ik doe ook niet aan fact-checking want dat is voor 
nerds xx). Dit powernapje van mij duurde ongeveer een half uurtje en nadat ik was 
wakker geschud door een van mijn vrienden, ging ik weer verder feesten tot het licht 
werd, want ik was volledig aangevuld met energie. 
 
Voordat ik de voordelen opnoem van mijn wetenschappelijke ontdekking, eerst de 
vereisten: 
• Trappen aan de Delta (of trappen naar keuze) (of eigenlijk gewoon verharde grond) 

(of zachte) 
• Het moet donker zijn, want slapen met licht gaat niet of je moet super zat zijn wat 

ook kan, ik ga niet oordelen 
• Menige mate van alcohol moet reeds geconsumeerd zijn alvorens men de oplossing 

wil uitproberen 
• Een half uur tijd (best makkelijk, want een half uur tijd is er om het half uur) 
• Je moet enkele vrienden hebben die een beetje verantwoordelijk zijn zodat ze je 

ook echt wakker maken nadat het half uur verstreken is, anders is de powernap een 
gok op eigen risico  

 
Zeer belangrijk is dat aan al de vereisten voldaan wordt, anders is de powernap ge-
doemd om te mislukken. Nu de voordelen: 
• Je hebt terug een heel klein beetje energie om te gaan dansen  
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Waarschijnlijk valt ge een kwartier later terug in slaap op het toilet ofzo ma gaat ge-
woon naar huis als ge moe zijt he, niemand verplicht u om dit uit te proberen, aleja 
elke mens met gezond verstand zou geen advies aannemen van mij maar oke. 
 
Alle biologische voordelen in dit artikel zijn waar omdat ik mij heb ingeschreven voor 
de richting bio-ingenieur en vandaar dus gigantisch slim ben 
(sarcasme), en ik ben niet verantwoordelijk voor u moest je dit 
proberen, het misgaat en iemand iets doet met uw slapend li-
chaam. 
 
(Op de foto ziet u de trappen aan de delta, aleja toch waar ze zich 
bevinden, want de foto gaat superonduidelijk zijn en ge gaat geen 
trappen zien maar tis maar kwestie van iets te hebben van oriën-
tatie)  
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To spauw or not to spauw, that’s 

the question. 
Feest 

spauwen (ww., spauwde, gespauwd) 

overgeven, kotsen 

Ik moet spauwen. 
Hedde gij gespauwd? 

Onze openingsfuif ligt al ver achter ons, maar we voelen nog steeds wat een goed 
feestje dat was. Ook het galabal is net voorbij en nog iedereen weet hoe knap zijn/
haar stiekeme crush er wel niet uitzag. Het is alweer uitkijken naar de volgende pavil-
joenfuif waar je als een echte oermensjager je prooi probeert te veroveren.  

Het meest herkenbare op een feestje blijven toch wel de spauwers. Je kent het wel, je 
gaat even naar buiten om een luchtje te scheppen en het zweet van het djensen wat te 
laten verdampen. Bij het buitenkomen struikel je onmiddellijk over 2 mensen die op 
de grond wat liggen te knuffelen. Je loopt verder en overal tegen de muur liggen men-
sen te slapen / buiten bewustzijn. Terwijl je gezellig een snackje koopt aan de frituur-
snacks hoor je plots uit het niets een vreemd geluid gevolgd door wat lijkt op een em-
mer water die uitgegoten wordt. Je draait je om en het is onmiddellijk duidelijk. Die 
ene kerel die binnen lekker aan het dansen was met zijn ogen toe ligt half dood tegen 
de muur met kots naast hem en op zichzelf. Je ademt eens diep in en de geurmolecu-
len van de halfverteerde pita treden je neusgaten binnen. Je denkt net zoals alle om-
staanders: “joamoat em kan nog intje niet zupn, niet min probleem. Wih.”  

Met een beetje geluk heeft de halfdode persoon een goede vriend(in) die hem tever-
geefs wat water probeert toe te dienen via een zelfgemaakte trechter. Herhaaldelijk 
wordt de naam van de halfdode persoon geroepen, eventueel gevolgd met wat gelach. 
Iedereen denkt op dat moment hetzelfde: “Word alsjeblieft wakker, zodat ik u niet 
naar uw kot moet brengen, want dan verpest ge heel mijnen avond.”  

Meestal komen er op dat moment 2 superhelden aangelopen. Al kots ontwijkend en 
dansers aan de kant duwend vliegen ze praktisch doorheen de mensenmassa. Ze be-
geven zich naar de ingang, waar ze als het ware met een gasmasker de rokers passe-
ren. Eenmaal buitengekomen gaan ze op zoek naar de stervende persoon en hun eni-
ge echte vijand. Inderdaad. Niemand minder dan Meneer Spauw. Al lachend ligt Mr. 

http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/spauwen


 27 

 

 

Spauw op de grond, maar alle omstaanders weten het al. Hij is helemaal geen match 
voor het Feestteam! Gewapend met een grote emmer water en een aftrekker gaan ze 
de strijd aan. Bloed, zweet, tranen en halfverteerde pita vliegen in het rond. Plots 
keert de rust terug. Het is stil. Heel stil. De rook klaart op. En als 2 echte overwin-
naars staan Super Justin en Mega Jonas op een vers gekuiste plek. Alweer een over-
winning! Maar we kunnen niet bij de pakken blijven zitten. We weten dat Mr. Spauw 
graag gemiddeld 5 keer komt op een avond. Emmer water terug vullen en voorberei-
den op de volgende bloedstollende strijd.  
Komt 1 van deze zaken u bekend voor? Dan hebt u waarschijnlijk in uw vrienden-
groep een mini die wel graag eens een kotsje doet. Gelieve deze goed in de gaten te 
houden.  

Mocht het toch te laat zijn en een kennis of vriend van u kotst op de grond buiten, 
kom het dan zeker even melden aan het Feestteam. Dan kuisen wij dit met veel ple-
zier op zodat er de volgende dag geen boze mailtjes van de faculteit onze richting uit-
komen.  
Bedankt voor jullie aandacht.  
XXX Super Justin & Mega Jonas 
VLK Feest 
 

‘Het kuisen van spauw is echt wel waarom ik voor deze functie gekozen heb. Het vult 
een leegte in men hart die ik anders nooit gevuld zou krijgen.’ 
~ Mega Jonas (2019) 
‘Mijn ergste gevecht met Mr. Spauw ooit? 1972, Vietnam, ik herinner het me nog alsof 
het gisteren was. De geur was ondraaglijk, maar de voldoening achteraf was niet te eve-
naren.  
~ Super Justin (2019) 
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Warme deuntjes voor koude dagen 
ICT 

 
De dagen beginnen kouder te worden, de klok is op winteruur gezet en de hoeveel-
heid mensen die ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey opzoeken, begint 
te stijgen. Dit kan maar 1 ding betekenen: Winter is coming. 
Speciaal voor deze koude dagen heb ik een lijst gemaakt met muziek van allerlei ver-
schillende genres. Dit is muziek waar je van kan genieten in de zetel, onder een deken 
met een tas warme thee naast je. Laat deze lijst je inspiratie geven om zelf ook wat op 
te zoeken en nieuwe dingen te leren kennen, of gewoon te genieten van die tijdloze 
klassiekers waar je eeuwig naar zou kunnen luisteren. 
 

Folk 
For Emma, Forever Ago – Bon Iver 

We beginnen met een klassieker van jewelste, Bon Iver. Voor-
dat hij dit album te maakte, sloot hij zichzelf tijdens de win-
ter voor 3 weken lang op in een kleine blokhut in Wisconsin. 
De tijd daar spendeerde hij aan jagen, tv kijken en bier drin-
ken. Nadat hij zich ergerde aan zijn luiheid begon hij maar 
muziek te schrijven, met als resultaat dit album. Het veruit 
bekendste lied hierop is ‘Skinny Love’. Luister maar eens en 
laat je meenemen door de zwoele stem van Justin Vernon 
(zanger Bon Iver) 
 

Indie 
Fleet Foxes – Fleet Foxes 

Dit album wordt steevast afgespeeld bij mij thuis tijdens de 
koudere winterdagen. Het liedje ‘White Winter Hymnal’ 
brengt ook het beste de herfst/wintersfeer naar boven. Van 
begin tot eind is dit album een topper. Als je er naar luistert 
krijg je het gevoel dat je in een schilderij van Bruegel (De Ou-
de) terechtkomt. Misschien helpt de albumcover daar wat bij. 
Een album waarin elk liedje enorm volle klanken heeft, dit is 
misschien wel mijn favoriet van de lijst. Dit album is uitge-
bracht in 2008, in dat jaar ook door meerdere critici uitgeroe-
pen tot album van het jaar. 

 

Kerstliederen 
Songs For Christmas – Sufjan Stevens 
Niet het bekendste werk van multi-instrumentalist Sufjan Stevens, maar zeker wel 1 
waar je na het luisteren met een warm gevoel van gaat achterblijven. In dit album 
heeft Sufjan Stevens vele kerstklassiekers hermaakt met nog een paar eigen gefabri-
ceerde nummers ertussen. Het heeft de klassieke Sufjan Stevens – feel, waarin hij met 
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zijn zachte stem de woorden in je oren fluistert. Zet dit 
album maar op tijdens je kerstfeest, fun & good times 
guaranteed! Andere albums van hem die zeker de moeite 
zijn: ‘Illinois’ en ‘Carrie & Lowell’. Hij creëert naar mijn 
gevoel steeds een vrolijke sfeer, maar als je beter luistert 
hoor je dat het niet altijd vrolijke teksten zijn. Zeker bij 
Carrie & Lowell is dit het geval.  
 

Country Rock 
Harvest – Neil Young 

Waarschijnlijk Neil Young’s bekendste album. In 1972 uitge-
bracht, waarna het het best verkochte album van dat jaar 
werd in de Verenigde Staten. Young was zelf niet tevreden 
met dit succes, hij wou niet bekeken worden als een 
‘commerciële artiest’ en begon nadien meer experimentele 
muziek te maken. Ik ben vooral heel blij dat hij dit album 
heeft gemaakt. Het geeft me altijd heimwee naar een tijd die 
ik nooit heb meegemaakt. Luister dit album als je na een 
lange dag met je paard op de prairie terugkomt, je laarzen 
uitschopt en je naast het haardvuur zet met een glas whisky 
in je hand en je hond aan je zij. 

 
Nederlandstalig 
Tot Ziens, Justine Keller – Spinvis 

Spinvis, je waarschijnlijk wel bekend, maakt muziek in het 
Nederlands. Om het muziek te noemen is wat onderdoen aan 
wat het eigenlijk is. Het is meer een vorm van poëzie die be-
geleid wordt met instrumenten. Het doel van dit album is na-
denken over geluk/vakantie, vandaar de plaats in de lijst. Tij-
dens de koude wintermaanden kan het vaak deugd doen om 
eens een stapje terug te zetten uit de drukte van het leven. Zo 
tijd nemen voor jezelf om op rust te komen en na te denken 
over al wat al geweest is. 

 

Alternatieve pop 
Book Of Many – Dez Mona 
Deze Belgische band gaat al een 16 jaren mee, maar toch 
zijn ze niet super bekend. Aanvankelijk maakten ze vooral 
jazz, maar doorheen de jaren zijn ze meer geëvolueerd naar 
alternatieve pop. Met 6 gepubliceerde albums, volgde dit 
album in 2019. Het hoofdthema van dit album is de Groote 
Oorlog. Uiteraard is dit een beladen thema, maar toch zit-
ten er een paar vrolijkere, meer catchy nummers in. Mijn 
persoonlijke favoriet is het eindnummer van dit album: 
Darkest Hour. (‘Out of the darkest hour, home at last.’) 
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Jazz 
Chet Baker Sings – Chet Baker 

Chet Baker, voornamelijk trompettist, is ook een ervaren 
zanger. Over hem wordt gezegd dat hij zingt zoals hij 
speelt: zacht en melancholiek. Hij heeft nog meegespeeld 
met Gerry Mulligan (van bv. Lullaby Of The Leaves, zal je 
wel kennen zonder dat je het weet). Op dit album hoor je 
zijn zwoele, zachte stem zeer duidelijk. Luisterend naar 
hem krijg ik altijd zin om in een zetel te zitten en helemaal 
niets te doen, starend naar de naald van de platenspeler die 
zich langzaam maar zeker naar het midden van de plaat be-
weegt, zonder dat het er iets aan kan doen. 

 
Zo, hier eindigt mijn toegankelijk lijstje. Ik heb bijlange niet alle albums kunnen aan-
halen die ik wou, maar als je meer tips wil om te luisteren, of je hebt er voor mij: 
spreek me zeker aan! 
Ik hoop dat ieder toch wel 1 liedje kan vinden dat hij/zij/het leuk vindt uit deze lijst 
om zo deze koude maanden toch iets warmer te laten aanvoelen. 
 
ICD OUT 
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De Doldwaze avonturen van Yarlit en 

Kepisch (en verWard) 
IN DE VOORUIT! 
 
Het vorige Doldwaze Avontuur was Gank. Het was Episch. Het was Lit (zoals de Glow 
in de Barn fuif! Misschien in een volgend Doldwaas Avontuur?). Maar het was vooral 
onovertrefbaar! Daarom gaat dit artikel over verschillende avonturen, het een wat dol-
ler, het ander wat dwazer. 
 
HILOK 
Het begon allemaal met de openingsfuif van Hilok. Helaas was de 
helft van het doldwaze duo niet aanwezig en dus zijn er hier geen 
epische dingen gebeurd. Slecht begin van ons artlitkel, maar we be-
sloten ons te herpakken. 
 
VPPK 
Wat is een openingsfuif zonder een pre? Alleen was de VPPK pre niet 

zomaar een pre, maar een Marepische pre! Met een prachtige kroon 
- gemaakt door Slitke en Yarlit - was iedereen er klaar voor. Met elk een fles sangria in 
de hand en enkele cavadjes zat de sfeer er al goed in! Op die pre lieten we onze creati-
viteit de vrije loop en begonnen we met ons adjes woordenboek.  

 

VTK 
We waren het nu al een beetje gewoon om uit te gaan in de Vooruit, dus 
deze avond begon dan ook vrij standaard: Yarlit mocht bij Kepisch ko-
men eten, kwam een halfuur te laat, was haar gsm, drank en tickets verg-
eten op haar kot, Gankton deed de afwas, de oven op Voskenskot werd 
hersteld, er werd nog vlug een powernap gehouden voor de pre… Door 
deze samenloop van omstandigheden waren Kepisch en Yarlit te laat op 
de pre. Gelukkig waren ze onderweg al begonnen aan de pre.  
 
 
 

ADJES WOORDENBOEK 
Adje: ad fundum 
Cav-adje: adje cava 
Sangri-adje: adje sangria 
Kr-adje: adje krat wijn 
Pat-adje: adje frieten 
Pir-adje: adje rum 
Z-adje: de persoon die ad 
K-adje: het katje van Yarlit 
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Op de pre deed al snel de ronde dat de-
ze avond een doldwaas avontuur zou 
worden voor in de Groei. Onze trouwe 
fans wilden er ook graag eens in voorko-
men, dus deden ze hun uiterste best: 
• Marepisch bezorgde zichzelf een nat-

te broek 
• Kepisch werd eventjes ‘Wouter Ke-

gel’ 
• Michieboy69 (Sorry die naam kan je 

precies echt niet lit maken…) bezorg-
de ons een handstand van hoogste 
klasse 

• Griet Gank Avermaet deed een per-
fecte koprol  

 
 
 
 
Iedereen was klaar om met een doldwaze groep te gaan dansen in 
de Vooruit. Helaas dacht de bril van Kepisch daar anders over. 
Eerst besloot een glas zich uit het montuur van de bril te begeven 
(Dat zat eigenlijk al los door een accidentje tijdens het beachten-
nissen op het tuinfeest, maar dat is een ander verhaal) en na een 
aantal uren dansen was plots de hele bril verdwenen uit de broek-
zak van Kepisch. Sad story, maar toch nog een lachend gezichtje op 
het einde van de avond! 
 
 

 
 
 
ADDENDUM: VGK 
Bij de openingsfuif van VGK waren zowel Yarlit als 
Kepish niet aanwezig… 
Gelukkig heeft verWard zeer moedig de taak op zich 
genomen om hier ook een doldwaas avontuur van te 
maken door in de vijver van het citadelpark te sprin-
gen (sommige bronnen zullen u misschien vertellen 
dat het eerder vallen was). 
 

 

 
 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

Gegroet Groeiers! Ondertussen begint het eerste semester al in te korten, de kou be-
gint het land in z’n greep te hebben en de eerste mutsen beginnen reeds op te duiken. 
De kou houdt IAESTE echter niet tegen. Wij zijn momenteel druk bezig met het zoe-
ken naar stages om jullie op onvergetelijke IAESTE-stage in het buitenland te kunnen 
sturen volgende zomer. Wil jij op stage met IAESTE? Noteer dan zeker al 27 novem-
ber in jullie agenda, de datum van ons jaarlijkse info-event. 

 

IAESTE? 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, over meer dan 80 landen, actief is en jaar-
lijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans 
geeft om waardevolle werkervaring in het buitenland op te doen. Een IAESTE-stage 
staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te 
dompelen in een andere cultuur en dus een pak levenservaring op te doen. 
 
Stages? 

Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin februari, dan 
kan je op ons online platform een account aanmaken en appliqueren. Voor alle prak-
tische regelingen verwijzen we iedereen graag door naar ons jaarlijkse info-event op 
27 november. Op deze avond wordt alles in geuren en kleuren uitgelegd zodat alles 
volkomen duidelijk is. Dit info-event bijwonen is de eerste belangrijke stap naar een 
onvergetelijke zomer met een IAESTE-stage.  
 
Smaakmakertje 

Om jullie warm te maken om de zomer in het buitenland door te brengen, laten we 
met veel plezier een van jullie mede-Groeilezers aan het woord die vorige zomer een 
onvergetelijke ervaring heeft beleefd dankzij IAESTE. 
 
- Hannah De Cleene, Biochemistry and Biotechnology, Ghana 
“I impulsively applied for the internship in Ghana thinking I 
wouldn’t get nominated. That being said, actually being nomina-
ted came as a big surprise, but I was really looking forward to this 
adventure. The closer I got to actually leaving the more excited I 
became but also the more I began to realize that I had no idea 
what I had gotten myself into. When I arrived in Accra someone 
from the local IAESTE staff kindly picked me up and brought me 
to Mama B’s (the host mom in Accra) house where I met the in-
terns in Accra and spent the night. The next morning we immedia-
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tely left for a trip to Busua, at the beach. That’s where I met all the other interns and 
IAESTE guys who stayed in Kumasi and Cape Coast. Everyone was so friendly and wel-
coming and I immediately felt at ease in the group. 
After this trip I went home with the Kumasi interns and the real working life began. I did 
my internship at a pharmaceutical company. I was expecting to do mostly laboratory 
work but it turned out that only in my first 2 weeks I was in the physicochemical and 
microbial quality control labs. The next 4 weeks I spent in the production and quality 
assurance departments. 
(…) Over all, my time in Ghana has been a great experience where I met some of the kin-
dest and most inspiring people. I learned a lot about myself and others and if I could I 
would 100% do it all over again.  
So medaase (thank you) Ghana, medaase!” 
 
Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaes-
te@vtk.ugent.be 
- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be 
 

mailto:iaeste@vtk.ugent.be
mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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Onzinnige hersenkronkels 
Thomas 
 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 
*lees in jouw meest epische anime-stem; je weet wel, wanneer in de laatste episode 
van het seizoen de antagonist denkt dat hij (of zij, ik judge niet) de protagonist einde-
lijk te slim af is (had hij/zij toch wel mooi verkeerd ingeschat).* 
 
Indien je de eerste lijn in jouw meest epische anime-stem hebt gelezen: lees rustig 
verder. Indien niet: probeer later opnieuw. 
Best wel leuk om te weten dat er sowieso minstens 1 iemand is die het tot aan pagina 
36 heeft gemaakt in deze GroeiTM en die deed wat ik een minuut geleden neerpende 
met de gedachte dat er misschien een 
groots, heldendichtwaardig, meeslepend, opwindend of spannend verhaal volgt. 
 
NIETS IS MINDER WAAR!!! Dit is natuurlijk de meest onsamenhangende zever die je 
vandaag leest (als je tenminste die cursus fysica 2 er nu niet bijneemt want Jezus 
ChristusTM dat was vaag.) “Waarom?” hoor ik je nu luidop denken als je dit op je ge-
mak aan het lezen bent in de AgoraTM. Goeie vraag! (Jawel ik heb zowaar de enige le-
zer van dit ensemble van woorden gecomplimenteerd. Misschien krijg ik nu geen 
haat?) Jammer genoeg heb ik ongeveer dezelfde hoeveelheid kennis over het ant-
woord op die vraag als de hoeveelheid kennis die ik had op de vraag “toon aan door 
de wetten van Maxwell toe te passen op een vlakke elektromagnetische golf dat deze 
zich voortplant aan de lichtsnelheid”: een ‘vrije vertaling’ van wat ik in de cursus heb 
gelezen dus. 
 
En misschien is het ook wel eens goed. Eens goed om een artikel in de GroeiTM te le-
zen die evenveel samenhang bevat als sommige pareltjes van examenantwoorden. 
Eens goed om af en toe eens naast die ene td-fout te kijken omdat de makers van deze 
foudten (n.v.d.r. dit stond zo in het artikel als “grap”) ook maar hun best doen. Eens 
goed dat het een keer regent. Eens goed om luidop te zeggen dat ik MinervaTM mis en 
dat UforaTM het echt niet waard is om te bestaan. Eens goed om ietwat depressief te 
zijn (neen, ik ben er nog niet overheen, geef het nog even). Eens goed om een pintje 
in de KoeTM te gaan drinken en eens goed om deze kluwen van woorden tot een con-
clusie te brengen. 
 
Daar zijn we weer! Bij de afsluitende paragraaf. Ik heb zowaar het wereldwijde net ge-
raadpleegd om er zeker van te zijn dat het besluit van dit tekstje (ja sorry ik heb echt 
geen synoniemen meer voor ‘artikel’) on point is. “De lezer moet het gevoel krijgen 
dat wat hij of zij las interessant en relevant was” vond ik dan op de pagina over taalad-
vies op de site van UGentTM. Bij deze mijn oprechte excuses want wat je juist hebt ge-
lezen was noch interessant, noch relevant. 
Grts en stay hydrated, 

Thomas 

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=groots
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=heldendichtwaardig
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=meeslepend
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opwindend
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=spannend
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Dorres Plantenhotel 
Dorien 
 
‘Die heeft 50 planten op haar kot’ is een zin waar mensen mij vaak mee beschrijven. 
En ook al lachen ze vaak met mijn 14 m2 aan jungle, stiekem vinden ze het leuk. He-
laas is de volgende opmerking vaak ‘Wauw, bij mij overleeft zelfs een cactus niet.’ 
Daarom zal ik in elke editie een handleiding bezorgen van één van mijn groene ka-
mergenootjes en je zal zien, het is makkelijker dan je denkt! 

Sanseveria - Vrouwentong  
Met haar stevig opstaande bladeren kan deze plant duidelijk tegen een stootje. Ze is 
vernoemd naar San Severo in Italië en al meermaals uitgeroepen tot studentenplant 
van het jaar. Deze titel verdiende ze door haar tolerantie voor enorme droogte, wat 
ervoor zorgt dat ze enkele vergeten watergiften met gemak overleeft. Dit vindt zijn 
oorsprong in haar originele habitat: de Afrikaanse woestijn en geeft haar gelijkenissen 
met een succulent of vetplant. 
 
Hoewel ze van nature dus in de brandende zon staat, 
heeft ze dit niet echt nodig in huis. Wel is het zo dat 
haar bladeren lichter worden als ze meer in het licht 
staat, en ze dan ook iets meer water verbruikt (licht le-
vert energie voor fotosynthese, je weet wel). Het is één 
van de planten die geen problemen heeft met tocht of 
verwarming, dus plaats haar gerust ergens waar geen 
enkele andere plant gelukkig is. 
 
De sanseveria staat bekend als een sterk luchtzuiveren-
de plant, wat haar ideaal maakt voor een kotstudent die 
al eens zijn/haar raam vergeet open te zetten. Ze bevor-
dert ook de luchtvochtigheid op een positieve manier. 
 
Door haar oorsprong in de woestijn stelt deze dame 
weinig eisen aan de bodemvruchtbaarheid van haar 
woonplaats. Je hoeft ze dus niet vaak te verpotten (één 
keer om de drie jaar ofzo, als haar wortels tot tegen de 
binnenkant van de pot zitten). Ook voeding heeft ze 
niet nodig. 
 
Er bestaan Sanseveria’s in alle soorten en maten. De 
meest voorkomende is de Sanseveria laurentii (zie fo-
to), met de bekende gele bladrand. Verder heb je de 
Sanseveria cylindrica, met ronde bladeren en de Sanseveria fernwood met dunne bla-
deren in de vorm van een grasperkje. Bij de Sanseveria masiona zijn de bladeren 
enorm breed, terwijl ze bij de Sanseveria twister gevlochten zijn. 
Sanseveria’s vermeerderen kan op twee manieren. Wil je graag haar kleuren behou-
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den, dan kan je haar uit de pot halen, vervolgens de plant in meerdere delen scheuren 
en deze in aparte potten plaatsen. De makkelijkere manier is om simpelweg een blad 
af te snijden en in een pot te zetten. Na een tijdje geduld komen hier dan nieuwe 
blaadjes uit, maar deze hebben wel een ietwat andere kleur. Zo verliest bvb de Sanse-
veria laurentii haar gele bladrand. 
 
Als laatste nog een tip: aangezien deze plant weinig ruimte nodig heeft, past ze heel 

mooi in een pot van de Beiaard- of Massacantus. Super classy en leuk als boeken-

staander! 
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Langwerpige kronkels 
Faaip De Oiad 
 
Gegroet ingenieurtjes van de levende materie, 
 
Kent u dat gevoel, in de examens, wanneer alles op de wereld leuker is dan uw cursus? 
Wanneer zelfs de afwas doen, supertof lijkt? Afgelopen augustus werd ik ook overval-
len door dit examenescapisme en ontwikkelde ik een fascinatie voor verschillende on-
derwerpen, waaronder paradijsvogels.  
 
Ik weet niet of u al ooit naar natuurreportages van David Attenborough heeft geke-
ken? Die overenthousiaste Englishman die prachtig beeldmateriaal verzamelt over 
onze geliefde natuur en het daarna in zeer verslavende series giet, vol van Engelse hu-
mor en dramatische orkestmuziek. Hij becommentarieert graag de verleidingsdansen 
van de paradijsvogels uit Nieuw-Guinea die al dan niet in succes eindigen. Volgens 
mij heeft hij wel een speciale affectie voor deze vogels en zou hij zelf soms graag een 
Lophorina superba of een Paradisaea apoda zijn. 
 
Onlangs las ik een leuk artikeltje in het tijdschrift van Natuurpunt Gent; “Snep!”, 
waarin men het ook had over vogels gehuld in prachtige verendekken. Niet over de 
zeer impressionante paradijsvogels, maar over vogels die ook bij ons te vinden zijn, 
zoals de blauwborst of de keep. Attenborough en de auteur waren het beiden eens dat 
de kieskeurige en onvoorspelbare vrouwtjesvogels de oorzaak waren van deze pracht. 
Onze vriend van “Snep!” kreeg zeker vlindertjes in zijn gaster door vrouwtjesvogels, ik 
quoteer: ‘Dankzij hun vrolijke, eigenzinnige en eigenmachtige keuzes hebben vooral 
vogelvrouwen voor ons (vogelspotters) een schitterende wereld geschapen’. 
 
‘Survival of the fittest’ of natuurlijke selectie is door iedereen wel gekend, ‘survival of 
the prettiest’ of sexuele selectie klinkt ook bekend in de oren, maar verdient volgens 
Mr. Vogelliefhebber toch wat meer aandacht. Vogelvrouwtjes zijn al lang op zoek 
naar schoonheid; bij dino’s zijn er al sporen gevonden van veren die voornamelijk een 
esthetische functie hadden. Mr. Vogelliefhebber gaat zelfs verder in zijn enthousias-
me: veren waren volgens hem oorspronkelijk esthetisch en evolueerden later pas tot 
functionele vleugels. Vliegen noemt hij een gratis extraatje van het vrouwelijk verlan-
gen naar schoonheid! 
Mr. Vogelliefhebber heeft ook een paragraafje gewijd aan een petitie voor Moeder Na-
tuur tegen penissen. De meeste vogelsoorten zijn al penisloos met wat uitzonderin-
gen, zoals bijvoorbeeld de eend. Bij de afwezigheid van penissen in een soort heeft het 
vrouwtje veel meer keuzevrijheid en kan ze een partner zoeken die een mooier veren-
dek heeft, zodat Mr. Vogelliefhebber nog meer genot heeft aan zijn namiddagen in de 
Bourgoyen. 
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Penistrotse boerenkotters onder ons, wees maar blij dat vrouwen een 10 cm lange cli-
toris hebben die jullie penissen zeer gegeerd maken. Anders zouden jullie misschien 
geen slurf meer hebben om op te meten. 
 
Vriendelijke groetjes 
 
Faaip De Oiad 
 
P.S.: Voor de geïnteresseerden, jullie kunnen het inspirerende artikel van Sancho te-
rugvinden in Snep 2019 nummer 1, p. 66-67.  
 
 

 
Lophorina superba 
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Last month has been full of fun and interesting activities. As always we 
share them here! 
 
Open Teambuilding: ice skating: 10/10, Kristallijn 
Together with some new members (who were also at the Open Meet-
ing), we went to Kristallijn and put on some ice skates. With the first 

stumbles on ice, the fun began: we helped each other, fell, helped each other up, and 
after lots of laughter, we warmed ourselves with a hot chocolate in the cafe upstairs. 
Definitely not the last time! 

 
 
Subregional Meeting Sweden 15-20/10, Uppsala  
Our Swedish colleagues invited us to join the SRM in Uppsala. Huy from Leuven, 
Quinten and Aurélie (Ghent) went to the beautiful campus which is located in the 
middle of nature (those autumn colours...) Here's the report: 
 
16/10 
On the first day, we visited the Tempel Brewery, where the brewer himself told us 
everything we wanted to know about how he brews his sour beers. And, of course, he 
let us taste a few of them, even one that wasn't on the shelves yet! After our lunch 
break, we had a brainstorming session about No food waste, Sustainable food and Re-
ducing single-use plastic, which we will implement in our future activities as much as 
possible.  
 
17/10 
On day 2 we had a first brainstorming session about our new number one IAAS pro-
ject. We chose a specific one and worked it out step by step the next day. Stay tuned 
to read what it’s all about… 
 
In the afternoon 2 trainers (from Slovenia and Croatia) taught us stress management 
strategies, both for personal use as for use in our local IAAS committee! In the even-
ing we had our Development fund, where all countries take part in an auction: they 
bring some items (for example we took an IAAS Ghent T-shirt with us and some Bel-
gian beers) which are then sold to whoever bids the most, and all of that money goes 
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to the fund. This is used to help people who don’t have the money to go to interna-
tional events, so they can join all the interesting fun too! 
 
18/10 
On Friday we went on a Viking Tour (after finishing the exciting new project as we 
said above), where one of the Swedish students showed us around some Viking grave-
yards and statues, and told us the most interesting facts about them! In the afternoon 
our two trainers helped us get better at teamwork in an amusing way: we had to split 
into 2 groups of approximately 12 people each and finish a whole list of tasks… good 
thing we could be inventive because nobody felt like transporting ice-cold lake water 
with their shoe. And then… the moment we’d been waiting for: the Trade Fair where 
every country brings/ makes their typical dishes and drinks (we brought Neuzekes, 
Luikse waffles, Belgian beers and we made oven-baked potato wedges), with a big par-
ty afterwards. You can imagine the sleepy eyes the next morning… 
 
19/10 
On our last day, we visited the beautiful city of 
Stockholm. Although it was still quite cold, the sun 
was finally out and we enjoyed amazing views. In 
the evening the Swedish committee prepared us a 
nice and cosy dinner, or at least until the Vikings 
came in and scared the **** out of us all. Apparent-
ly, there is a student group that’s responsible for 
this kind of typical cultural stuff, no Swedish tradi-
tion is unknown to us anymore! 
 
We are grateful for this experience and all the amazing memories. We’re already look-
ing forward to our next international event and hope that all of these great people will 
be present at our Belgian exchange week, next semester! 
Ps. Want to see some SRM Sweden footage? Take a look at our IAAS Belgium Insta-
gram stories… 
 
Belgium 101: 17/10, FBW  
This was a cultural event organised by IAAS to welcome the Korean students to Bel-
gium. The event began with a warm welcome and short introduction about IAAS be-
fore starting the activities. We organised 5 interactive and fun workshops to introduce 
the Korean students to Belgian history, culture and life-style… 
• Waffle baking, where the students were taught how to make Brussel-style waffles 

and had a chance to taste the delicious treat with different toppings.  

• Beer tasting. While drinking five different kinds of beers, the Koreans participated 
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in a quiz related to Belgian history, politics, sports and of course: beer!  

• Belgian food, divided into two sections: warm dishes and desserts. There was 

stoofvlees, a Belgian beef stew made with beer and love. Vol au vent, which is made 

from chicken, meatballs and mushrooms in a delicious creamy sauce, served with a 

traditional puff pastry shell. Lastly, they enjoyed another classical Belgian dish of 

chicory vegetable wrapped in ham and topped with cheese sauce.  

For dessert there were mattentaarten filled with Geraardsbergse matten which is a 

special type of curdled milk. Finally, the Korean students learned how Gents gestre-

ken mastellen are prepared. This delicious rounded bread with a touch of cinna-

mon is filled with butter and dark brown sugar and subsequently flattened with a 

clothes iron!  

• Slap cup games, which created a lot of enthusiasm among the tipsy crowd.  

• “Traditional” dances and songs: while the Belgians put on one crazy song after 

another, they showed everyone the typical moves. The Koreans made a valiant 

effort to learn these slightly embarrassing dances and actually did very well. Of 

course by the end of the night as de kabouterdans played with its Dutch instruc-

tions there were a lot of confused looks towards everyone stomping around like 

geese.  

The event ended with cheerful and happy faces. Everyone had loads of fun and 
learned many new things about Belgian culture while making new friends. From the 
IAAS team, we look forward to welcoming many more new students, both interna-
tional and local, to our lovely family. 
 
International weekend: 25/10 – 27/10, Louvain-la-Neuve. 
This was an international weekend where students from Belgium, the Netherlands, 
Germany and France came together and had a lot of fun activities. 
 
The first evening started with introduction games, where we tried to get to know eve-
ryone’s names and ended up pretending to be dinosaurs late into the night. After that, 
there was our famous Trade Fair. An evening where everyone displayed different sorts 
of food their country is known for. There were croissants from France, Vietnamese 
dumplings, Dutch “stroopwafels”, Belgian chocolate, German “bratwurst” and much, 
much more. The ideal icebreaker to get to know other cultures and talk about differ-
ences between countries and their habits. It didn’t take long for everyone to feel very 
welcome among these wonderful people. 
To top off the first day, those who wanted could go drink something in a local pub 
and meanwhile get to know the others even better. 
The second day started off with a huge forest game. Divided into different groups, we 
had to try and accomplish as many tasks from a list as possible. In the afternoon we 
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played an interactive city game. After deciding who could start first by playing 
‘Mulky’, two groups each walked a route in Louvain-la-Neuve. Doing this, our map-
reading skills were tested, we had to find certain places, got to know the city better 
and everyone learned some facts about Belgium thanks to a built in quiz. 
Later that evening, after eating some well-deserved fries at the end of an intense day, 
we were introduced to ‘Casino Louvain-la-Neuve’. With paper “money” on the line, 
which you needed to pay your drinks, you could bet and hope to win more drinking 
money. Let the odds ever be in your favour and let the cards be with you for another 
amazing evening. 
 
On the morning of the last day, we had a workshop making our own dish soap and 
laundry detergent, completely biodegradable as well! Later on, we went to “La Bar-
aque”, an autonomous neighbourhood in Louvain-la-Neuve. We learned about how 
people live there really differently from what we’re used to and made pizza in a stone 
pizza oven.  
 
With that, the end of this wonderful weekend was marked. The organisation of Lou-
vain-la-Neuve made it one to never forget. And all the amazing people there contrib-
uted to many fantastic memories! 
 
Oehoescoop: 5/11, Oehoe, FBW. 

We love our beautiful Oehoe, so instead of the usual classes we’re going to get cosy 

and enjoy some movie time. Which movie it’ll be is for you to decide in the Facebook 

poll and we’ll make sure there’s plenty of popcorn, hot chocolate, chips, beer and soda 

for a small price so you can have a fun evening in the Oehoe.  

 

Motivational Weekend: 22&23/11, Leuven. 

Our first national general assembly of the academic year. We will have raclette to-

gether and go out to a pub on Friday evening. The next morning we will start the day 

with pancakes and then discuss all national matters with the committees from Leuven 

and Louvain-la-Neuve. 

 

To be determined:  

Secret Santa Dinner for our members in Ghent. Food, presents and good company! 

What more could anyone wish for? 
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Het beklag van Sint-Maarten 
Tim Lepoudre 
 

Toen ik deze week thuis kwam na opnieuw een aangename week op kot vertoefd te 
hebben, schrok ik me bijna een ongeluk toen ik zag welke post er voor mij op tafel 
lag. Het was namelijk een brief van, en jawel, je leest het goed, de enige echte Sint-
Maarten. Ik hoor jullie al denken: “Amai als dat de belangrijkste post is die jij krijgt, 
zielig leventje dan” en eerlijk gezegd weet ik niet goed hoe ik dit moet weerleggen. 
Soit, toen ik begon te lezen, bleek het een noodkreet te zijn (we kunnen voorzichtig 
stellen dat hij een beetje een aandachtshoer is) en daarom wil ik zijn beklag graag de-
len met jullie; onze lieve lezers. 
Hij eiste dat er eerst een historische situatieschets van hem zou gemaakt worden, om-
dat hij volgens hem veel meer heeft betekend dan waar hij vandaag de dag nog voor 
staat: 
• echte naam: Martinus van Tours, geboren in 316 te Hongarije, zoon van Romeinse 

ouders 
• 15-jarige leeftijd: als soldaat trekt hij naar Gallië 

• voor de stadspoort van Amiens zat een bedelaar (lees: Jezus) aan wie hij de helft 
van zijn mantel gaf, dit is het bekendste verhaal dat over hem de ronde doet 

• 19-jarige leeftijd: hij wordt duiveluitdrijver en sticht het eerste klooster op Franse 
bodem 

• Na 55 lentes wordt hij tot bisschop verkozen 

• Wordt dit jaar 1703 jaar oud, joepie! 
 

 

         
        leuke kleurplaat: 
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        Geachte heer Lepoudre 
 

                      Graag zou ik even mijn mening uiten omtrent mijn reputatie. Gelieve  
                      deze brief te publiceren in jullie uitmuntend maandblad dat ik elke 
                      keer opnieuw met veel plezier lees. (nvdr. nu hoor je het eens van  
                      iemand anders hihi) 
 

                      Allereerst wil ik graag de misvatting dat ik het ‘kleine broertje’ ben van  
                      Nicolas van Myra volledig van de kaart vegen. Mij met die man  
                      vergelijken, roept veel frustraties op en voor mijn leeftijd is dat niet zo  
                      goed voor mijn hart.  
                      Daarenboven is het zeer oneerlijk hoe ik behandeld word in vergelijking  
                      met die oude zak (hij is namelijk 36 jaar ouder dan ik). Waar is mijn  
                      intrede met mijn stoomboot elk jaar? Waar is mijn kinderprogramma  
                      met Bart Peeters? Mijn fans uit heel België, Nederland, Duitsland en  
                      Frankrijk blijven op hun honger zitten. Sint-Nicolaas heeft een    
                      extravagante intrede, ik moet maar met mijn paard naar hier zien te   
                      komen. 
                      Om maar te zwijgen over de datum van mijn feestdag. 11 november.     
                      Blijkbaar is er bij jullie die dag ook iets anders gebeurd enkele jaren terug 
                      waarbij stilgestaan moet worden en dat mijn feestdag volledig  
                      overschaduwt. Ook Halloween, een andere ‘feestdag’, al krijg ik dit           

    woord heel moeilijk neergepend, steelt veel van mijn fans door de korte   
                      opeenvolging. Mag ik ten slot van rekening eens duidelijk maken 
                      dat ik al lang een shotgun had uitgesproken voor die datum; ik hou het  
                      bijna niet voor mogelijk. 
 

                    
                      Ik hoop dat ik me niet te veel heb laten gaan, maar de frustraties zitten 
                      na al die jaren redelijk diep zoals je merkt. 
                      Gefrustreerde groeten 
                  
                      Sint-Maarten 
                      PS. Ik word gezien als de meest populaire bisschop van de  
                      middeleeuwen 
                     *mic drop* 
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De slag om het Gravensteen 
Ewout Duhamel 
 
Dag jongens en meisjes en trollen en een-
hoorns en dergelijke. Zoals onze trouwe 
lezers van vorig jaar misschien nog weten, 
zorgde ik voor een maandelijks rubriekje 
over de geschiedenis van de Schachten 
(deze kan je gerust nog eens nalezen op de 
website van de VLK, www.boerekot.be). 
Omdat geschiedenis mij wel nog interes-
seert – en vooral studentikoze geschiedenis 
– heb ik beslist om eens wat licht te werpen 
op een begeerde cantusklassieker: De Slag 
om het Gravensteen. Wat is er gebeurd? 
Wat is de oorzaak? Wie waren de daders? Is polygamie een oplossing voor ontrouwe 
partners? Ga nog eens mee met mij op reis, een reis door de tijd. Naar de tijd waar 
muziek nog goed was en gasboetes waren voor sterk riekende scheetjes.  
 
We zijn het jaar 1949. Het nieuwe academiejaar is net van start gegaan en alle studen-
ten kijken weer uit naar een jaar vol vertier (en goede punten, maar dat is bijzaak). 
Alles ging zijn normale gangetje: een feestje daar een cantusje hier, gelukkig met re-
delijk goedkoop bier, maar niet voor lang meer… 
 
Naast Monopoly spelen en hun geld tellen was de regering ook druk bezig met het 
bespreken van de huidige prijzen voor drank en spijs. Aangezien “een rotzak zijn” de 
verplichte hobby is van elke politicus besloten ze de bierprijzen de hoogte in te jagen 
(Al die economische zever… snap je nu waarom we de VEK niet moeten hebben?). Dit 
konden de al zo arme studentjes dus niet echt appreciëren. Daarenboven besloot de 
politie dat het eens tijd was voor een modecheck: de witte helmen – die heel goed 
herkenbaar waren in het straatbeeld – werden vervangen door blauwe petjes. Voor de 
studenten die graag kattenkwaad uithaalden was dat een probleem, want een agent 
was niet meer te onderscheiden van een postbode. 
 
Hun buikjes waren leeg en de maat was vol. Enkele studenten besloten dan ook dat 
het tijd werd om eens iets te ondernemen. Ze schreven brieven naar elkaar met de 
boodschap: 

“Dit briefje vlug en onopgemerkt laten doorgaan. De inhoud ervan geheimhouden. Commilitones, 
neemt allen deel aan de reusachtige studentengrap die op touw wordt gezet voor woensdag 16 no-
vember. Scenario: bezetting van het Gravensteen. Weest gij ook op post: komt het Gravensteen 
binnen tussen 14.30 en 15.10 u. Alles is geregeld voor uw aankomst. Komt niet in groepen. Bergt uw 
flatten in uw zak en blijft kalm en gedisciplineerd. Waarschijnlijk bierclub in het Gravensteen. 
Brengt munitie van alle slag, doch onopgemerkt, desnoods ook uw boterhammen mee. Einde tus-
sen 18 en 19 uur??? Wachtwoord: Uilenspiegel! Belangrijk bericht: Zweigen. Feind hört mit!” 
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En hun oproep was niet voor niets. Cantuszalen liepen leeg en de ene student na de 
andere glipte het Gravensteen binnen, het waren precies de druppeltjes bier waar ze 
zo naar smachtten. Na een tijdje stonden de kantelen vol met studenten van alle jaren 
en begonnen ze hun vlaggen en papieren boven te halen.  
 
Er passeerden twee politieagenten te fiets die wat raar opkeken naar de bende studen-
ten op Gents bekendste monument. Opeens kregen ze een regen van rot fruit naar 
hun hoofd gekoekeld. Daar konden ze niet zo goed mee lachen, dus besloten ze ver-
sterking op te roepen die er ook in een mum van tijd stond met spuiten en lansen. 
“Wat gebeurt er daar allemaal” vroeg een klein eerstejaartje aan een ervaren master-
student. “Moet ik het beschrijven, of moet ik een kratje gaan zoeken?” zei de master-
student met een grijns op zijn gezicht, denkend aan al die jaren geleden toen hij ook 
nog jong en onervaren was. 
 
Tomaten, appels, peren en nog zoveel meer vlogen vanaf de kasteelmuur richting de 
trotse zwaantjes in hun nieuwe plunje. Al snel zagen ze eruit alsof ze balletjes waren 
die ontsnapt waren uit een goeie bolognesesaus. De studenten gierden het uit, hun 
plezier kon niet op! 
 
Opeens uit het niets had een agent een gat gevonden in hun verdediging. Een van de 
torens bij de kantelen was niet goed bewaakt. Samen met een paar collega’s zette hij 
een ladder tegen de muur en kropen vervolgens als dieven in de nacht de stevige kas-
teelomheining naar boven. De studenten keken raar op toen er opeens naast hun ka-
meraden soldaten van de wet stonden. Ondertussen was de rijkswacht en de brand-
weer ook gearriveerd en in het moment van verbazing slaagden zij erin om ook via 
andere plaatsen het Gravensteen binnen te glippen. 
 
De studenten hadden niet de bedoeling om te gaan vechten en besloten om zich over 
te geven. Ze werden opgepakt en in voorlopig hechtenis gestoken. Als snel stond bui-
ten Gent ook heel België in rep en roer. De legende van de bezetting ging al snel van 
mond tot mond en vond zijn weg tot iedere huiskamer binnen de nationale grens. 
Zo goed als iedereen had sympathie met de studenten, omdat ze wisten dat de bier-
prijzen sneller waren toegenomen dan de fascistische groepen in de jaren 30. Daar-
naast was de mening van velen ook dat het om een uit de hand gelopen studenten-
grap ging. Door deze publieke mening werd er dan ook besloten om de studenten 
geen strafblad of dergelijke te geven. “Ze waren verblind door hun kameraadschap en 
jeugdigheid” werd er verklaard. “Het teken dat de sagen van Uilenspiegel nog leven in 
die jonge harten” gingen ze verder. 
 
“De meest studentikoze actie aller tijden” wordt nog iedere cantus gezongen, ter her-

innering dat studenten zich niet zomaar laten doen. De slag wordt ook ieder jaar her-

dacht door verschillende studentenacties, de Gravensteenfeesten, de Uylenspiegel-

feesten enz… 

N.v.d.r.: dit artikel is gebaseerd op feiten maar is voor bepaalde zaken historisch in-
correct 
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Controle over Word 
Spordt 
 
Omdat wij er altijd zijn om je leven gemakkelijker te maken (zoals samen gaan lopen 
om die drempel voor jezelf te verlagen, met als bonus een gratis pintje om nog wat mo-
tivatie te geven en je sociale contacten te vergemakkelijken), helpen we nu ook met al 
je taken en samenvattingen. Zeg nu zelf, het is altijd handig om niet steeds te moeten 
switchen tussen toetsenbord en mousepad! Bij deze enkele handige (en sommige zijn 
misschien gewoon leuk om te weten ) snelkoppelingen om het schrijven in Word te 
vergemakkelijken! 
 
 

Iets specifieker, maar daarom zeker niet minder handig, zijn de Griekse letters. Ik 
spreek uit ervaring als ik zeg dat dit me heel wat tijd heeft bespaard en overzicht heeft 
gegeven bij het maken van samenvattingen voor een vak als moleculaire biologie en 
biochemie! 
Alt + 945 tem alt + 969: Griekse alfabet in volgorde van α – ω 
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 Ctrl + a: alles selecteren Ctrl + z: vorige actie ongedaan maken 

Ctrl + e: tekst centreren Ctrl + r: tekst links/rechts uitlijnen 

Ctrl + u: tekst onderlijnen Ctrl + i: tekst schuin zetten 

Ctrl + o: openen Ctrl + p: afdrukken 

Ctrl + s: bestand opslaan Ctrl + d: opent ‘volgend’-venster (alles ivm 
lettertype, -grootte, -effecten etc.)

 

Ctrl + f: zoeken in bestand Ctrl + g: opent het ‘ga naar’-venster

 
Ctrl + h: opent het ‘vervang’venster (2e 
tabblad van het figuurtje bij ctrl + g) 

Ctrl + j: tekst uitlijnen 

Ctrl + k: opent venster om een hyperlink 
toe te voegen 

 

Ctrl + l: tekst uitlijnen 

Ctrl + m: tap invoegen voor de regel 
waarin je muis staat 

Ctrl + w: bestand sluiten 

Ctrl + x: knippen Ctrl + c: kopiëren 

Ctrl + v: plakken Ctrl + b: tekst vet zetten 

Ctrl + n: nieuw bestand openen Ctrl + =: subscript 

Ctrl + shift + =: superscript Shift + Alt: switchen tussen qwerty en 
azerty 

Shift + pijltje: grote stukken tekst selec-
teren 

Ctrl + Alt + pijltje: scherm draaien 
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Een marteling genaamd Schach-

tenverkoop 
Smurfjes 
 
Laalaa lalalala laaa la lalalalaaa... Bij een compleet gebrek aan inspiratie smurfen we 
nog even verder met dit fantastische nummer. Ondertussen wacht Boersmurf tot 
Lolsmurf iets doms doet waar hij ideeën uit kan halen voor dit nu al verloren artikel... 
Laalaa lalalala laaa la lalalalaaa… Oké genoeg hiermee, deze intro wordt niets, over 
naar het echte gesmurf. 
 
We schetsen even de situatie voor u. Wij, smurfen, zijn momenteel vastgebonden in 
een klein eng keldergat tot we onze laatste opdracht van deze week kunnen volbren-
gen. We overleven op gevangen ratten en worden gedwongen om een hele dag te sta-
ren naar een foto van Gargamel in een badpak. Blijkbaar is dat hoe Schacht zijn werkt. 
Onze laatste opdracht is de volgende: het smurfen van een artikel voor de Groei. 
Naast artikels over Minecraft moet er namelijk ook nog voor hoogstaande literatuur 
gesmurfd worden. Wie had dat gedacht? (Sorry Ewout, Louis dwong mij om dit te 
schrijven, echt waar, ik weet van niets, ik smurf onschuldig.)(n.v.d.r. géén probleem 
Smurf, wel 1 adje straf voor alle Smurfen x) Hoe dan ook, bij gebrek aan beter smurfen 
wij u even een overzichtje van onze dictatoriale marteling die schachtenverkoop 
wordt genoemd.  
 
Ik zet voor jullie even de hoogtepunten van een onvergetelijke week op een rij:  
 
Beladen met goede moed, caoutchouc botten, blauw gelakte nagels en een hooivork 
smurften we maandagochtend toe in de les Wetenschappelijk Programmeren (de eer-
ste en tevens ook laatste les voor vele smurfen onder ons). Na een goeie vijf minuten 
aangesmurfd te zijn door mede-eerste-bachers, kwamen Lolsmurf en ik tot dezelfde 
conclusie: tijd voor een pint. En zo smurfte onze week met een adje carapils om 9h ’s 
morgens op de achterste rij van de Oehoe.  
Die avond kon het feest echter pas volledig smurfen. De fakbar in het beste café van 
Gent. De stukken die ik daar nog van smurf, zal ik nooit meer vergeten. Het was een 
avond waar twee mensen bijna in hun naakte smurf over de brug mochten, ik 30EUR 
armer werd aan bier alleen en onze muilcirkel een paar mooie updates kreeg. Gaston 
(monsieur Voltafille voor de vrienden) liet ons allemaal een pifpaf smurfen, en min-
stens drie schachten zijn die avond niet in hun eigen bed geëindigd (echt belachelijk 
gedoe allemaal, ze moesten zich smurfen). 
 
Wow, dit artikel is echt veel te lang aan het smurfen, sta mij toe om de rest van de 
week wat korter samen te vatten.  
 
Dinsdag ging de VLK de VTK-openingsfuif onveilig gaan smurfen en vanzelfsprekend 
waren ook alle verkochte schachten weer paraat. Er waren echter weinig schachten zo 
paraat als Lolsmurf die doorsmurfte tot de vroege uurtjes. En zelfs dan was de nacht 
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nog niet gedaan, want om 7h ’s morgens, in de overpoort kreeg hij het smurftatstische 
idee om om 7h ’s morgens halfdronken naar de les fysica te smurfen. Samen met Deb-
bie Dabber, Kimberly Kom en Margot geraakten ze binnen in de aula, smurften op 
het bord, vielen in slaap op de bankjes en besloten dan juist op het moment dat pro-
fessor Poelman toekwam dat dit misschien toch niet zo’n top plan was, om vervolgens 
dan toch nog te gaan smurfen. 
 
Woensdag kunnen we kort over gaan: We zijn met onze kopers naar de Beiaardcantus 
gegaan en dat is ongeveer het enige dat ik mij nog smurf van die avond. De volgende 
morgen ben ik wakker geworden in mijn bed met overal blauwe plekken, een fiets die 
op magische wijze volledig kapot is en de vage herinnering van een vreemdeling die 
mij moest helpen omdat ik bleef vallen met mijn fiets en de weg naar huis niet smurf-
te. Dit alles met Google maps letterlijk in mijn handen. #notmybrightestsmurf.  
 
Donderdag was een heerlijke afsluiter van een zalige week. Samen met mijn medes-
murfen, smurften we een volledig hoog culinair driegangendiner in elkaar (chips, ma-
caroni en pudding). Lolsmurf viel halverwege het hoofdgerecht in slaap en kreeg van 
onze oppersmurfen de toestemming om naar zijn bed te smurfen (we hadden dan ook 
zonder twijfel de coolste kopers, oké genoeg geslijmd). De rest van ons besloot echter 
dat dit een gepast moment was voor drankspelletjes. En zo eindigde deze heerlijk 
week zoals hij begon: met veel te veel alcohol. De enige echte strijder onder ons, Ba-
bysmurf, ging die avond nog naar de Overpoort, terwijl ik besloot dat er op mijn kot 
ook leuke dingen te doen waren. En Lolsmurf, die jongen lag al een goede twee uur in 
Smurfenland op dat moment.  
 
Kortom: een zalige week, en onze kopers waren ook wel aanvaardbaar. 
  
Peace out, *dorps smurf* 
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Hallo Groeier, 
Wij zijn Stubio, dit is de factultaire studenten-
raad van de facutleit bio-
ingenieurswetenschappen. Onze taak is om de 
studenten te vertegenwoordigen in de verschil-
lende commissies en op de faculteitsraad. Via 
deze pagina houden we jullie op de hoogte 
over alles wat er speelt op de faculteit. 
 
 
 

Achter de facultaire coulissen 
 
Wat wordt van jou verwacht bij je thesis? 
Vanuit de CKO (Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs) wordt er een “inspiratietabel“ 
aan de professoren gegeven zodat zij richtlijnen hebben over de thesis die zij voorleg-
gen. Het leek ons handig om dit door te geven als kleine samenvatting van wat er van 
je verwacht wordt:

 
 
 

 

Studiepunten 30 

Tijdsbesteding Zeer veel (900u studietijd, 300 contact-
tijd) 

Onderzoeksvraag Opgedeeld in objectieven diepgaan/
breed 

Literatuurstudie Vergelijkend/samenvattend/
uitdiepen/peer reviewede literatuur als 
bron 

Praktisch werk Breed 
Methoden- of conceptenontwikkeling 
Explorerend/verklarend onderzoek 
Tijd tot implementatie lang 
Fundamenteel 

Discussie Diepgaand/conceptueel/kritische be-
spreking van de resultaten in functie 
van de literatuur en ruimer kader 

Conclusie Wat zijn de antwoorden op de onder-
zoeksvragen/waar ligt het vernieu-
wend wetenschappelijk karakter 

Ideeën voor verder onderzoek Reflecterend en breed over verder uit 
te voeren onderzoek 

Zelfstandigheid bij praktisch werk Niet volledig zelfstandig/enigszins be-
geleid 

Zelfstandigheid doorheen traject Zeer zelfstandig 
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Studiefiches controle 
Graag zouden wij jou, de gewone student, in actie willen zetten. We willen weten hoe 
goed de studiefiches overeenkomen met alle vakken. Als je je studiefiche af en toe be-
kijkt om dit na te gaan, zou je ons ongelooflijk helpen om de kwaliteit van het onder-
wijs op de faculteit te controleren en eventueel te verbeteren. Moet je bijvoorbeeld 
een taak maken voor een vak en staat dit niet in het studiefiche, kan je dit bij ons 
melden en kunnen wij het aankaarten. 
 

De Stubio vergadert maandelijks om alle info van de verschillende commissies te ver-
zamelen en eventuele responsen voor de faculteitsraad voor te bereiden. Op deze ver-
gaderingen kun je ook altijd je mening komen geven (over een bestaand punt, of een 
punt dat je zelf aanhaalt). 
 
De volgende vergaderingen zijn 19/11/2019 & 09/12/2019 steeds om 19u in de vergader-
zaal A0.1 Azalea. 
 
Je kan ons altijd volgen via de facebookpagina “Stubio – studentenraad bio- ingeni-
eurswetenschappen”. Hierop worden onze activiteiten en verslagen gepost. Er is ook 
een link in de info waar je al je klachten, ideeën, etc. kwijt kan. 
 
Stubio legt de kiem voor studentenparticipatie, we hopen dat hier iets moois uit zal 
groeien, 
 
Vriendelijke Groeitjes,  
Het Stubio team 
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Gun policy  
 
Goedendag lieve lezertjes,  
Vandaag tijd voor een artikel zonder verbloe-
ming, eufemismen en goede hoop. Tijd voor 
een realitycheck, zo zwaar dat Annemie Struyf 
je bekogelt met haar welbekende woorden 
“Amaaaaaaaaj seg, ahzo ne rialitie tjek”. Ik pre-
senteer dan ook met trots deze nieuwe co-
lumn van de groei: “Wa een random artikel is 
dees, die hebben ook nog nooit van coherentie 
gehoord zeker?”. Vandaag in “Wa een random artikel is dees, die hebben ook nog 
nooit van coherentie gehoord zeker?” vertel ik wat over mijn meest geliefde plaats op 
aard, de plaats waar één hamburger slechts gebruikt wordt voor het opvullen van een 
gaatje in de tanden, waar een president zo dom is als het achterste van een *insert on-
nozel dier* *ik zeg maar iets, een meeuw, komaan waar zijn die beesten goed voor, 
kakken en garnaalkroketten stelen, alsjeblief zeg die kennen ook geen manieren ze-
ker, ma bon ik wijk af* EN de plaats waar een geweer onder uw hoofdkussen bewaren 
eerder norm is dan uitzondering. En daar wil ik het nu net eens over hebben. Gun po-
licy in Amerika.  
 
Kijk, we kunnen veel verdragen van Amerika. Het waren tenslotte de ongewilde Euro-
peanen die na Columbus zijn ontdekking uitweken naar het nieuwe continent om 
daar hun vreemde ideeën bot te vieren. Tijdens de kolonisatie leek het dan ook ge-
makkelijk om deze vreemde eendjes te negeren en ze naar de andere kant van de we-
reld te sturen. Jammer genoeg wordt wel eens vergeten dat mensen zich voortplanten 
en het “IK MOET EEN GEWEER HEBBEN OM MIJN FAMILIE TE BESCHERMEN”-
gen ook doorgegeven wordt. Zelfs al zijn ze recessief en zeldzaam, Mendel zou ons 
eraan herinneren dat twee recessieve idioten opnieuw een idioot geven. Enkele gene-
raties en ontwikkelingen van vuurwapens later krijg je dan dit: vreselijke accidenten 
die vermeden hadden kunnen worden. Toch zullen verschillende Amerikanen zonder 
blikken of blozen beweren dat je hun speelgoed niet kan afnemen, want hoe ga ik me-
zelf verdedigen als iemand met een wapen mijn huis betreedt? Hoewel ik graag ui-
terst gedetailleerd uitleg hoe verkeerd deze gedachte is, zal ik dit artikel toch maar 
een beetje luchtig en kort houden. Kijk, ten eerste mogen we de schattige kleine 
kiendjes niet vergeten die onwetend een wapen kunnen ontdekken in papa’s nacht-
kastje (oké oeps so much effort voor luchtig) en ten tweede zijn de meeste inbrekers 
slechts geïnteresseerd in dure juwelen, stapels cash of bontjassen van je overleden 
oma. Zeg nu zelf, is die oude bont een bloedbad waard? Awelja dacht het ni é (oké 
oeps ook niet meer kort dit). De conclusie valt niet meer te ontkennen. Actie moet on-
dernomen worden! Wie offert zich op? Greta 2.0, waar ben je…? 
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Wow kijk naadloze overgang naar Klimaatopwarming 
… 
 
Toch ook nog een onderwerp dat zeker besproken dient 
te worden in de rubriek “Wa een random artikel is dees, 
die hebben ook nog nooit van coherentie gehoord ze-
ker?”, de klimaatopwarming! DAM DAM DAM…  

 
Anuna, meisje, je input wordt gewaardeerd en ik vind het oprecht jammer dat de kli-
maattop in Chili geschrapt is. Los hiervan is mijn mening over jouw aanpak, na het 
lezen van HLN-reacties uit verveling en matige geamuseerdheid, meer genuanceerd. 
Enkele puntjes voor verbetering: 
• Ten eerste: mensen overtuigen van een progressieve kijk op het leven vraagt om 

een delicate aanpak. Jezelf outen als gender-niet-binair is je volste recht, maar je 
voelt de bui al hangen, niet de slimste zet om gelijktijdig te doen met het milieu 
redden. 

• Ten tweede: stakingen zijn een goede manier om van jezelf te laten horen, maar 
serieus 20 keer? Twintig volle keren?  

• En als laatste: waarom is de resto in godsnaam nog steeds niet langer open??? Leest 
iemand dit??? 

 
Oké doedels! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Niet gebaseerd op waargebeurde feiten. Ik was er ni bij eh mannen, weet ik veel wa er 
gebeurd is. 

Figuur : Doggo confirms 
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De oorlog om t emmertje 
Jonas Van den Broeck 

 
Wel, je kent het allemaal, of misschien niet, je komt op kot aan op een zatte avond en 
realiseert dat een emmer bij je bed nog geen slecht idee is. Maar helaas, een andere 
zatte kotgenoot was je voor, en je hebt een zatte oorlog over het kotemmertje, wel, dit 
was niet zo'n moment. We spreken hier over een echte oorlog met 39000 manschap-
pen en 4000 doden. Het begon in een ver ver ver verleden, hoewel ver relatief is en 
afhangt van hoe lang je een ±700 jaar geleden vindt. Het jaar is 1325, maar ik ga nog 
eventjes niet praten over dit jaar, geschiedenis zou geschiedenis niet zijn als je de 
heeeeele voorverschiedenis zou vertellen he. Dus, het begon toen onze voorvaderen 
iets nodig hadden om water te vervoeren en stenen waren voor een keer niet het ant-
woord...... 

Oké niet zo ver terug, 1176, die periode ongeveer was Europa verdeeld tussen iedereen 
die de paus best oké vond en iedereen die fan was van de keizer van het Heilig Room-
se Rijk (als ge dat zo noemt? Mijn bronnen zijn voornamelijk Engels) ma bon, dus, in 
Italië was er ook die verdeeldheid (vetes in Italië die eindigen in doden? Klinkt be-
kend) zo hadden de steden Bologna en Modena (met hun bijhorende stukken land) 
het niet zo met elkaar. 

Je moet het zo zien, de VS en Sovjet unie hadden elkaar ook niet graag en dat had zijn 
ups en downs. Het lontje moest gewoon aangestoken worden met een klein vonkje en 
het zou vertrokken zijn. In Italië was dit vonkje een paar mannen die een emmer met 
een beetje goud stalen. Het gevolg een grootschalige oorlog (groter dan de slag van 
Hastings). 

De Bolognese, van wie het emmertje was, brachten 32000 manschappen bijeen. Om-
dat Modena verrast werden door de plotse oorlogsverklaring (mogelijks door de grote 
emmerfeesten) hadden ze maar 7000 manschappen om deze aanval te beantwoorden. 
In de eerste en enige slag van deze oorlog, de slag om Zappolino, vond plaats om het 
stadje Zappolino (geschiedkundigen zijn extreem origineel). Beide kanten verloren 
ongeveer 2000 man, wat voor de ene partij veel erger was als de andere, dus, toen de 
Bolognesen gewonnen hadden namen ze van het stadje een emmer van een waterput 
mee als oorlogstroffee. Die specifieke emmer staat vandaag de dag nog steeds in de 
stadshal van Bologna. 
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 Schachtenkruiswoord 

 Febe en Oscar 
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Horizontaal 
 
4. Wie kan er totaal niet om met IT, is zijn/haar geliefde patattenveld kwijtgeraakt 
door een bende hippies en is als kers op de taart twee maal onderbroken door een 
brandalarm? 
7. Wie had er in zijn/haar schachtenverkoopsweek ruzie met zijn/haar koper/
koopster? 
8. Wie heeft er geneukt na de VTK-fuif? 
11. Wie was er vorige week jarig en was om die reden schijtecanard op de VTK-fuif? 
12. Wie is vanuit het verre Namen naar hier gekomen om ons te verblijden met zijn 
aanwezigheid? 
13. Wie van de schachten heeft er al twee keer gekotst? 
 
Verticaal 
 
1. Wiens idee was het om om 7:45 uur s'ochtends nog naar de aula in de Sterre te gaan 
om een pokémon op het bord te gaan tekenen? 
2. Wie was in zijn schachtenjaar tettenschacht? 
3. Op welk evenement heeft Oscar zich buitengesloten en heeft Jana gemuild? 
5. Wie was de eerste schacht die gemuild heeft? 
6. Wie is er in de vijver gevallen omdat hij/zij dacht dat het een pleintje was? 
9. Wie heeft op fakbar gekotst op een babypop? 
10. Wie heeft meerdere keren bij een commilito overnacht? 
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Waterman 21/1 - 19/2 
Merijn/Pepijn 
Net als deze twee dolle Hobbits hou jij 
ook wel eens van plezier. Of het nu vuur-
werk afsteken of eens goed naar de Over-
poort gaan is, jij bent er wel voor te vin-
den. Daarnaast ben je ook super betrouw-
baar op het vlak van vriendschap. Een 
klein minpuntje wel: jullie zijn niet de 
snuggerste! 
 

Vissen 20/2 – 20/3 
Gollem 
Je mag dan misschien klein en gebocheld 
zijn, je blijft vinnig en snel. Je bent zo die 
dude/dudin die als hij/zij nog maar één 
pint op heeft naakt in de vijver van het 
Citadelpark springt op zoek naar versje 
visjes om te smullen. Deze eten ze dan 
rauw op, met darmklachten die volgen. 
Daarnaast ben je wel een enorme goeie 
gids. Of het nu naar Mordor is dat ze 
moeten of naar de dichtstbijzijnde McDo, 
jij weet de weg wel. 
 

Ram 21/3 – 20/4 
Saruman 
Je behoort tot de slimste mensen van je 
jaar, geloof me maar! Zorg dat je je wijs-
heid gebruikt voor verstandige zaken en 
verpil het niet te veel aan kattekwaad. Je 
bent een persoon waar mensen naartoe 
gaan als ze nood hebben aan wijsheid, 
maar soms durf je deze mensen een mes 
in de rug te steken om er zelf beter uit te 
komen, stop daar eens mee aub. Voor de 
rest heb je ook een mooie kledingsstijl. 
 
 
 
 

Stier 21/4 – 20/5 
Sauron 
De belichaming van pure kwaadaardig-
heid, klinkt het je bekend in de oren? 
Neen? Dat kan goed zijn want eigenlijk is 
Sauron de good guy in het verhaal van de 
Ring. Hij zorgt dat onderdrukte klasses 
jobs krijgen en zorgt voor orde en gelijk-
heid in de wereld… Aah daar had ik je 
eventje goed vast eeh! Tuurlijk ben jij pu-
re slechtheid, zo slecht dat je jezelf rede-
nen en smoesjes geeft waardoor je toch 
goed lijkt! Ga heen en vermenigvuldig u 
niet aub x. 
 

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Boromir 
Omdat je de oudste bent thuis moet je het 
voorbeeld kunnen tonen voor je jongere 
broer of zus die toch wel erg naar je op-
kijkt. Als je terug thuis komt op vrijdag-
avond na een lange week in Gent zitten zij 
meteen klaar om naar je sagen en verha-
len te luisteren. De momentjes dat je 
zwak was voor verleiding haal je daar wel 
meestal uit, maar wees niet bang om ze 
toch eens te laten vallen. Niemand is per-
fect, iedereen geeft wel eens toe aan ver-
leiding, dat maakt je nog geen slecht 
mens. 
 

Kreeft 22/6 – 22/7 
Bilbo 
Deze personen houden van een gezellig 
onderonsje, een lekker dinetje, een tof 
ontbijtje…, maar als puntje bij paaltje 
komt vinden ze de Overpoort ook zo 
slecht niet. Dan laten ze al de voorge-
noemde zaken even vallen, nemen ze een 
pintje bij de hand en verlaten onder het 
motto “I’m going on an adventure” de 
vrienden waarmee ze gekomen waren, 
waardoor deze heel de avond mogen zoe-
ken naar de ondertussen zatte en verwar-
de Bilbo. 

Boeroscoop  
Welk LoTR personage ben jij?  
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Leeuw 23/7 – 22/8 
Aragorn 
Jij bent een persoon die zich op het begin 
graag wat op de achtergrond houdt. Je 
doet je werk, maar je zal allesbehalve de 
aandacht naar je toe zuigen. Na een poos-
je beginnen mensen je echter door te heb-
ben. Ze beginnen te beseffen dat je echt 
een meerwaarde bent voor de groep en je 
bent blij dat ze dat doorhebben. Diep in 
jou zit een leidersfiguur verscholen, je 
hebt soms dat duwtje in de rug nodig om 
het tot uiting te laten komen. Wees ge-
woon niet bang: “become who you were 
born to be”! 
 

Maagd 23/8 – 22/9 
Frodo 
Vele zien hem als een jankend klein kind 
dat meeging op de reis naar Mordor om-
dat hij op het einde een lekker stukje 
snoep ging krijgen, maar eigenlijk is deze 
kleine persoon een sterke meerwaarde. 
Het is net als mensen klagen over al die 
vakken die ze moeten meenemen: “het is 
zwaar, je weet niet wat het is, ik ga hui-
len” en uiteindelijk is het ook wel super 
zwaar. Als mensen voor de zoveelste keer 
klagen over iets wat je doet, denk dan ge-
woon: “zij weten niet waar ik door moet” 
of geef ze een goeie klap voor hun kanis. 
 

Weegschaal 23/9 – 22/10 
Gandalf 
Laatkomen is een van jouw specialiteiten, 
je Miranda zegt het wel niet altijd, maar 
het is wel waar. Je hebt er ook iedere keer 
een goeie reden voor. Naast je verstrooide 
kantjes kan je ook heel wijs uit de hoek 
komen, maar dat wordt soms wat over-
schaduwt door je arrogantie. Je kent rede-
lijk goed de balans tussen studeren en uit-
gaan waardoor je punten op het einde van 
het semester echt wel nog degelijk zijn. 
Mensen vinden het echter niet leuk als je 

dat probeert te vermelden in ieder ge-
sprek dat je voert. 
 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Sam 
Je doet niets liever dan in de tuin te wer-
ken, de handen vuil van het zweet en de 
aarde om dan vervolgens binnen een lek-
kere douche te nemen en eens goed te 
eten. Van diertjes ben je ook helemaal 
niet vies. Je bent de persoon waar ieder-
een naartoe gaat als er weer een spinnent-
je in het huis zit en jij je dappere kant 
naar boven laat komen om het op te pak-
ken en lieflijk buiten te zetten. Je bent een 
goed mens, laat wel niet van je profiteren! 
 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Legolas 
Hoe kan het ook anders. Deze dief van 
duizenden hartjes schiet zijn liefdespijlen 
in het rond en niemand geraakt er van on-
deruit. Zijn/haar gulden lokken dansen in 
de lucht als ze voor de zoveelste keer met 
een schild van de trap glijden. Een tip aan 
deze wonderbaarlijke wezens: schiet niet 
al je pijlen in één keer, soms zal je een no-
dig hebben in het heetst van de strijd en 
dan zal je merken dat je koker leeg is. 
 

Steenbok 22/12 – 20/1 
Gimli 
Klein en gedrongen, maar koppig als een 
ezel sta je altijd klaar om je vrienden uit 
de nood te helpen. Je felle bek zorgt er 
soms voor dat je jezelf in de problemen 
werkt, maar zorgt soms ook voor hilari-
sche momenten. Super sportief ben je 
niet, maar als er iemand er vandoor is met 
het laatste ribbetje trek je toch wel snel 
een sprintje om het uit zijn handen te 
rukken en als je dan toch meedoet met 
een sport, dan verkiezen ze jou over een 
bal om mee te smijten. 
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Katerblaast 
 
Ook oktober was een maand waar domme uitspraken uitbundig vloeiden. We hebben 
deze dan ook weer voor u gebundeld in een weeral hilarische Katerblaast. Veel leesple-
zier en “zorgt daje u nie verslikt vant lachen eeh broere”. 
 
Lamme Lena: “Amai Nick heeft mij zo keer dik aangerand”. 
 
Nick DS: *Ziet een zonnetje getekend* 
Nick DS: “Wat doet die benzeenring daar?” 
Nota Bene: de zon had 8 hoeken 
Side note: Nick thesist bij SynBioC 
 
Op planningsweekend in de vroege ochtend* 
Justin: “Justin is oeremulle.” 
*knikkende menigte* 
Justin: “Justin gaat gaan slapen.” *staat recht* 
*iemand rolt nog een safke* 
Justin: “Justin gaat nog eventjes wachten.” *gaat zitten* 
 
Tim: ‘Die is bi die is gevaarlijk voor iedereen.” (Over VPPK) 
 
Michiel: “De 7 hoofdzonden: ijdelheid, overmoed…” 
Helena: “Glutten!” 
(bedoelde gluttony) 
 
Arjen VDW: “Ik las iets over een baby die alleen begraven werd met niemand aanwe-
zig op de begrafenis. Da maakte me droevig. Toen besefte ik 'aaah, ik heb allang nie-
meer gefapt!'“ 
 
Nick: ‘Amai, das precies Pastis.” 
*kijkt naar een fles Pastis* 
 
Jonas M: “8+2, das 8!” 
 
Griet: “Amai ik heb echt al lang niet meer zo simpel geweest… ‘t is echt leuk!” 
 
*Melissa wijzen naar haar elleboog* 
Melissa: “Hoe noemt da weer? Je pols?” 
 
Viktor: ‘Is dat daar Anton?” 
*persoon draait zich om* 
Viktor: “Ah neen het is Waegeman.” 
 
Griet: “Amai, hebben jullie echt nergens gekust?” 
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Iris: “Jawel, maar niet op de mond!” 
 
Lien: “Dat kruis heeft wel nog iets vind ik.” 
 
Arthur en Mathieu: ‘The Big Bang Theory is echt een kut slechte serie.” 
Ward: “Kerels echt niet waar, The Big Bang Theory is echt Rick and Morty voor dat 
dat bestond.” 
 
Milan VN: “Ja ik heb me laten onderzoeken en het blijkt dat ik een parasiet heb. ‘t Zijn 
protisten.” 
Nick: “Stel je voor dat ‘t zo een worm van 2 meter was geweest.” 
Milan VN: “Ja daar had ik wel op gehoopt.” 
Milan VN: “’t Wordt doorgegeven via fecale besmetting. Ik heb dus op een gegeven 
moment iemand zijn kak op mijn bord gehad.” 
 
Marieblaast: “Op ieder dekseltje past een potje.” 
 
Ruthieeee: “Oh nee, kheb geen oordoppen mee… Kga hees zijn!” 
 
*op VLK galabal* 
Jan Deman: “Pffff ik heb zo hard zitten schure da m’n broek kapot is.’ 
*draait zich om en toont gerafeld achterste* 
 
Loïc: “Ik steek nog liever mijn pik in een blender dan te cantussen op water.” 
Jana: “Ge gebruikt hem toch nie.” 
 
Tim tegen Yarine: “Je hoort echt niet dat je van West-Vlaanderen bent!” 
*algemene stilte/shock* 
 
Iemand: “Yarine, ken je het kringlied al van de VLK?” 
Yarine: “Is dat niet met ‘aan de oevers’?” 
 
Pepijn VDP: “Daarom zou ik nooit homo kunnen worden. Ik zou nergens m’n piemel 
kunnen insteken waar ik respect voor heb.” 
 
Mathieu tegen Shauny: ‘Ik vind wel dat je al minder stinkt. Alle ge stinkt nog altijd 
naar kak he, maar wel minder.” 
 
Helena: “Ik heb mij echt nog geamuseerd in mijn bed.” 
 
Shauny: “Ik heb eigenlijk echt wel talent om drugs te doen.” 
 
Wannes: “Tis nie omda ge nekeer ne gast knalt da je bi bent é.” 
 
Kemel: “Er bestaat ook UV lippenstift he.” 
Yarine: “Yik nee! Dan kan iedereen zien met wie ik gemuild heb die avond! 
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Spaunie: ‘Ik heb chance, ik mag veel worstjes eten.” 
 
Griet: “Je mag dat niet doen met water, das ongezond! Je doet dat beter met bier.” 
 
Helena: “Mijn neef is getrouwd met een Singapoureese.” 
Iris: “Van waar komt die dan?  Senegal?” 
 
*op Halloween film-avond* 
Iris: “Anders bekijken we zo’n film met een ohjaja-bord!” 
 
Wofl: “Ruthje zouk wel keer kapotneuken.” 
 
Arthur C.: Ik dacht dat ik weinig kende of snapte van voetbal… 
  Toen kwam de scheids van tijdens het IFT ten tonele en zag ik dat ik in 
  vergelijking met hem in de voetbalwereld echt een toekomst heb. 
 
Iris B.: Het thema is Black in the Dark. 
 
*Shauny is een kaaskroket aan het eten* 
Shauny: “Zit er hier eigenlijk vlees in?” 
 
Ewiet: “Borsten zijn toch echt uiers van de vrouw?” 
 
Axel (iemand van Filologica): “Wist je dat er in vlinderdas 2 dieren zitten?” 
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