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Moeder Maart 
 
Stel je een utopisch perfecte wereld 
voor, lieve lezer. Een wereld zonder 
discriminatie en met sappig groen 
gras. In die wereld zijn, zonder 
twijfel, alle maanden maart.  
 
Welkom, maart! Je bent het meest 
welkom van alle maanden. Je bent 
de godin van de lente, de maand 
vol hoop en glorie, de moeder van 
alle maanden. Je veegt in enkele 
dagen de laatste sneeuw weg, je 
vult in een ogenblik de lege ge-
dachten van de mensheid.  
We stralen opnieuw. En dat is 
dankzij jou. Je bespeelt onze ge-
moedstoestand en prikkelt onze  
nieuwsgierigheid.  
Je wordt verrijkt met een verse 
Groei! Eindelijk. 
  
Welkom beste lezer! Vul uw hart en 
geest met rijkdom! 
Geniet. 
 

Helena en Jorien  

Erudimus qui custodient, terrae fertilitatem 

Editie Maart 2018 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2017 – 2018, jaargang 73. 

Dit is de Maartgroei, gedrukt op 350 

exemplaren. 

Groeiredacteurs: 

Helena Deberdt & Jorien Favere 
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Kalender 
 

Deze kalender geeft een beknopt overzicht van de komende evenementen.  
 
Om verder op de hoogte te blijven van de evenementen van de VLK, like je gewoon 
snel even de pagina ‘VLK Gent’ op facebook.  
 
Voor meer details over de Boerekotactiviteiten kan je steeds terecht op onze website: 
www.boerekot.be. Maak er meteen je startpagina van! Zo ben je zeker dat je nooit iets 
zal missen! 

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag 
Lopen rond de water-

sportbaan 
Gusb 19u30 

Dinsdag 13 maart Speeddate Agora 20u 

Woensdag 14 maart Ingenieurscantus Paviljoen 19u30 

Doderdag 15 maart 3de Bachfuif Paviljoen 22u 

Dinsdag  20 maart 3de bachcantus Paviljoen 19u30 

Woensdag 28 maart Paashaas De Vooruit 22u 
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De praeses spreekt 
 

Gegroet geliefde boeren van Gent en omstreken 
 

Het is maart. In studententermen wil dit zeggen dat er al een half jaar van die kostba-
re tijd vervlogen is. Voor de eerstejaars is de allereerste examenperiode achter de rug. 
Waar het voor sommigen onder hun jammer genoeg een koude douche was, slaagden 
anderen dan weer met vlag en wimpel. Ook de hogere jaren sleurden zich terug door 
deze zware periode en zijn weer klaar om het studentenleven ten volle te benutten.  
 

Deze bitterkoude wintermaand (dankjewel polar vortex) brengt voor een bepaalde 
sectie studenten echter wel al eens ernstige paniekuitbarstingen teweeg. Deze groep 
geweldige mensen staan ook wel bekend als de thesissers die de werkdruk gestaag 
voelen stijgen. De literatuurstudie begint finale vormen aan te nemen, maar het ge-
brek aan genoeg goede data laat deze laatstejaars geregeld ontwaken uit nachtmer-
ries, badende in het angstzweet. De bachelors daarentegen zijn zich van geen kwaad 
bewust. Daar waar de goede examenresultaten uitgebreid werden gevierd in’t begin 
van dit semester, werden de slechte examenresultaten verdrongen en verdronken. 
Kortom, het semester is als een feestje gestart en belooft nog veel grootser te eindi-
gen. 
 

We startten het jaar met de skireis, die een knaller van formaat was. Bijna iedereen 
kwam ongehavend terug en de sfeer zat er dik in. Met het prachtige weer en de goede 
sneeuw leefden de bio ingenieurs van Antwerpen, Leuven en Gent zich volledig uit in 
de mooie bergen van La Plagne. Volledig uitgeput kwamen we terug en ging het se-
mester van start met de gebruikelijke Streekbierenavond op dinsdag 13 februari, de 
dag vóór de Heilige Valentijn. Een uitgebreid assortiment bieren werd vakkundig 
door de Fouriers gekozen en gekeurd, allen in thema van een blind date op dit liefdes-
feest. Meerdere anonieme goddelijke dranken werden gesmaakt door de massale op-
komst van studenten en assistenten. Twee dagen later werd het rustige kader van de 
Agora ingewisseld voor een heuse licht- en geluidsinstallatie, om het beste feestje op 
onze faculteit te huisvesten, de Agorafuif. De opbouwers werden in de watten gelegd 
met een lekker vettig stukje pizza en de beerpongskills konden getraind worden ge-
durende de eerste uurtjes van de fuif. Skills die binnenkort zeker van pas zullen ko-
men op het grote Beerpongtoernooi der bio-ingenieurs, waar Ir. Jonas Coussement 
zijn titel voor een derde jaar komt verdedigen. 
 

In week twee mochten we de schachten opnieuw verwelkomen met een douche van 
bier op onze Openingscantus en werden de engelenstemmen van de ereleden met 
veel liefde aangehoord. De cantor kon de mensen entertainen en iedereen ging met 
een tevreden gevoel naar huis (of toch zij die thuis geraakt zijn). In het verdere ver-
loop van de tweede week van dit semester hebben we met VLK het ICC bezet. Woens-
dag organiseerden we namelijk een Bioscience Engineering Career Event of de 
vroegere Bio-ingenieur-Bedrijvendag voor onze studenten. Meer dan 60 bedrijven 
stonden bereid om de laatstejaars uitleg te geven over de jobmogelijkheden en werk-
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sfeer binnen hun bedrijf, maar de 1e masters en derde bachelors konden ook het ge-
sprek aangaan om info in te winnen over mogelijke stageplaatsen. De dag erna gooi-
den we de beentjes los in ons stamcafé De Koepuur op de cocktailavond samen met 
het IAAS. De stomend hete muziek en heerlijke cocktails liet deze nacht tot in de 
vroege uurtjes duren.  
De derde week werd ingezet met Ijshockey en het werd een heus succesverhaal voor 
onze sporten. Dinsdag maakten we voor het eerst in lange tijd niet onze straten on-
veilig, maar gingen we met een paar enthousiastelingen naar het verre Antwerpen om 
een kroegentocht te doen met onze broers en zussen van Demetris. Geen betere ma-
nier om die Antwerpenaren te overhalen om na hun bachelor in Antwerpen naar ons 
geweldige gezelschap te laten komen in Gent.  
 

Aangezien dit de jaar grootste studentenfuif die Gent ooit gezien had niet meer door-
ging, organiseerden de vices van VLK, VEK, VPPK in week drie dan maar de verbroe-
dering van de kringen die normaal The Alliance op poten gingen zetten. Er werd veel 
verbroederd en het was een geslaagde avond. Als laatste doken we donderdag nog 
eens de Koepuur in voor een heus manilletoernooi. Er werd gevloekt en gezweet en 
de frustraties en blijdschap wisselden elkaar genadeloos af. Uiteindelijk kon de win-
naar bekroond worden en is deze week aan zijn einde gekomen.  
 

Dit semester belooft nu al om een toppertje te worden, dus ik kijk er graag naar uit 
wat we er samen van zullen maken! 
 

Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
De Senior 
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De Vice preekt: Finaleronde bierbrouwwedstrijd 
 

Beste boerekotters 
 

Zoals de meesten onder jullie niet weten, hebben we met de VLK dit jaar de nieuwe 
activiteit ‘bierbrouwen’ georganiseerd. Met 3 brouwsets op 3 verschillende dagen heb-
ben 8 groepen zich aan de challenge gewaagd. Elke groep heeft het brouwproces van 
7 à 9 uur doorstaan, om met een tevreden gevoel het mengsel bij ons achter te laten 
voor de nagisting.  
 

Tijdens een brouwsessie ga je eigenlijk proberen om zoveel mogelijk suiker los te we-
ken uit je mout. Dit doe je door de mout te malen en erna op verschillende tempera-
turen te koken. De vergistbare suikers die je losweekt, zullen in een latere stap omge-
zet worden tot alcohol. De onvergistbare suikers zullen bijdragen aan de zoetheid van 
het bier. 
 

Na de lange brouwsessie bekom je dus een suikerrijke vloeistof, die je nog niet kan 
vergelijken bier, want er zit namelijk geen alcohol in. Door gist toe te voegen aan dit 
mengsel, zal deze de suiker in ’t mengsel omzetten tot datgene dat we willen beko-
men: alcohol. De gisten zijn het meest actief rond 25 graden Celsius, dus plaatsten we 
de suikerrijke mengsels in een warme kamer voor +- een weekje. Erna willen we de 
gist verwijderen uit het bier, omdat dit niet altijd een lekkere smaak geeft. Dit doen 
we door de mengsels in een koude kamer te plaatsen, alwaar de gisten zullen bezin-
ken. 
 

De troebele, lichtjes alcoholrijke vloeistof is nog steeds geen bier te noemen. Er zit 
namelijk geen gas in, wat het een platte bedoening maakt. Wat we deden was als 
volgt: de oude gist uit het bier verwijderen, een heel klein beetje nieuwe gist toevoe-
gen, een beetje extra suiker toevoegen aan het mengsel, en bottelen. De extra suiker 
wordt door de nieuwe gist omgezet tot alcohol en CO2, zodat we gas in het bier krij-
gen. Dit gebotteld bier laat je best nog een week of 2 rusten, waarna je bier af is en je 
aan de smaaktesten kan beginnen. 
 

Wij zijn uiteindelijk met 5 van de 8 brouwgroepen samengekomen om elkanders bie-
ren te proeven, te keuren, te quoteren en te belonen. Glad to say, alle bieren waren 
geslaagd. Bij niemand is contaminatie opgetreden, bij iedereen is de vergisting ge-
slaagd, en elk bier bevatte wel een beetje alcohol. De 3 beste groepen wonnen elk een 
biermand, en de kans om door te stoten naar de volgende ronde. 
 

De volgende ronde was ook direct de finaleronde. Onze 3 beste bieren namen het op 
tegen de 3 beste bieren van de Campus Kortrijk, die ook tot onze Faculteit behoort. 
Deze 6 bieren zijn opgestuurd naar de brouwerij Omer Vander Ghinste, alwaar de 
meesterbrouwers, de kwaliteitsmanager en de hoofdlaborante de verschillende bieren 
proefden. 
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Op donderdag 1 maart zijn we met onze 3 winnende groepen en sympathisanten naar 
Kortrijk gegaan om het verdict van de jury te aanhoren. Ze gaven een korte lezing 
over hoe men een bier moet degusteren, op welke factoren de jury gelet heeft en ze 
hebben ons ook bij elk bier gezegd wat er beter aan kan en welke stappen in het 
brouwproces beter opgevolgd moeten worden. Conclusie van de jury: het beste bier 
van de Faculteit wordt gebrouwen op de Campus Coupure. Ook het 2e beste bier 
komt van onze campus. 
De winnaars brouwden “Beirke” en wonnen zo een eigen bierbrouwset, zodat ze hun 
mengsel nog eens kunnen namaken, ditmaal lettend op de raad van de jury. Na de in-
fosessie volgde nog een leuke streekbierenavond, waar de sfeer er helemaal in zat. 
 

Het was een leuke en interessante ervaring voor mij om te organiseren, en ik hoop 
volgend jaar als alumni toch ook mee te kunnen doen met het bierbrouwen. 
 

Vice out 
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Doin me a Doge  
Cursus 
 

De hond. De beste vriend van de mens. Aartsvijand van de kat. Daarover gaat dit arti-
kel, over de belangrijkste huisdieren ter wereld. Ik ga geen korte historie over de hond 
geven of uitleggen hoe ze denken en redeneren. Ik ga het hebben over de taal die ons 
allen éénmaakt, de taal der hondenliefhebbers. Niet de taal van honden, dan zou ik 
hier maar gewoon wat onzin over woefjes en blafjes moeten neerschrijven, maar de 
taal óver honden.  
 

Om makkelijk te beginnen, hebben we het eerst over de soorten nondjes: een hond is 
een doggo, daar is niets moeilijk aan, maar dat moet je gewoon weten. Een veelge-
maakte fout is doge zeggen tegen een doggo, maar dat is dus niet juist. Een doge is een 
doggo van een heel specifiek ras (Shiba Inu), terwijl een doggo over eender welke 
hond van gemiddelde grootte gezegd kan worden. Een jonge hond is een pupper en 
een hond op leeftijd wordt een woofer genoemd. Als het gaat over een buitengewoon 
kleine hond, dan moet het suffix -erino toegevoegd worden aan de stam van het 
woord. Een kleine puppy wordt dus bijvoorbeeld een pupperino. Er bestaat geen suffix 
voor extreem grote honden, die worden automatisch allemaal big ol floofer genoemd.  
 
Nu dat al opgeklaard is, gaan we kort verder met de rassen die er zijn. De nadruk ligt 
op de meest gefotografeerde rassen, want dat is uiteindelijk de bedoeling van dit arti-
kel, dat jullie allemaal op een gepaste manier kunnen reageren op doggo-memes. Een 
Shiba Inu is een doge, dat wisten jullie ondertussen al. Een Pug wordt een puggo, een 
Corgi een corgo, een Samoyed een shoob en een Teckel een worstennondje. Als je niet 
zeker bent over welk ras het gaat, kan je de hond altijd gewoon doggo noemen, of je 
kan iets creatiever te werk gaan en hem een boye noemen, voorafgegaan door een spe-
ciaal kenmerk van dat specifieke nondje. Golden Retrievers worden golden boyes, een 
Duitse Herder wordt dan een barky boye, en een Bulldog wordt een wrinkle boye.  
 

Dan moeten we het nu enkel nog hebben over de dingen die nondjes dóen. Ze kun-
nen heel veel doen met hun mond. Een gewoon blafje noemen we een bork, een klein 
maar vervelend scherp blafje (denk Chihuahua) is een yapp terwijl een lange en luide 
blaf een woof wordt. Nondjes kunnen ook heel goed hun tong gebruiken, het gewone 
uitsteken van de tong wordt een blop genoemd, terwijl mlem is universeel honds voor 
een likje aan de neus. Als die neus nu aangeraakt wordt door iemand anders (een an-
dere hond of een mens), dan spreken we over een boop, een dubbele boop (twee 
nondjes neus aan neus) wordt een snoot boop (een snoot is de neus van een nondje). 
 
En dan nog snel wat algemene regels om ook een echt gesprek te kunnen voeren:  
Begin elke zin met wow, het enige bijvoeglijke naamwoord dat je nodig hebt, is much. 
Als iets je heel hard verbaast, roep je gewoon bamboozled (iemand is doin you a frigh-
ten)  
Alle vriendjes van doggos zijn frens, en ook aansprekingen kunnen beginnen of eindi-
gen met fren 
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Voila, dat was de spoedcursus doge, en om jezelf nog even te testen, mag je deze 
woorden verbinden met de juiste foto’s.  
 

 

1. Puggerino 

2. Husker 

3. Long boye 

4. Mlem 

5. Blop 

6. Yapp 
7. Rat 

8. Worstennondje 
9. Sleepy boye 
10. Doin a protecc 
11. Cate 
12. Danger noodle 
13. Sea pupper 
14. Trash panda 

A B 

C 

D 
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Oplossingen: 
A8, B5, C3, D13, E6, F12, G10, H2, I9, J7, K4, L11, M1, N14 
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De zegen van in herhaling vallen 
Feest 
 
Beste lezers en sympathisanten 
 
Heeft u ook wel eens het probleem dat u te veel in herhaling valt? Krijgt u de woor-
den “Ja dat heb je gisteren al gezegd” ook zo vaak gehoord? Krijgen zij de woorden 
“Doe op zijn minst alsof ge het nog niet gehoord heb eh, voor mij” ook zo vaak ge-
hoord? Wel, beste lezer/sympathisant, als uw antwoord op deze 
retorische vragen “vies”, “smerig” en/of “ja” was, dan weet u niet 
alleen niet wat een retorische vraag is, maar dan ben je net als 
mij gezegend door JHWH Hemzelf/Haarzelf/Hetzelf!  
“Hunk, hoe bedoel je gezegent?” Goeie vraag, mijn allerliefste 
ongeletterde. Van elke zwakte moet men een sterkte maken! 
Wen laif gifs joe lemuns… meik lemunijt! Ajaté!!  
Een korte opsomming van alle voordelen aan in herhaling val-
len: 
• Je bent sowieso zeker dat je je verhaal 

aan iedereen gedaan hebt! Mensen zul-
len ook versteld staan van je enorm vo-
caal geheugen: je vertelt immers elke 
keer exact hetzelfde verhaal in exact de-
zelfde woorden! Ooit al zo snel zo slim 
eruit gezien bij iemand? Dacht van niet! 

• Als je in de rij staat voor de broodjes en 
Kathy of Karen hebben niet goed ver-
staan wat je precies wil, kan je gewoon 
je bestelling herhalen! Ziekhandig toch?  

• Als iemand je verhaal niet zo goed be-
grepen heeft, kan die gewoon wachten 
tot de dag nadien! Geen O2-verspilling 
of CO2-uitstoot door zijn overbodige vraag om jezelf eens te herhalen. Zo draag je 
ook nog indirect je steentje bij om het klimaat te redden! Nu kan je perfect je dona-
tie voor Greenpeace compenseren en zo geld besparen.  

• Herhaling wordt beschouwd als een stijlfiguur in de poëzie en proza. Denk bijvoor-
beeld aan “Veni. Vidi. Vici”. Dat is een voorbeeld van een alliteratie maar je snapt 
mijn punt wel.  

• Wanneer je een stap zet in de muziekindustrie, kan je het 
waarschijnlijk ver schoppen met je one-hit-wonder! Je hoeft 
enkel één zin of woord te nemen en je gave doet de rest. In 
elke kamer van een basic bitch spelen nu eenmaal constant 
dezelfde repetitieve liedjes. Tophits zoals “baby, baby, baby, 
oh”, “Hoe is jouw naam” of “V*gina” zijn nog steeds de groot-
ste hedendaagse voortrekkers van de industrie. Google it. 

• Mensen weten altijd wat wanneer plaatsvindt! Geen enkele 

Afbeelding 1: lemuns 

Afbeelding 2b: Foto van vrouw die vaak 

in herhaling valt 

Afbeelding 2a: lemuns 
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datum zal in de vergetelheid duiken. Denk aan belangrijke data 
zoals Paashaas, dé Vooruitfuif van de VLK  op 28 maart, allez 
ik zeg maar iets he. 

• Als je in de rij staat voor de broodjes en Kathy of Karen hebben 
niet goed verstaan wat je precies wil, kan je gewoon je bestelling 
herhalen! Ziekhandig toch? 

• Je helpt je vrienden keigoed bij gemeenschappelijke vakken. Ze 
zullen de cursus al kennen vooraleer ze die ooit openge-
daan hebben, zolang jij er maar even naar gekeken hebt. 
Al hun goeie punten zijn dus aan jou te danken! Wan-
neer hun punten dan eens wat minder zijn, weet je met-
een dat zij je negeren en geen echte vrienden zijn. Ditchen die teringlijers.  

Het werkt ook in omgekeerde richting: je vrienden weten meteen wanneer jij hen 
echt graag ziet! Vooral als je op een zatte avond maar blijft lullen over hoe je niet 
zonder hen kan, en ja, we weten allemaal dat jij één van die soort dronkaards 
bent.  

 
Zo allerliefste lezer/sympathisant. Nu je dit gelezen hebt, weet je wat voor een geluk 

jij niet hebt! Dus onthoud: “Alea iacta est (ofwel: Pluk de Dag)” 
Kom vooral meer alea’s iacta’en op Paashaas! Deze Vooruitfuif wordt het feestje 

van het jaar! Beman jezelf met een ticket voor 28 maart! 
 
 

Kusjes & Kusjes 
Auteur van deze thesis Logopedie 

Afbeelding 5: Scriptie 

uit mijn dagboek 

Afbeelding D: lemunijt – 

B. John C. 
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Inside a furry mind 
Fouriers 
 

Toegegeven, het is geen hectare aan ongerept Himalayalandschap maar goed, het is 
hier groter dan m’n vorige eigendom. Daarbij, hoe graag ik ook een sneeuwluipaard 
zou willen zijn, elegant en mysterieus dwarrelend over de witte rotsen heen; ik ben er 
een beetje te klein voor en hou te veel van het zonnetje.  Hmm ja, ik kan eigenlijk 
echt niet wachten tot de zon terug begint te schijnen. Heerlijk opgerold op de schoot 
van die derde bachelorstudente met haar groene pantoffels terwijl ik gaandeweg m’n 
ogen sluit en droom over die Whiskas-zakjes met eend of kalkoen. En wanneer ik dan 
wakker word strek ik m’n pootjes uit en geef ik haar trui een massage als beloning, 
want dat heeft ze graag. Ze vindt het vooral tof als ik pootje per pootje afwissel en een 
klein beetje m’n nagels gebruik. Dan lacht ze naar me en streelt ze me onder m’n kin. 
Ik ben best een goede masseur denk ik, al zeg ik het zelf. Oké, soms trekt iemand 
misschien eens weg als ik te diep duw met m’n nagels maar dat ligt aan hen, niet aan 
mij. Ik wil maar zeggen, ik ben een kat. Het ligt nooit aan mij. 
 

Ik heb al immens veel verschillende namen gehoord: ‘Kroketje’, ‘Stroopwafel’, ‘Pavlov’, 
‘Mao’…  Allemaal zo wat zelfverklaarde creativiteit vind ik persoonlijk, want ik zie me-
zelf eerder als een ‘professor doctor ingenieur decaan monseigneur majesteit Robin 
de Geweldige’ (De naam is blijkbaar effectief Robin, nvdr.). In m’n vorige thuis was het 
gewoon Robin, maar tijdens mijn eerste dagen op deze faculteit merkte ik al gauw dat 
de alfapositie hier bepaald wordt door het aantal titels die je iedere morgen met trots 
voor de spiegel aan jezelf opdraagt. Hoe dan ook, ik ben dus de zogenaamde 
‘Faculteitskat’. Persoonlijk vind ik die naam een beetje een belediging van mijn identi-
teit, aangezien dit impliceert dat ik de kat van de faculteit ben. Sta me toe dat even-
tjes recht zetten. Ik ben niet van de faculteit, de faculteit is van mij. Deze plek is mijn 
Himalaya, mijn territorium. De stoeltjes zijn mijn besneeuwde rotsen en ik, ik ben 
een sneeuwluipaard. Hoewel neen, er is een verschil; sneeuwluipaarden zijn pussies. 
Ik heb tenminste geen schrik van mensen. 
 

Wat de functie van mensen is heb ik na een jaar op deze plek nog steeds niet goed be-
grepen, maar ze geven me aandacht en eten, wat best cool is. Alleen hou ik wel niet 
van alle mensen, enkel van de rustige. Soms word ik namelijk bestormd door een hor-
de opgehitste vrouwelijke exemplaren, gedrapeerd in sjaals ter grootte van een twee-
persoonslaken, hun achterpoten gepropt in de nieuwste glazen muiltjes uit de kle-
dinglijn van BasicBitch™, zwemmend in oog-prikkende concentraties Sì van Armani 
om te voorkomen dat iemand hun post-puberale, lekkende oestrogenen zou kunnen 
waarnemen. Dan hoor ik hoe eentje vanop 150 meter afstand schreeuwt: “OOOOO 
MAAAII GODDD CHAR KIJK NAAR DIE KATTTTT!!!!”. Charlotte, degene met de 
asymmetrische oogschaduw en overladen Longchamps handtas, houdt eigenlijk niet 
zoveel van katten maar reageert desalniettemin overenthousiast terug want ja, dat is 
nu eenmaal wat haar vriendinnen doen. Vervolgens snelwandelt eentje met dezelfde 
kledij als de vijf anderen op me af op een manier die me doet denken aan een girafje 
dat net leert lopen, maar dan de hyperventilerende versie. Ondertussen zeggen een 
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bachelor- en een masterstudent, die samen een zelfgerolde sigaret zitten te roken op 
de picknicktafel, tegen elkaar: “Ja, duidelijk geen bio-ingenieurs…”. Judgy cunts, maar 
terecht.  
Weet je, ik ben misschien een sociale kat, maar dat maakt me nog geen hoer die 3 van 
haar 9 zielen verloochent voor wat geparfumeerde aandacht. Ik ga niet houden van je 
omdat je wilt dat ik van je houd, giraffige vriendin van Charlotte. Jullie zijn hier voor 
mij, niet omgekeerd. Besides, hoe kan ik rustig slapen op de schoot van iemand die 
nog nooit 5 minuten lang in de binnentuin is blijven zitten? Hmm… Ik vraag me af 
waar dat meisje met haar groene pantoffels zou zijn. Zij is leuk.  
 

Oh, wie ook leuk is, is dat vrouwtje met haar blauw mutsje. Hihi, het is best een grap-
pig mutsje, ze is precies een smurfje maar dan omgekeerd. Snap je, want smurfen zijn 
blauw met witte mutsjes en zij is wit met een blauw mutsje dus daarom omgekeerd. 
Kijk ja, ik ben een kat, niemand verwacht dat mijn grapjes goed zouden zijn. Hoe dan 
ook, zij is lief. Ik hou van haar. Ze ziet er ook nogal knuffelig uit, misschien daarom 
dat de andere mensen haar Kathy noemen, volgens mij is dat het verkleinwoordje van 
kat. Soms heb ik honger en dan ga ik kijken bij Kathy met haar blauw mutsje en dan 
staat er een bakje met eten voor me. Ik denk dat dat de reden is waarom ze hier is, ik 
zie namelijk niet in waarom ze hier anders zou zijn. Al is ze niet altijd lief, want wan-
neer ik naar binnen wil gaan mag ik niet van haar. Echt, ze kan soms zo onredelijk 
zijn. Ik bedoel maar, wie denkt ze op dat moment wel dat ze is? Hoog tijd dat ze eens 
leert wie hier de baas is.  
 

Ja. Ik ben de baas. Ik heb minstens twee titels meer dan die grote kale man met zijn 
fietshelm, dus hij is mijn bitch, net zoals alle anderen die hier rondlopen. Lick my kit-
tyballzz people! Alhoewel, dat doe ik zelf wel al voldoende. Daarbij, mocht ik niet de 
baas zijn hier zouden die hippies niet met handen en voeten lopen te wroeten in dat 
onkruidtuintje waar ik kaka doe, toch? Ik word geaaid omdat ik dat wil, niet omdat 
anderen dat willen. Deze plek is van mij. Marc? Mia? Neen, ik word de volgende de-
caan van deze faculteit. Ik ben de enige die hier effectief woont dus die twee blaffers 
maken geen schijn van kans tegen mijn zaligheid. Ze kunnen er niets aan doen, nu ja, 
het zijn ten slotte maar mensen ook. Minions. 
 

Kijk ja, bij deze gun ik jullie dus een kort inzichtje in mijn gedachtegang. Nu ja, eigen-
lijk is het hoofddoel van deze tekst lichtjes anders. Ik had graag een oproep gedaan 
om eens allemaal wat meer vleesjes mee te brengen voor me. Of kaas. Ik eet ook graag 
kaas eigenlijk. En ik heb jullie aandacht wel graag, maar doe rustig alsjeblieft. En als 
ik je dan leuk vind kruip ik misschien wel bij je op de schoot in het zonnetje. Je streelt 
me dan onder m’n kin en ik val rustig in een dromerig kattenslaapje en dromen we 
samen over Whiskas-zakjes met eend of kalkoen.  
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Ik samen met de anonieme schrijver van dit 
artikel. Ik zou het zelf hebben opgeschreven 
maar heb helaas geen duimen. 
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De graslelie : wat een kamerplant 
Paviljoen 
 
De graslelie is een zeer praktische en makkelijke plant om je kot mee op te fleuren. 
Zijn enige nadeel is dat hij water zuipt zoals een student alcohol (over het algemeen 
genoeg dus :p ) en je hem dus best op tijd voorziet van water. Gelukkig is de graslelie 
geen mietje en overleeft hij de meeste ik-ben-mijn-planten-vrijdag-water-vergeten-
geven-voor-ik-naar-huis-vertrok-en-ze-konden-het-echt-wel-gebruikenmomenten 
wel (aleeja, de bladeren zullen niet gauw afsterven, maar er wel al snel verwelkt uit-
zien).  
 
Graslelies zijn super makkelijk te stekken en vermeerderen (tof he :p), wat er dan ook 
voor zorgt dat je maar 1 graslelie moet kopen (aha lekker cheap) ook al wil je er meer. 
Je moet alleen een beetje geduld hebben. Eerst en vooral is het belangrijk dat je een 
graslelie met uitlopers hebt (zie foto). Deze uitlopers knip je af en plaats je in een glas 
water zodat ze wortels kunnen ontwikkelen.  

 

Ahaaaa zo zien die zogenaamde ‘uitlopers’ eruit (links vanonder op de foto) 

 

En wow check die wortels!!! :o 
 
Eenmaal dit gebeurd is, plant je hem. Het enige dat dan nog moet gebeuren is wach-
ten en water geven uiteraard (maar zo slim zijn jullie nu wel al denk ik :p ). En dan ... 
TADAAAAA nieuwe plant erbij en dat helemaal gratis en voor niks (moakt da mee).  
 
Toedels Hertecant 
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Punctueel met PBR 
 
Sensueel, emotioneel en nu punctueel. Ziet u reeds een trend in onze artikels? Inder-
daad, trouwe lezer, een editie van de Groei is niet hetzelfde zonder de inzichten van 
het PBR-team. Wij delen onze visies, opdat ook u een succesverhaal zou kunnen neer-
pennen. Deze maand, zoals de titel reeds doet vermoeden, delven we dieper in de 
mysterieuze wereld van de tijd.  
 
Laten we even stilstaan bij de essentie van tijd. Het is een concept waar ieder van ons 
een natuurlijke affiniteit voor kent: we delen automatisch ons leven in volgens verle-
den, toekomst en heden. Doch is tijd een begrip dat filosofen en wetenschappers 
reeds vele eeuwen intrigeert. Wanneer u er immers verder over nadenkt, raakt u reeds 
snel de kluts kwijt. Het is onzichtbaar, ontastbaar en bovendien relatief. Voor deze 
laatste eigenschap verwijzen we graag naar Einsteins relativiteitstheorie, voorgesteld 
in Berlijn op 25 november (toevallig tevens de verjaardag van het mannelijke PBR lid1) 
in het jaar 1915. Indien we volledig correct willen wezen, horen we in feite te spreken 
van de speciale relativiteitstheorie, reeds gepubliceerd in 1905 (maar dit correspon-
deert niet met die fantastische dag, vandaar dat we de algemene relativiteitstheorie 
vermelden). Zijn er enkelingen die nog niet volledig op de hoogte zijn van deze theo-
rie? Indien het antwoord op deze vraag ja is, dan raden we je ten stelligste aan om 
hier meer over op te zoeken. In tegenstelling tot de heersende consensus is deze theo-
rie immers, mits duidelijke voorbeelden, niet zo moeilijk te begrijpen. Een korte 
schets van het concept van de relatieve tijd (één van de onderdelen van de algemene 
relativiteitstheorie)2: alle bewegingen en snelheden, met uitzondering van de licht-
snelheid, zijn relatief. Denk hierbij aan een stilstaand perron en een vertrekkende 
trein. De lichtsnelheid vormt hier een uitzondering op en is (in vacuüm) een constan-
te; ongeacht van de toeschouwer bedraagt deze 300 000 km/s.  Daar de lichtsnelheid 
niet verandert, moet er een andere variabele aanwezig zijn, afhankelijk van de snel-
heid van de toeschouwer. Deze veranderlijke is de tijd. Des te meer uw voortbewe-
gingssnelheid de snelheid van het licht zou benaderen3, des te trager de tijd voor u 
zou verlopen. Voor een tweeling bijvoorbeeld4, waarvan de ene op de aarde voor 
NASA werkt en de andere een astronaut is, reizend met een snelheid benaderend aan 
de lichtsnelheid, zal de aardbewoner sneller ouder worden dan de astronaut. De as-
tronaut merkt dit tijdens zijn ruimtereis niet, daar alles rond hem heen trager ver-
loopt (zelfs zijn gedachtegang). Niets ontsnapt aan de tijd.  

Met deze dramatische zin stopt de wetenschappelijke en lichtjes filosofische uitwij-
king. De titel van het artikel gaat immers over punctualiteit, niet over, hoe interessant 
ook, de relativiteitstheorie. Punctualiteit heeft natuurlijk niet alleen betrekking tot 
het fysiek arriveren, maar ook tot het tijdig uitvoeren van een toegewezen opdracht. 
We gaan nu even de zagende ouderrol vervullen: beide aspecten dienen vervuld te 

1 Dit is niet Hannah, oké? 
2
Weliswaar zeer kort door de bocht en eenvoudig uitgelegd 

3
Let op het woord benaderen: er zou voor het bereiken van de lichtsnelheid een oneindige energietoe-

voer nodig moeten zijn. 
4De zogenaamde “twin paradox”.  



 19 

 

 

worden, opdat uw succesverhaal gerealiseerd kan worden. Dit geldt zowel voor een 
professionele als voor een sociale context. Om tot de kern van de zaak te komen: ie-
dereen kent wel die ene persoon die altijd te laat is. Ergerlijk, nietwaar? Respectloos? 
Neen! En ik spreek nu niet in naam van PBR maar wel in naam van al mijn mede-te-
laat-komers: zo bedoelen we het althans helemaal niet!  Toch komt het helaas wel zo 
over. En hier moet u zeker op letten, beste lezer. Want wees nu eerlijk: niemand 
wacht toch graag?  
 
MAAR. Ik hoor het reeds weergalmen in mijn hoofd. En u heeft gelijk: de relevantie 
en het gewicht van punctualiteit is logischerwijs verbonden aan culturele waarden. In 
andere werelddelen wordt hier niet altijd zoveel belang aan gehecht. Waar bij ons 
punctualiteit gelinkt wordt aan integriteit en respect en in vroegere tijden een essen-
tiële eigenschap was van een vooraanstaand man, steekt dit (zeer veralgemenend) in 
bijvoorbeeld Latijns-Amerika veel minder nauw. Enkelingen in onze samenleving, zo-
als de NMBS, gaan eerder voor deze laatste benadering en breken onze sociale norm 
(flauwe mop, geven we grif toe). Wist u trouwens dat vertragingen bij de NMBS 
steeds opgebouwd worden, ook al kan reeds met grote zekerheid gezegd worden dat 
de trein veel later zal zijn? De reden is natuurlijk psychologisch: indien iemand direct 
een vertraging van dertig minuten ziet verschijnen, zal deze persoon veel sneller kla-
gen bij de dienst of simpelweg een andere transportwijze te zoeken. Wanneer de ver-
traging traag opbouwt, is men eerder geneigd te denken dat het wel zeer ernstig moet 
zijn en buiten de bekwaamheid van het personeel ligt. Alle respect voor de capacitei-
ten van het werkend NMBS personeel, het probleem is dat ze simpelweg onderbe-
mand zijn (en de vaste benoemingen van het verleden werkt ook tegen). Dit is echter 
een discussie voor een andere plaats en tijd. Politiek hoort niet in dit zeer serieuze ar-
tikel!  
 
Wederom zijn we serieus afgeweken van het onderwerp. Dit lijkt een teken te zijn dat 
we simpelweg niets interessant meer te zeggen hebben over punctualiteit. Vandaar 
houden we hier best op met uw tijd te verspillen. Onthoud goed, beste lezer, het be-
lang van punctueel zijn, alsook de relativiteitstheorie! Verdere vragen over deze theo-
rie mogen steeds gesteld worden! 
 
Groetjes en kusjes 
Jullie PBR-team  
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Paris II 
Sport 
 
Laat ons een kat een kat noemen en gebrek aan inspiratie gebrek aan inspiratie 
noemen… Alleszins; de goesting om banale uitvindingen te zoeken waar we over 
kunnen schrijven is op. Maar gelukkig hebben ze in de afgelopen duizend jaar 
genoeg zever uitgestoken, deze keer zoeken we de zever niet te ver. We gaan 
naar de bron van de kaas, wijn en ondergekakte straten… Vive la France!  
 
Nu we volop in ‘14-‘18 sfeer zitten en het laatste jaar van de grote plechtigheden in-
gaan, is dit het ideale moment om verhaaltjes te vertellen. Zoals jullie uit parate ken-
nis wel weten is men, voordat de 1e wereldoorlog begon, volop beginnen experimente-
ren met vliegtuigen. En zoals met alle mooie uitvindingen, zag het leger ook hier wel 
wat in.  
 
In het verleden was er immers al geëxperimenteerd met aanvallen vanuit luchtballon-
nen. De eerste keer was dit tijdens de Slag bij Fleurus in 1794, waarbij een luchtballon 
gebruikt werd om vijandige troepen te lokaliseren. Maar een echt vliegtuig dat kon 
bestuurd worden, dat bracht vele mogelijkheden… 
 
Veldslagen werden plots driedimensionaal. En vliegtuig kon onverwacht en ongezien 
een strategisch doelwit verkennen en eventueel bommen werpen. Hierdoor doken al 
gauw de  eerste “flying Aces” op. Dit waren piloten die uitblonken in luchtgevechten 
en vele overwinningen op hun naam hadden. Ze waren bijzonder populair, de rock-
sterren van hun tijd. De bekendste ace was Manfred von Richthoffen, beter bekend als 
de Rode Baron. In zijn rode Fokker Dr.I driedekker haalde hij 80 overwinningen. Hij 
overleed in 1918 tijdens een luchtgevecht met de Engelse Royal Air Force. 
 
Gedurende de oorlog begon men volop te experimenteren met luchtbombardemen-
ten. In het begin was dit slechts een kleine dreiging, de bommen werden met de hand 
geworpen, en waren dus niet zo krachtig en weinig accuraat. Tegen het einde van de 
oorlog werden echter vizieren en gespecialiseerde bommenwerpers ontworpen, waar-
door men accuraat doelwitten kon bestrijken met meer en zwaardere bommen. In 
1917 kwam bijvoorbeeld de Duitse Gotha IV op het toneel, een log vliegtuig met een 
actieradius van 840 km. 
 
De Zuid-Engelse steden lagen nu makkelijk binnen bereik. Na verschillende bombar-
dementen zat de angst er in. In het begin waren deze immers nieuw, waardoor tijdens 
een luchtbombardement de mensen buitenkwamen en keken naar het schouwspel. 
Hierdoor werden er bijvoorbeeld in juni 1917 tijdens één bombardement door Gothas 
162 mensen gedood waaronder 46 kinderen in een crèche, er vielen ook 500 gewon-
den.  
 
Terwijl de Engelsen bombshelters en warning signs maakten om het volk veilig te 
stellen en te sensibiliseren kwamen de Fransen op een ander idee. De vergadering 
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moet ongeveer zo gegaan zijn; 
Zatte Jos: haha allez alors, wa als nous nu nekeer une tweede Paris maken ha-
hah 
Pière: En die piloteins van den adversaire nekeer een blaasken wijsmake?  
Zatte Jos: haha aja enfin, pourqoui pas he haha. Stel u voor alors, da ze zo keer 
efkes de verkeerde Parijs bombardèren 
Pière en de rest: hahaha alors Jos, quel dom idee! Enfin… we va doen dat! 
 

Al gauw werd bij een gelijkaardige meander van de Seine een hele nieuwe stad ge-
bouwd, volledig in het geheim. Hier lag oorspronkelijk het dorpje Maisons Laffite, op 
enkele kilometers ten noorden van Parijs. Parijs werd compleet nagemaakt, met na-
maak huizen, Arc de Triomphe, treinstations, opera en industriële buitenwijken. Zelfs 
de bossen rond het nieuwe Parijs werden gekapt om een gelijkaardig landschap te 
creëren. Intussen werden ook namaak platformen ingezet met stormlampen die de 
illusie van een rijdende stoomtrein gaven. De verlichting van de namaakfabrieken 
werd ook automatisch gedimd bij een inkomende luchtaanval om de illusie af te ma-
ken. Al dit moois werd bedacht en uitgewerkt door Fernand Jacopozzi. Overigens de 
vader van de moderne lichtreclame (interessant om te googelen)! 
 
Helaas, tegen de laatste luchtaanval, die in september 1918 plaatsvond, was Parijs II 
nog niet af.. Het hele concept is dus nooit getest geweest. Na de oorlog werd de nieu-
we stad snel afgebroken… 
 
Voila, weer een weetje rijker.  
Groeten, Sport xx 
 

FRITUUR DE PAPEGAAI 

ANNONCIADESTRAAT 17, 9000 GENT 
09 336 88 88 

 
OPENINGSUREN:  

MAANDAG TOT VRIJDAG: 11.30 - 14.30 
       17.00 - 22.00  

ZATERDAG: GESLOTEN 
ZONDAG: 17.00 - 22.00 

 
AANBOD: 

 
VERSE FRIETJES IN 100% Plantaardige OLIE 

GROOT VEGETARISCH / VEGAN GAMMA 
SNACKS / BURGERS 

AFZONDERLIJK GEBAKKEN 
OP DE PLAAT GEBAKKEN BEEFBURGERS 

VERS HUISBEREIDE BEREIDINGEN 
(STOVERIJ, VOL AU VENT, TARTAAR, VEGANAISE, SEITAN STOVERIJ,  

VEGETARISCHE STOVERIJ …) 
BELEGDE BROODJES 

(HUISBEREIDE PREPARE, KIP CURRY …) 
SALADES 

OFFICIAL BICKY DEALER 
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De Möbiusband 
Welke wiskundige principes kunnen we in verband brengen met de Möbiusband? 

Cultuur 

Wat is een Möbiusband? 
Wanneer je de twee uiteinden van een strook papier aan el-
kaar vastmaakt, dan bekom je een gewone cilinder of ring. 
Het is mogelijk om de binnenkant van deze band in het rood 
te kleuren en de buitenkant in het groen. Daarom noemen 
wiskundigen deze band een tweezijdig oppervlak. Wanneer 
je bij een andere strook papier één van de twee uiteinden 
eerst 180° draait alvorens ze aan elkaar te plakken, bekom je 
een Möbiusband. 
 

Het is niet mogelijk om op deze band een binnenkant en een buitenkant aan te dui-
den. Topologisch gezien is de figuur een tweedimensionale figuur. Het is namelijk een 
figuur die maar één rand en één vlak heeft. Je kunt hem echter ook als een driedimen-
sionale figuur beschouwen. Het lijkt dat de Möbiusband twee randen en twee vlakken 
heeft, maar als je de rand volgt met je vinger dan doorloop je ook de ‘andere’ rand. 
Deze merkwaardige figuur werd in 1858 ontdekt door de Duitse wiskundige August 
Möbius.  
 

Wat gebeurt er als je het aantal draaiingen in de Möbiusband 

laat toenemen? 

# halve 
slagen 

# graden 
gedraaid 

Ruimtefi-
guur? 

2 randen? Möbius-
band? 

Figuur 

0 0° Ja Ja Neen 

 
1 180° Ja Neen Ja 

 
2 360° Ja Ja Neen 

 
3 540° Ja Neen Ja 

 
4 720° Ja Ja Neen   

5 1080° Ja Neen Ja   
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Bij een oneven aantal ‘halve slagen’ verkrijg je steeds een Möbiusband, d.w.z. een 

band waarbij geen binnen- en buitenkant onderscheiden kan worden. Bij een even 

aantal halve slagen krijg je steeds weer een ring 

.

 

Wat gebeurt er als je de Möbiusband knipt over de lengte? 

1. Over de lengte in 2 knippen 

 

Wanneer je de Möbiusband over de lengte in twee knipt, bekom je raar maar waar in 

tegenstelling tot bij een gewone band geen twee banden maar één nieuwe band. In 

deze nieuwe band zitten, zoals te zien op foto 2, nog enkele nieuwe draaiingen. Blijft 

dit aantal draaiingen hetzelfde wanneer het aantal draaiingen in de Möbiusband ver-

hoogt? Hoeveel draaiingen blijven er dan nog over na het knippen? Deze vragen pro-

beerde ik te beantwoorden aan de hand van een klein onderzoek. De resultaten zijn te 

zien in de tabel hieronder, waarin telkens het aantal draaiingen voor en na het knip-

pen genoteerd zijn. Één halve slag is gelijk aan een draaiing van 180°.  

Je verkrijgt een Möbiusband  je één uiteinde van de strook papier draait met  

(2k + 1).180°   met k  N 

Voor het knippen Na het knippen 
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Het eerste wat opvalt, is het feit dat wanneer we een Möbiusband in twee knippen de 
Möbiusband-eigenschap vervalt. Na het knippen houden we enkel nog een normale 
ring of cilinder over.  
Als we het aantal halve slagen vergelijken, zien we een duidelijk patroon. Dit patroon 

uit zich in een vaste verhouding. Bij een oneven aantal slagen n zal het aantal halve 

slagen na het knippen zich verhouden als 2n+2. Bijvoorbeeld bij de gewone Möbius-

band met één halve slag, blijft er na het knippen een ring over met 4 halve slagen. Bij 

een even aantal slagen, bekomen we 2 in elkaar gehaakte ringen. Het aantal slagen is 

bij deze twee ringen gelijk aan het origineel aantal halve slagen. 

 

Of anders gezegd:  

 

2. Over de lengte in 3 knippen 

Voor het 
knippen 

Na het knippen 

 0 halve slagen We verkrijgen 2 afzonderlijke ringen zonder draaiingen 

2.0 halve slagen 

1 halve slag We verkrijgen 1 ring met 4 halve slagen 

4 halve slagen           (2.360°) 

2 halve slagen We verkrijgen 2 in elkaar gehaakte ringen, elk met 2 halve slagen 

2.2 halve slagen 

5 halve slagen We verkrijgen een ring met 6 halve slagen en een ingewikkelde 
knoop 

12 halve slagen          (6.360°) 

15 halve slagen   

32 halve slagen          (16.360°) 

Möbiusband met oneven aantal n halve slagen over de lengte in twee knippen 
 => een ring met 2n+2 draaiingen van 180° 

Möbiusband met oneven aantal n halve slagen over de lengte in twee knippen 
 => een ring met n+1 draaiingen van 360° 

Voor en na het knippen 
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In onderstaande tabel vind je de bekomen resultaten.  

Wanneer je een Möbiusband in drie knipt, bekom je twee in elkaar gehaakte gedraai-

de banden. Deze banden zijn verschillend van elkaar. Aangezien je op een derde van 

de band begint te knippen, knip je langs de rand. Je knipt er als het ware de rand af. 

Één van de twee bekomen banden zal een Möbiusband zijn met een aantal slagen ge-

lijk aan het origineel aantal slagen. De andere band zal de Möbiusband-eigenschap 

verliezen en de 2n+2 regel volgen.  

 

3. Algemeen 
Wat je eigenlijk doet wanneer je op een derde van de Möbiusband begint te knippen, 

is de rand eraf knippen. Hetzelfde gebeurt wanneer je op een vijfde begint te knippen. 

Nadat de rand er echter af is kan je dus nog eens op een vijfde knippen, totdat de Mö-

biusband in vijf geknipt is. Zoals je ziet op foto 1 en 2 hieronder is de Möbiusband in 

dit voorbeeld verdeeld in vijf delen, elk met een ander kleur. Er is een blauw, een 

paars en een groen deel.  (lol, nvdr.) 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je de Möbiusband nu in vijf wilt knippen, zet je je schaar op 1/5 van de band. 

Na het knippen, blijven er twee banden over. De blauwe rand, die je er afgeknipt hebt, 

en de oorspronkelijke Möbiusband zonder de blauwe rand. De blauwe rand bevat 

2n+2 draaiingen van 180°. Met n = aantal halve slagen van de oorspronkelijke Möbius-

band. 

Möbiusband met oneven aantal n halve slagen over de lengte in drie knippen 
 => een ring met 2n+2 draaiingen van 180° + een Möbiusband met n draaiingen van 

180° 

Voor het knip-
pen 

Na het knippen 

1 halve slag 2 in elkaar gehaakte banden waarvan één een cilinder met 4 halve 
slagen en één Möbiusband met 1 halve slag 

5 halve slagen 2 in elkaar gehaakte banden waarvan één een cilinder met 12 halve 
slagen en één Möbiusband met 5 halve slagen 

15 halve slagen 2 in elkaar gehaakte banden waarvan één een cilinder met 32 hal-
ve slagen en één Möbiusband met 15 halve slagen 
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De Möbiusband is nu nog altijd niet in vijf geknipt, dit is duidelijk aan de kleuren op 

de band op de foto. Je moet nu opnieuw op 1/5 van de Möbiusband knippen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je een Möbiusband dus over de lengte knipt, knip je er altijd gewoon de 

rand van. Deze rand zal altijd 2n+2 halve slagen bevatten.  

Wanneer je een Möbiusband verdeelt, bekom je een aantal banden. We zien een dui-
delijke regelmaat in de bekomen resultaten. Er is een verschil tussen de Möbiusband 

Oorspronkelijke Möbius- Blauwe rand 

    
Aantal delen A waarin de Möbiusband geknipt wordt 

    2 3 4 5 6 

Aantal 
halve 
slagen 

n 2n+2 

  
  
= 2n+2 

2n+2 

n 

  
= 3n+2 

2n+2 

2n+2 

  
= 4n+4 

2n+2 

2n+2 

n 

= 5n+4 

2n+2 

2n+2 

2n+2 

= 6n+6 

1 4 5 8 9 12 

3 8 11 16 19 24 

5 12 17 24 29 36 
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verdelen in oneven en even stukken. Eerst en vooral valt het op dat bij het knippen in 
even delen het aantal bekomen banden na het knippen kan geschreven worden als 
A/2  , met A het aantal delen waarin je de Möbiusband wilt verdelen. Bij het knippen 
in oneven delen kan het aantal banden na het knippen geschreven worden als  A+1/2 . 
Als je nu wilt weten hoeveel draaiingen de banden na het verdelen zullen bevatten, 
kan je dit opsplitsen in twee verschillende situaties. Je kan berekenen hoeveel draaiin-
gen de bekomen banden samen hebben of je kan het aantal draaiingen per bekomen 
band berekenen. Het is gemakkelijker om het totaal aantal draaiingen te berekenen 
en hiervoor heb ik, aan de hand van de resultaten van mijn onderzoek, een aantal for-
mules opgesteld. 

Dus als je nu bijvoorbeeld zou willen weten hoeveel draaiingen je in totaal zou beko-
men wanneer je een Möbiusband met 63 halve slagen in acht zou knippen, dan volg je 
gewoon dit schema: 
 

 

 

 

 

 

  In het gegeven voorbeeld is de linkse formule dus van toepassing: 

d = A.(n+1) 

d = 8.(63+1) 

d = 512 

En zo weet je nu dus perfect hoe de draaiingen van een Möbiusband in elkaar zitten. 
Koester deze nutteloze info met hart en ziel.  
Cultuur out! 

Is het aantal delen A, waarin je de Möbi-

usband wilt knippen even?  

JA 
NEE 

Aantal draaiingen d na knippen: 
d = A.(n+1) 

Aantal draaiingen d na knippen: 
d = A.(n+1) – 1  
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Bereiding: 
 
DE KROPSLA EN GUACAMOLE  
Breek de bladeren van de kropsla en spoel ze in koud water. Laat het groen nadien 
uitlekken. Bereid intussen de guacamole. 
 
Snij de rijpe avocado's overlangs in twee, tot tegen de dikke pit. Verwijder de pit, snij 
de vruchten in kwarten en trek de schil eraf. Snij het vruchtvlees van de avocado's in 
grove stukken en doe ze in een mengschaal.  
 
Gebruik een vork om de stukken te pletten. 
 
Voeg een snuifje cayennepeper toe en wat zout. Knijp het limoensap erbij en schenk 
er een beetje fijne olijfolie in. Roer de bereiding en zet ze opzij. 
 
DE KROKANTE KIP  
Schenk de arachideolie in de wok en breng ze op temperatuur op een stevig vuur.  
 

4 zachte tortillavellen 
2 eieren 
50 g bloem 
50 g panko (grof Japans paneermeel) 
600 g kipfilets 
halve krop sla 

1 limoen 
2 rijpe avocado's 
een snuifje cayennepeper 
een snuifje zout 
een scheutje fijne olijfolie 
een snuif kippenkruiden 

Koken met Penning 
Budgetvriendelijk en lekker eten! 
 
Ben je niet de beste kok? Is afhalen een dagelijkse bezigheid? Ben je dat fastfood ge-
doe eigenlijk wel een beetje beu? Dan is Penning hier om je te helpen! Wij, Eline & 
Lidy, zullen jullie elke maand voorzien van een gemakkelijk, lekker en natuurlijk 
budgetvriendelijk recept. Deze recepten zullen meestal voor meerdere personen zijn, 
zo hoef je niet alleen te koken en kunnen je vrienden ook meegenieten van een lek-
kere maaltijd! 
Deze maand hebben we gekozen voor een gerechtje van één van mijn favoriete koks, 
Jeroen Meus: ‘Wrap met krokante kip en avocado’. In het originele recept komt 
hier nog gemarineerde rode ui bij, maar dit op kot maken, leek mij toch net iets te 
veel werk. Hieronder vind je dus het vereenvoudigde recept! 
 

Ingrediënten voor 4 personen: 
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Vul drie schaaltjes met de ingrediënten die je nodig hebt om de kip te paneren. Doe 
bloem in het eerste schaaltje, klop de eieren los in het tweede schaaltje, en strooi het 
Japans paneermeel (panko) in het derde schaaltje. Doe ook een flinke snuif kippen-
kruiden in het schaaltje met panko. 
Snij de kipfilets in lange reepjes van 1 centimeter dik en zo’n 2 centimeter breed. Spoel 
na het versnijden van de kip je werkplank en koksmes schoon. 
 
Bepoeder de lapjes vlees met een dun laagje bloem, haal ze door het schaaltje met los-
geklopt ei en geef ze tenslotte een jas van krokant panko. 
 
Bak de kip goudbruin en krokant in de hete arachideolie. Reken zo’n 4 tot 5 minuten 
voor een bakbeurt. (Controleer dat het vlees vanbinnen gaar is.) 
 
Laat de gebakken reepjes kip uitlekken op een bord met wat keukenpapier. 
 
AFWERKING  
Verhit een pan op een zacht tot matig vuur en leg er de tortillavellen in. Laat ze heel 
even opwarmen. 
 
Leg een warme tortilla op een bord. Bestrijk deze met een laag guacamole. Leg er wat 
knapperige kropsla bovenop, gevolgd door een paar reepjes krokante kip. 
 
Rol de tortilla op. Gebruik eventueel nog een beetje guacamole als kleefmiddel. 
 
Snij de wrap middendoor en serveer het gerecht meteen. 
 
Smakelijk!!! Penning out!  
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Handige sneltoetsen, belangrijke nummers en bekende 

eenden. 
Michiel Merckx 
 
Liefstigste boerekotter 
 
De klimaatsverandering is erg, de vluchtelingencrisis is erg, de stijgende onrust tussen 
de Verenigde Staten en Noord-Korea is erg, de aanhoudende burgeroorlogen in Afrika 
zijn erg, maar zij vallen allemaal in het niet tegenover programmeren. Ofja, lichtjes 
genuanceerd toch. Voor de één is het een lievelingsvak, voor de andere in het een 
roestige vork in de anus. Nu zijn er hiervoor enkele verzachtende middeltjes. Voor de 
vork in de anus verwijs ik door naar de apotheker, voor programmeren verwijs ik door 
naar de lijn hieronder. 
 
Hey! Hieronder heb ik voor jullie enkele sneltoetsen opgelijst. Dit zijn combinaties 
die een wereld zullen openen waarvan je voorheen niet wist dat hij bestond! Hier 
komt ‘ie! 
 
Basics 

 
 

Next-level 

 
 
Selecteren 
 
Shift+pijltje:  grote stukken tekst tegelijk selecteren 
Ctrl+a: alles selecteren 
 
Deze combinaties hebben mij al enorm geholpen, vooral het gebruik van selecteren 
en kopiëren zodat je grote stukken tekst niet telkens opnieuw moet typen. Ook de 
Ctrl+Z is gewoonweg goud waard. Het handigste is dat je met je twee handen op je 
toetsenbord kan blijven en niet voortdurend de muis moet vasthebben. Er zijn er ui-
teraard nog veel meer, feel free om op te zoeken!   
 
Om te hakken op een tak en omdat het te random zou zijn om over bepaalde dieren 
te schrijven die enige faam verworven hebben in de wereld, geef ik u hier een aantal 
belangrijke telefoonnummers die je vroeg of laat wel eens nodig zou kunnen hebben 
(of nie of wel) 

Ctrl+C Kopiëren Ctrl+S Opslaan Home Begin regel 

Ctrl+X Knippen Ctrl+N Nieuw bestand Pgup Vorige pagina 

Ctrl+V Plakken Ctrl+F Zoeken Pgdn Volgende pagi-
na 

Ctrl+P Printen Ctrl+Z Ongedaan maken End Einde regel 

Ctrl+Shift+ + Superscript Shift+Alt AZERTY <-> QWERTY 

Ctrl + = Subscript Ctrl+Alt+ pijltje Scherm draaien 
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070 245 245 Het antigifcentrum, niet te verwarren met 
070 345 345 Teleticketservice 
Want, zeker in onze branche, komt het wel eens voor dat één van uw maten zegt: 
“Wat is de kans  dat ge cyanide drinkt?” en als je dan verliest en naar het foute num-
mer belt, dan zit je daar, te sterven met tickets voor de Samson & Gert kerstshow. 
03 239 14 15 De anonieme alcoholisten. Deze is zelfs dag en nacht bereikbaar, voor 

als je vrijdag om 6 uur ’s ochtends, al overgevend ergens langs de kant 
van de weg tussen de Overpoort en uw kot besluit dat dit toch wel écht 
de laatste keer is dat je gedronken hebt. 

050 81 58 41 Civiele bescherming, voor als uw kotgenoot weer eens een protje laat. 
1700 De dopinglijn en tevens de Vlaamse infolijn. Hier kan je terecht met al 

je vragen over bouwvergunningen, huwelijken en of erytropoëtine ook 
strafbaar is in kleie hoeveelheiden. 

050 55 86 89 Noodnummer voor duikongevallen en het daarbij horende 
03 294 68 65  Nummer van NewPhoneRepair, specialisten in het herstellen van water-

schade aan uw smartphone. 
0800 99533 De holebifoon, voor al uw holebigerelateerde vragen, hoewel ons praesi-

dium u met de meeste vragen ook wel kan helpen. 
0800 13 14 4 Teleblok, voor als je liever een 13 of een 14 op je examen hebt dan een 4. 
078 15 15 15 De veilig vrijen lijn, voor als je nog rap iets wil checken voor je met je 

one-night stand de koffer in duikt. 
112 Europees noodnummer, voor als er echt iets erg is, dus niet voor vragen 

over programmeren daarvoor gebruik je 
09 264 33 00  Telefoonnummer van Demir Ali Köse. 
 

En dan, beste lezer, de reden waarom u bent blijven doorlezen, de bekende eenden. 
Wantja, wie schrikt er niet eens ’s nachts wakker, denkend: “bekende een-
den?” 
 
Éénd: Alfred Jodocus kwak 
 
Twee: Donald Duck en aanhang: Daisy Duck, Dagobert Duck, Huey, Louie 
en Dewey Duck, Dumbella Duck, Hortensia Duck, Woerd Snater Duck en 
vele meer, er is zowaar een stamboom van! 

 

tel://032946865
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Drie: Daffy duck en aanhang: Melissa Duck, Danger Duck… 
 
Vier: Het lelijk eendje (ah nee, da’s een zwaan) (oeps sorry, spoiler) 
 
Vijf: Ferdinand, uit de film Babe 
 
Zes: Carue uit de serie One Piece 
 
Zeveend: The Duck brothers uit Courage, the cowardly dog, alsook  
 

Acht: Le Quack 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Negeend: Duck uit Friends 
 
En nog vele meer, want eerlijk, toen ik dacht: “lol, ik schrijf een artikel over eenden”, 
had ik mij blijkbaar een beetje mispakt aan de hoeveelheid bekende eenden.  
 
Dusja bestigste boerekotter, ik hoop dat ik jullie wat wijzer heb kunnen maken in de-
ze ogenschijnlijk weinig met elkaar gerelateerde onderwerpen. Indien u ergens in dit 
artikel een vreemd gevoel kreeg en dacht: “wat?”, dan heet ik u van harte welkom op 
het niveau dat ik gedurende de examens aanhoud. 
 

Dag en bedankt eh! 
Michiel Merckx 
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Streekbier-per-bierenavond 
Wouter Kemel 
 
Sluit je ogen. Maak je hoofd leeg. En stel je voor... Het is een rustige dinsdagavond, 
week 1. Je bent pas terug in Gent na een deugddoende vakantie. Je zit vol verhalen, zo 
vol zelfs dat je ze bijna aan die vreemdeling die naast je aan het rode licht stond ging 
vertellen! 
 
Was er maar een moment waarop je al je vrienden kan zien in een gezellige omge-
ving, maar wacht! Dat is er ook! De halfjaarlijkse streekbierenavond, blind date edi-
tion. Hier een verslag. 
 
Biertje 1 
 
De avond begint rustig... Aan enkele tafeltjes zitten mensen te genieten van een bier-
tje en een versnapering. De kaart is ietwat speciaal aangezien het de blind date edi-
tion is, er zijn enkel omschrijvingen van bieren! Woorden als afdronk, chocolade en 
koffie springen in het oog. Met een achtergrondmuziek van rustig gekeuvel bestellen 
en drinken we ons eerste biertje. 
 
Biertje 2 
 
Terwijl we ons tweede biertje halen (nr 7 op de kaart... de spanning is te snijden, welk 
biertje is het) begint de agora zich gestaag te vullen. De biertjes gaan de kelen in, de 
maagjes worden gevuld. (Misschien had ik iets meer moeten eten voor ik hier kwam, 
dit bier is zwaarder dan gedacht). Overal om me heen zie ik hartverwarmende beel-
den van vrienden die elkaar na de lange examenperiode terugzien! Ik moet bijna een 
traantje wegpinken! Na al deze emotie merk ik plots dat m'n biertje op is… 
 
Biertje 2... euh 3 
 
*hic* Terwijl we wachten om te bestellen (hoe komt er hier plots zo veel volk), stijgt 
de gezelligheidsgraad tot een hooooooogtepint (*hic* hahaha pun intendeded). Aan 
elke tafel zie je mensen kaarten, lacgen, drinken, eten en drinken! Wie hier niet is, 
mist alles… 
 
Buertjr 1 2 3 4... 4, ja 4 
 
Dus. Zelfs de wc'z zijn toppp! Ikk zitt hierr na all eeen halfff uururr ennn ik benn NI-
EEEET vannn plan *hic* om nu weg te gaannnn. Wacgggt, ik hoor gejuichhh, ik gaa 
opp onderz*hic*oek uit. 
 
Oh! Ze hhhbben dde bierrennn bekendd gemaaktt! Ik kaann het allleeenn neit leezen. 
Pffff iikkkk benn echt sleght. 
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Goed gezien met tante Jorien  
Lenteschoonmaak  
 
Een nieuw semester is met versgeperste goede moed, een vleugje naïef 
enthousiasme en een wapperende wind vol zelfvertrouwen ingezet. 
Welkom beste lezer!  
 
Nu de polaire vortex (die ijskoude wind die het allemaal nog erger 
maakt) eindelijk het land uit is, is het tijd voor de tweede ronde “allez 
nu écht” goede voornemens: loopschoenen worden afgestoft, een fit-
nessabonnement wordt aangeschaft en de chipskast blijft een hele week leeg.  
 
Het is eindelijk tijd om te stoppen met het stof te negeren en om de weelderige plui-
zenbollen te erkennen als de uwe. Gelukkig zijn wij studenten en dat is een goede re-
den om hier niets aan te doen. FIEW!!!  
 
Deze maand gooi ik het over een andere boeg, een boeg die eigenlijk dag in, dag uit, 
onderhouden dient te worden en een boeg die elke student, weldegelijk dag in, dag 
uit gebruikt: onze studentenfiets. 
 
Het is algemeen de regel om de fiets een beetje te verwaarlozen om diefstal tegen te 
gaan. MAAR! Hiermee pest je alleen jezelf! Een slechte fiets is zoals een slecht been: 
heel erg lastig om je erop te verplaatsen. 
 
Daarom hier ook mijn tip: behandel je fiets als een extra-corpulair ledemaat. Met als 
gevoeligste onderdeel: de ketting.  
 
Ja lezertjes, door de vrieskou en het zout op de baan gaat je ketting snel roesten. Dit 
zorgt ervoor dat hij ‘ratelt’, er vaker af valt en in extremis ook in twee kan breken. En 
ik verzeker u, ge wilt niet op bedevaard naar de vervloekte fietsherstelgoden op de 
Kattenberg! 
 
Hierbij dus een kort kettingverzorgingsstappenplan1: 

* Gebruik speciale smeerolie, geen WD-40 (dat reinigt, het smeert niet!) 
* Spuit alle schakeltjes en tandwieltjes lekker los 

   * Voel je weer vrij als een vogel op onze geliefde Vlaamsche wegen 
Want zoals men zegt: “is het stalen ros verzorght, dan is den veiligheit van den student 
gewaarborght” 
 
Ziezo beste lezertjes! Tot volgende maand! 
 
Heb jij nog een goede levenshak die je graag met de mede-bio-ingenieurs wil delen? 
Aarzel niet om hem door te sturen naar groei@boerekot.be en wie weet win je een 
prijs!  

1
Tip voor bij galgje 

mailto:groei@boerekot.be
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Saint Patrick’s day in Dublin 
 
Beste groeilezers en lotgenoten! We ondervinden allemaal dat die ene week vakantie 
na de examenperiode echt te kort is en na die eerste vier weken semester dromen we 
alweer van verre oorden en rust. Omdat St Patricks’s day op 17 maart gevierd wordt, is 
het maar logisch dat we deze gezellige festiviteiten vieren in het land van oorsprong: 
Ierland. Zoek maar al het groen (het geel mag je nog even achterwegen laten) in kast 
bij elkaar en dan vertrekken we naar Dublin! 
 

Korte geschiedenis 
Zoals je al kon raden vieren we op Saint Patrick’s 
day de dood van Saint Patrick. Deze man is de pa-
troonheilige van Ierland. Hij is eigenlijk helemaal 
niet van Ierse afkomst en was geboren in Enge-
land. Toen hij 16 was werd hij ontvoerd door Ierse 
rovers en leefde daar als slaaf voor een paar jaar. 
Hij ontsnapte, maar besloot terug te keren naar 
Ierland als missionaris om het christendom te ver-
spreiden. Hij was hierin zeer succesvol, want en-
kele eeuwen na zijn dood begonnen mensen mythes over hem te verspreiden. Men 
beweerde dat hij alle slangen van het eiland had verdreven. Dit lijkt zeer impressio-
nant, maar er waren om te beginnen eigenlijk nooit slangen in Ierland. Dit kan na-
tuurlijk een andere verwoording zijn voor het feit dat hij veel heidenen verdreven 
had. Later werd besloten dat hij de beschermheilige van Ierland zou worden. 
Saint Patrick gebruikte de klaver om de heilige Drievuldigheid uit te leggen aan de 
lokale bevolking. Later, op 17 maart, droegen mensen een klavertje op hun kleren en 
dit evolueerde tot de typische groene kleren die tegenwoordig wordt geassocieerd 
met het feest. 
 

Feest in Dublin 
Nu de geschiedenis uit de weg is en je niet als een zatte cultuurbarbaar zult rondlo-
pen, kunnen we beginnen met het plannen van je dag (en nacht).  
Het is aangeraden om je prachtig groene maar-1-keer-gedragen outfit op voorhand te 
kopen. In Dublin zelf is het wat te duur voor onze zielige studentenportefeuille rond 
die tijd. Geloof me als ik zeg dat je raar zult bekeken worden als je niks groen aan-
hebt. Daarnaast geldt: hoe gekker hoe beter. Dus zoek maar een gigantische over-the-
top hoed en een groen geveerde sjaal!  
Nu we gepast gekleed zijn, kan je je eerste Guinness drinken. Het wordt aangeraden 
om het in het begin wat rustig aan te doen en zeker voldoende water drinken enzo 
(stay hydrated kids!). Na 18u kan je het tempo wat opdrijven.  
Kom je op tijd naar de parade, dan ben je verzekerd van een goede plaats en kan je 
alles zien. Voorzie dus comfortabel schoeisel en voldoende “drankjes”. Daarna is het 
tijd om naar de pubs te trekken. De talrijke pubs zijn van livemuziek voorzien op deze 
avond. Iedereen is in een goeie bui, dus het is algemeen aanvaardt om een dansje te 
placeren. 
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Dansen en drinken 
Een goede plaats om je avond te starten is bij Howl at the Moon op Lower Mount 
Street. Het heeft een vintage gevoel, want het hangt er vol met antieke spiegels die 
wel een zekere sfeer brengen in de pub. Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben 
ze ook goede drankdeals in vergelijking met andere pubs in Dublin. Je kan op deze 
dagen voor €2,50 kiezen uit een breed assortiment van bieren, ciders en shotjes.  
Whelan’s op Wexford St. zal zeker aanslaan bij de muzieklievende student. Het is iets 

groter dan de meeste pubs (wat te vergelijken met de 
Vooruit). Er zijn verschillende zalen met livemuziek en 
bovenop het gebouw is een terrasbar die volledig ver-
licht is met kerstlichtjes. Het is populair bij de Ierse stu-
denten en heeft al enkele befaamde artiesten over de 
vloer gekregen zoals Ed Sheeran & the Arctic Monkeys. 
Als je je medestudenten wat wilt steunen kan je zeker 
eens lang gaan bij Trinity College Pavilion Bar. Hier heb 
je een uitzicht over de groene sportvelden van de uni-
versiteit. De bar is open voor iedereen, maar het is toch 
aangewezen om je studenten kaart mee te nemen. Een 
pint Guinness kost u €4,10 en een cider €2,90, alle winst 
gaat naar de sportclubs van de universiteit dus het is 
voor een goed doel. 

 

Eten 
Er zijn veel eetgelegenheden in Dublin en het is niet superduur. In de meeste pubs is 
er wel een mogelijkheid om iets te eten dus je moet ook niet ver gaan zoeken. Voor 
een lekkere lunch of ontbijt kan je eens naar ‘Beanhive’ gaan. Het assortiment bestaat 
voornamelijk uit broodjes en speciale croques.  
Umi falafel heeft ook een breed aanbod van lekker en goedkoop eten. Deze gezonde 
keten heeft verspreid over heel Dublin verschillende winkels. 
Ook in Gent kan je lekker Iers eten vinden bij Patrick Foley’s. Er zijn vaak live bands 
en er staan verschillende tv-schermen op met sport. Het personeel spreekt er Engels 
dus je krijgt echt een authentiek gevoel.    
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Interviews Agorafuif, 04:00-05:00 
PR Intern 
 
Het is tussen 04:00 en 05:00 op de Agorafuif. Geen beter moment om, gewapend met de 
microfoon-app op de gsm, naar de mening van studenten over maatschappelijke the-
ma’s te peilen. En zo geschiedde. Hier volgen de letterlijke transcripties van de antwoor-
den op enkele actuele vragen. 
 
PR INTERN: Hallo Ruben C, de Krimoorlog was, zoals bekend, een conflict uitge-
vochten tussen het Keizerrijk Rusland en een alliantie van het Tweede Franse Keizer-
rijk, het Britse Rijk, het Ottomaanse Rijk en het Koninkrijk Sardinië. Wat is jouw opi-
nie juist over dit conflict? 
 
RUBEN C: (lacht), oh shit, (giechelt), oh shit, (Koen DL brult ondertussen een meezin-
ger in de microfoon). Mijn eerlijke mening? Op zich ben ik tegen dat ze het Krim heb-
ben overgenomen maar Rusland heeft een bepaald idealisme waar ik mij wel een stuk 
in kan vinden eigenlijk. Ik ben wel links en een beetje communistisch op dat vlak en 
Putin, Putin (zucht, smachtend) ja, politiekers zijn zo van die showmensen he. Ik ben 
daar nie zo fan van. 
 
KOEN DL: En hoe staat ge tegenover de sossen in het algemeen beleid? 
 
RUBEN C: Sp.a suckt. Voor de moment (pauze), nee eerlijk, nee. Nee, totaal niet, ik 
ben eerder Groen maar ik vind bij de sp.a zijn er op de moment mongolen aan de lei-
ding van de sp.a. Qua karakter, de politiek is qua karakter en qua charmisma… Ja. 
(Opname stopt hier, zeer waarschijnlijk volgde nog een zeer interessante dicussie) 
      --- 
PR INTERN: Hallo Michiel DW! Jeruzalem is door Trump als hoofdstad van Israël er-
kend met alle gevolgen en conflicten vandien. Kunt u zich meer in de Israëlische of de 
Palestijnse mening vinden? 
 
MICHIEL DW: (met een zeer, zeer raspige stem) Euuuuhhm, bomb them all. 
Euuuhhhm, lijk euh, lijk da Trump zegt: “Bomb them all, man”. Bomb them all. 
 
PR INTERN: De opinie van Netanyahu was duidelijk, dat …  
 
MCHIEL DW: Bomb them all. 
      --- 
PR INTERN: Hallo Brecht G. Seks voor het huwelijk is in veel culturen not done. Wat 
is uw mening hierover? 
 
BRECHT G: Als die mensen denken dat dat not done is dan geef ik hen alle respect. 
Maar in mijn opinie kan het, kan het voor het huwelijk.  
 
PR INTERN: U hebt ook reeds seks voor het huwelijk gehad, Brecht? 
 
BRECHT G: Niet zo’n diepe vragen man. 
      --- 
PR INTERN: Zoals bekend zijn er bij Oxfam enkele schandalen aan het licht geko-
men. Het gaat dan om seksfeestjes in Haïti en dergelijke. Wat vindt u zelf over zulke 
praktijken die dan plaatsvinden bij ngo’s, Simon M? 
 
SIMON M: Ik vind dat persoonlijk niet erger dan als gewoon normale mensen dat 
doen, allez mensen die er niets mee te maken hebben. Maar aan de andere kant, ge 
hebt wel een voorbeeldfunctie en ge weet dat mensen, dat de kans groot is dat zoiets 
gaat uitkomen. 
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PR INTERN: En moest het geld zijn van mensen die het financieren met het oog op 
ontwikkelingshulp? 
 
SIMON M: Als het sowieso met geld is, met geld van de organisatie dan… fucked up 
he. 
 
PR INTERN: Moest het niet met geld zijn van de organisatie, maar gewoon seks is 
met prostituees in ontwikkelingslanden? 
 
SIMON M: Dan heb ik daar evenveel oordeel over dan moest om het even wie dat 
doen. 
      --- 
PR INTERN: De sluiting van de Carrefour in Genk. Uw opinie, Alexander P? 
 
ALEXANDER P: Mijn opinie is dat Stalin gewoon weer leider moet worden. Stalin 
moet weer leider worden want hij is een fucked up goeie leider moeie, moeie mijn 
planten zien? Moeie mijn planten zien G? Eeeej. 
 
PR INTERN: Bedankt, Alexander. 
      --- 
PR INTERN: Kim Jong Un is recent terug in de aandacht gekomen met de Olympi-
sche Winterspelen in Zuid-Korea. Wat is uw mening juist over zijn beleid in zijn land, 
Jan V? 
 
JAN V: Bwa ik weet dat hij eigenlijk niet de president is, maar dat er een andere is die 
eigenlijk de baas is in het land. 
 
PRINTERN: Wie? 
 
JAN V: Dat weet ik niet. 
 
PR INTERN: Waar hebt u dat gehoord? 
 
JAN V: Ik heb dat op de radio gehoord. 
 
PR INTERN: Welke radio? 
 
JAN V: Radio 1. 
 
PR INTERN: En er is dus een andere baas? 
 
JAN V: Den eigenlijke staatshoofd is een andere. Kim Jong Un is gewoon een generaal. 
Hij is de kop die gebruikt wordt als baas. De eindbaas staat achter de schermen. Weet 
ge waar Ruben is? Ik zoek hem al een tijdje. 
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De Koe loeit: Spring eens in de air! 
 
Welkom lezers op de boooeeeeiendste pagina van de-
ze Groei! 
De verschrikkelijke koudefronten van de laatste dagen 
beginnen eindelijk weg te trekken, en met het warmen 
van de dagen kunnen we stilletjes aan de lente gaan 
verwelkomen, hiep hiep moerah! 
 
We zijn dus alweer maart, en jullie beginnen zich al-
weer te nestelen in oude gewoontes; de goede voorne-
mens van in januari zijn al lang weer vergeten en ook 
die vervloekte tournee minerale (meer ‘tournee laat-
mer-al’ am I right?) is achter de rug. De pinten kun-
nen weer rijkelijk vloeien en de eerste kater die je kan 
uitzweten in het zonnetje op de binnentuin komt er 
ook weer aan. Business as usual deze lente dus. 
 
In de Koe, however, zijn er wel enkele veranderingen doorgevoerd. Zoals jullie de 
laatste weken ongetwijfeld gemerkt hebben, is de VLK Fakbar verhuisd van zondag 
naar maandag. En wat een feestjes zijn die maandagen al geweest! We willen jullie er 
wel langs deze weg ook nog eens vragen om het zeker buiten stil te houden voor onze 
teergeliefde buren, zij moeten dinsdag natuurlijk vroeg op om te gaan werken . 
Maar voor de rest, feesten is de boodschap! En met pintjes aan 1,50 kan dat natuurlijk 
geen probleem zijn! Verder, liefste lezers, zijn jullie natuurlijk ook nog steeds welkom 
op zondag, waar de KILA en Oude Garde dan hun clubavond hebben. Ook hier geniet 
je van pintjes aan €1,50. Zeg nu zelf, hoeveel beter kan je week beginnen?  
 
Een andere verandering die we in het leven geroepen hebben zijn onze nieuwe menu-
kaarten. Hier kan je speuren naar je favoriete bier, shotje, frisdrank of, god beware 
ons, warme drank en zo je bestelling aan de toog versnellen. Draag er alstublieft wat 
zorg voor, dan maak je ons ook weer een beetje blijer.  
 
“Zeer lekker, en een pak straffer dan in de overpoort” 

- Overpoort-expertenpanellid nummer 5 
 
Een derde toevoeging zijn 2 nieuwe cocktails die jullie ongetwijfeld bekend in de oren 
(en de mond) zullen klinken! De eerste is de KOELA, onze versie van de Overpoort-
classic Troela. In tegenstelling tot de overpoort zul je bij ons geen ijs-gevulde glazen 
met een druppeltje krijgen, maar effectieve grote porties voor een scherpere prijs: een 
shotje KOELA heb je voor 1 euro, een glas voor 3 euro en een fles om te delen met je 
vrienden voor 15 euro! Ons expertenpanel bevond ons recept als ‘zeer lekker, en een 
pak straffer dan in de overpoor’. Zeg niet dat we jullie niet gewaarschuwd hebben. De 
tweede cocktail is de Koepuur versie van die andere Overpoort-killer; de Spitbull! De-
ze komt er volgende week aan en is momenteel nog naamloos… Bij het ter perse gaan 
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van dit boekje stond de naam “El Toro Loco” aan de leiding, maar wie weet wat wordt 
het definitief? Los van de naam, we kunnen al verklappen dat hij lekkerder, straffer en 
goedkoper zal zijn dan alle andere! Kom dat zien! Kom dat proeven! 
Mmmmmhhhhmmoooeeeh! 
 
Waar ik jullie dan ook nog voor wil uitnodigen, lieve lezers, is ons jeneverfeest! Op 
donderdag 22/3 zal er een heus feest plaats vinden in de Koepuur, geheel rond het 
thema jenever. Shotjes zullen (gratis?) rollen, flessen aan spotprijzen te koop zijn en 
de muziek zal tot in de vroege uurtjes draaien… Er is geen reden om niet te komen, 
want de VLK-kalender is volledig leeg die dag! We zijn niet verantwoordelijk (zoals 
steeds) voor de eventuele kater de dag nadien. 
 
 
Tot aan de toog! 
Met vriendelijke loeitjes, 
 
Robin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender: 
22/3: Jeneverfeest! 
30/3: Verbondsvat! 

Studenten: €1,70 voor een pint op vertoon van clubkaart! 
Activiteiten/clubavonden: €1,50 voor een pint! 

 
Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-03h 

Feestjes, optredens,… op aanvraag. 
https://www.facebook.com/Koepuur 

cafekoepuur@gmail.com 
 

Follow us on instagram: de_koepuur 
Like us on tripadvisor! 

https://www.facebook.com/Koepuur
mailto:cafekoepuur@gmail.com
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Saaie les ganzenbord: ‘Paviljoenfuif’ 
Wouter Kemel 
 

Voorbereidend werk 
Neem een dopje, gom, stukje papier… als pionnen. 
Schrijf op een 6 stukjes papier de getallen 1-6 en steek deze in een lege pennenzak. 
Neem elke ronde een stukje papier om te weten hoe veel stappen je mag zetten. (Of 
gebruik een dobbelsteen) 
Wordt niet betrapt. 
 

Doel van het spel 
De volgende paviljoenfuif is er! Na een zeer geslaagde pré probeer je het paviljoen te 
bereiken voor een volgend top fuif! 
 

Speciale plaatsen 
5: De pre is wat uitgelopen… Ga 3 stappen terug! 
6: Voor je vertrok heb je snel een red bull binnen gegoten, met de extra energie fiets 

je extra snel! Ga verder naar 12! 
9: Je raakt je vrienden onderweg kwijt! Ga 5 stappen terug om ze te zoeken! 
14: Je vindt €5! Speel nog eens! 
18: Een auto laat je oversteken! Ga 3 stappen vooruit! 
19: Je staat voor een rood licht! Sla 2 beurten over! 
23: Je fiets heeft geen lichten en er is controle! Je neemt een omweg om te ontwijken, 

ga 3 plaatsen terug! 
27: Je beseft plots hoe zat je bent, ga 5 plaatsen terug! 
31: Je denkt aan hoe goedkoop de drank zal zijn en voelt je euforisch! Speel nog eens! 
32: Onderweg kom je vrienden tegen die ook naar het paviljoen gaan! Ga 5 stappen 

vooruit! 
36: Een van je vrienden belooft je te trakteren! Ga 3 stappen vooruit! 
41: Je begint moe te worden van het fietsen, ga 3 stappen terug! 
42: Je bent je portefeuille kwijt! Ga terug naar 30 om te zoeken! 
45: Je hebt een lekke band! Ga 5 stappen terug! 
50: Wanneer je je amuseert lijkt de tijd sneller te gaan! Ga5 stappen vooruit! 
52: Je moet plots super dringend plassen! Ga in de bosjes en sla een beurt over! 
54: Je geraakt niet al fietsend over het blauwe bruggetje en moet wandelen, ga 3 stap-

pen terug! 
58: Je beseft plots dat je je tickets thuis bent vergeten! Ga terug naar start! 
59: Je hoort de muziek al! Ga 3 stappen vooruit! 
63: Het paviljoen! Land hier met een perfect aantal zetten!  
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Gegroet Groeilezer! Een nieuw semester is van start gegaan: het semester van de goe-

de voornemens, het warmere weer (nog even geduld) en mogelijks zelfs afstuderen. 

Maar wat het tweede semester pas echt speciaal maakt, is de kans om met IAESTE 

een onvergetelijke stage te beleven. De initiële applicaties zijn al een tijdje achter de 

rug, het grootste deel van de stages is reeds uitgedeeld, maar er liggen nog vele stages 

letterlijk voor het grijpen! Los van de stages organiseren we dit semester opnieuw ons 

jaarlijkse IAESTE talks evenement, waarover verder in dit artikel meer. 

IAESTE Belgium-delegatie op de AC in Berlijn 
Om stages te kunnen uitdelen, moeten deze uiteraard eerst 
verzameld worden. Ook dit jaar vond hiervoor IAESTE’s 
jaarlijkse Annual Conference plaats in Berlijn, waar een Bel-
gische delegatie van vijf personen aanwezig was (19 tot 25 
januari 2018). Deze Belgische delegatie, bestaande uit de 
National Secretary van IAESTE België, Annelies Vermeir en 
haar team (Liesbeth De Ryckere, Len Vande Veire, Nicolas 
Willekens en Chaïm De Mulder) vertrok richting Berlijn 
met een honderddertigtal stageplaatsen in België die door 
onze lokale IAESTE-leden werden verzameld. Tijdens de 
vele exchange-sessies die op de conferentie plaatsvonden, 
werd elk van deze Belgische stages uitgewisseld voor een 
buitenlandse stage.  
Het resultaat van dit harde werk mag er zijn: Onze delega-

tie keerde terug naar België met maar liefst 136 buiten-

landse stages in 53 ver-

schillende landen. Dit was 

niet mogelijk geweest zon-

der de vele enthousiaste Bel-

gische IAESTE-leden die al 

deze stages in ons land heb-

ben verzameld. 

First come, first serve offers 
Ondertussen bevinden we ons reeds in de derde applicatieronde. Er zijn nog steeds 
meer dan 30 stages beschikbaar, waaronder stages in de Verenigde Staten, Vietnam, 
Jordanië, Indië... Wat nieuw is aan deze applicatieronde, is het feit dat de eerste per-
soon die appliceert en voldoet aan het stageprofiel, de stage automatisch toegewezen 
krijgt zonder selectieprocedure. Zorg dat jouw droomstage niet voor je neus wegge-
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kaapt wordt! Alle nog beschikbare stages zijn aangeduid in blauw en vet lettertype op 
https://vtk.ugent.be/iaesteappl/, appliceer nu, morgen is het misschien te laat! 
 

IAESTE talks 
Wie IAESTE zegt, denkt vanzelf 
aan de organisatie die buiten-
landse stages aanbiedt aan stu-
denten met een wetenschappelij-
ke achtergrond. Wat echter vaak 
vergeten wordt: we kunnen deze 
stages slechts aanbieden dankzij 
het gigantische netwerk van 

‘Local Committees’ die over de hele wereld actief zijn. België bestaat bijvoorbeeld uit 
drie LC’s: Gent, Leuven en Brussel. Om dit aspect van internationalisering in de kijker 
te zetten organiseert IAESTE Gent op 29 maart 2018 de tweede editie van IAESTE 
talks. Hier brengen we hulde aan andere bedrijven en organisaties die internationaal 
samenwerken aan actuele wetenschappelijke projecten door diverse gastsprekers aan 
het woord te laten. 
 
De twee gastsprekers zijn ondertussen bekend! De eerste spreker van de avond is Jo-
nathan Berte, oprichter en CEO van Robovision, een bedrijf dat gevestigd is in Gent. 
Hij leidt een team van computerexperts dat gespecialiseerd is in het tot de verbeel-
ding sprekende domein van artificiële intelligentie. De mensen van Robovison willen 
‘deep learning’ gebruiken om waardevolle data te verkrijgen uit de digitale explosie 
die onze maatschappij tegenwoordig overspoelt. Daaropvolgend zal Christian Dierick, 
de Belgische Industrial Liaison Officer in het ITER-project, het hebben over de weg 
naar ‘unlimited energy’. Het ITER-project is een van de meest ambitieuze energiepro-
jecten in de hedendaagse wereld. In het zuiden van Frankrijk werken 35 landen al ja-
ren samen om ‘s werelds grootste tokamak ooit te bouwen, een machine ontworpen 
om de haalbaarheid van kernfusie als grootschalige en koolstofvrije bron van energie 
aan te tonen. Achteraf kan er op de receptie nog volop gediscussieerd worden over de 
behandelde onderwerpen! 
 

Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te versturen naar iaes-
te@vtk.ugent.be 
- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website 

www.iaeste.be 
 

 

https://vtk.ugent.be/iaesteappl/
mailto:iaeste@vtk.ugent.be
mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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IAAS 
 
Ela, ola, wat smijten ze hier nu binnen. Haha, lang geleden he! Hoe is’t 
nog met de kindjes? Moh, serieus, amai 10/10 voor Godsdienst? 
 
Hoe dat is met IAAS Gent? Awel ja, goed he! De winterslaap is voorbij 
en we zijn weer volop in gang geschoten e. Bon, Marie-Jeanne, ik moet 

een artikel gaan schrijven. Jaa jaaa ik kom zeker nog eens voor een koffie en koekske. 
Alé salut he! 

Sorry, mijn buurvrouw was weer nogal nieuws-
gierig. Vorige keer vertelde ik jullie dat ik op 
EDM, de European directors meeting zat. Wel 
ja, ik ben terug he. 
EDM: 1-7/12, Podgorica, Montenegro. Oude 
vrienden ontmoeten, nieuwe vrienden maken 
uit Bulgarije, Spanje, Montenegro, Griekenland, 
Portugal, Polen, Frankrijk, Duitsland, Kroatië, … 
We hielden vergaderingen over allerlei onder-
werpen die IAAS Europa aangaan (constitutie en 
zo, hardcore stuff), hielden workshops en soft-
skill trainingen en gingen bedrijven gaan bezoe-
ken. Zo zijn we naar een winery gegaan die zich 
zowaar in een berg bevond, hebben we een im-
ker bezocht, musea, … en twee populaire steden. 
Hebben jullie dan ook feestjes gehad? Natuurlijk 
wel. We kunnen bijleren en plezier perfect com-

bineren   Zo hadden we natuurlijk onze le-
gendarische trade fair, waar je lekker eten kan 

proeven van alle deelnemende landen (pst, ook drank, heuj Rakia). 
 
International fika: 15/2, Agora. We verkochten lekkere dessertjes aan kleine prijzen 
om een beetje promo te maken voor onze volgende activiteiten. Jullie genoten duide-
lijk want we waren snel uitverkocht! 
 
IAAS/VLK Cocktailparty: 22/2, Koepuur. Wat een feestje was dit?! Goedkope, goede 
cocktails met zwoele beats op de achtergrond en dan nog eens een glow in the dark 
thema, dat was onze cocktailparty. 
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European Regional board meeting: 3-7/3, Gent. Afgelopen week kwam de Regional 
Board van Europa samen om een hele week te werken aan hun plan voor de regio met 
behulp van soft-skill trainingen, brainstorms, ... Er zitten maar liefst 2 belgen in de 
board! 
 
UP NEXT: 

A World of Water: 21/3, Oehoe. 
Een symposium over water om 
Protos te steunen? WOW, super 
idee. Verschillende experten 
zullen spreken over waterprob-
lematiek en hierna kan je 
napraten op de receptie. De 
inkom bedraagt 1 euro, ten voor-
dele van Protos. Protos is een 
NGO die streeft naar een beter 
water management in ontwik-
kelingslanden en België. Dit 
symposium wordt georganiseerd 
door de studenten van Land & 
Water samen met IAAS Gent 
omdat deze problemen vaak aan 
bod komen in onze studies en 
omdat het op 22/3 World Water 
Day is. Kan je niet komen? Dan 
kan je Protos nog steeds steunen 
door een zakje snoep te kopen in 
de Agora de week voordien. Tot 
dan! 
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Ontbijtactie: 27/3, Agora. Kom een heerlijk ontbijtje kopen met een goed gevulde 
goodiebag voor maar 4,5 euro vvk (of 5 add). Waarom zou je dit kopen? Om ons te 
steunen natuurlijk! Met deze ontbijtactie financieren wij ons komende IAAS jaar en 
organiseren we tal van activiteiten voor jullie. Smullen van een lekker ontbijtje en te-
gelijkertijd goede karma verdienen, easy peasy dus! 
 
Project sigma: 19/4, Oehoe. Still a secret… 

 

Trade fair: 24/2, Agora. International food & drinks met daarbij wat live entertain-
ment. Wat wil je nog meer? Kom dus eens af en geniet van een optreden van ons lo-
kaal bio-ir talent terwijl je kan smullen van de heerlijke gerechten. Heb je zin om in-
ternationaal te koken of ons te entertainen? Stuur zeker een mailtje naar Celi-
ne.Callewaert@UGent.be 
 
Ok, dit was het dan, lekker veel om naar uit te kijken dus. Ik hoop je op één van onze 
activiteiten te zien!  
 
Pater Callewaert, out. 

mailto:Celine.Callewaert@UGent.be
mailto:Celine.Callewaert@UGent.be
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Heb jij een goed idee voor meer duurzaamheid aan de UGent, maar mis je de centen?  
 
Ding dan mee naar de duurzaamheidsaward ‘de Groene Ruijter’ en maak kans op 1000 euro 
om je project te realiseren! Op 24 april reikt het Duurzaamheidskantoor voor de vijfde keer 
de duurzaamheidsaward uit. Twee jaar geleden ging De Groene Locomotief aan de haal met 
de prijs en ze konden met het prijzengeld hun project rond duurzame internationalisering 
aan de UGent uitwerken. In 2017 werd ‘de Groene Ruijter’ zowel door de jury als het publiek 
uitgereikt aan het project ECOzy CORNER. Deze enthousiastelingen bouwden met oude 
Schampers toffe meubeltjes. 
 
Met de Groene Ruijter zet de UGent de gedreven strijd van Andreas de Ruijter voor een duur-
zamere wereld verder. Andreas, die overleed in juli 2013, was student burgerlijk ingenieur en 
onder meer bestuurslid van UGent1010 (nu D’URGENT). 
 
Zowel studenten als personeelsleden kunnen een project voorstellen. De winnaars krijgen 
naast de award een subsidie van 1000 euro om het project uit te voeren. De klemtoon ligt op 
voorstellen om de studeer-, werk-, leef- en onderzoeksomgeving duurzamer te maken, te sen-
sibiliseren over een duurzaamheidsvraagstuk of op een originele en creatieve manier aan te 
zetten tot meer duurzaamheid. 
 
Indienen kan nog tot 18 april.  
 
 
Info en voorwaarden - www.ugent.be/duurzaam 
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Study case: Aalst carnaval 
Laurens Lambrecht 
 
Je hebt er hoogstwaarschijnlijk al eens van gehoord of het van ver geroken: Oilsjt car-
naval! Het is die tijd van het jaar dat mannen vrouwen worden, dat er op klaarlichte 
dag achter een nietsvermoedende nieuwsreporter volle manen verschijnen en dat een 
hele stad als het ware verandert in één grote jungle. Kortom de Aalstenaars zijn een 
ras apart. Vandaag zal ik jullie proberen wegwijs te maken in het fascinerende manne-
lijke paargedrag van deze Aalstenaar (ook wel Allium cepa hetende) tijdens zijn 
bronstperiode genaamd carnaval. 
 
De avond valt en het mannetje maakt zich klaar voor de jacht. Ter voorbereiding hy-
drateert hij zich nog even uitbundig met alcoholische dranken zodat zintuigen en 
charmes worden aangewakkerd. Na het zwartspuiten van gezicht en gezellig zwart 
kleuren van enkele tanden, besluit onze Aalstenaar dat hij heet en gereed is om te 
gaan. Eenmaal aangekomen in het feestgedruis neemt hij zijn hydratatie misschien 
iets te serieus en voelt hij dat stappen strompelen wordt en zijn zicht vertroebelt. Dit 
houdt hem natuurlijk niet tegen en een paar meter verderop in de straat krijgt hij zijn 
eerste prooi in het vizier. Als een ware casanova roept hij het vrouwtje toe: ‘Ej bieken, 
ne ké moilen?’ (vrij vertaald: ‘Hey schatje, wil je eens zoenen?’) Uit de angst en wal-
ging op haar geschokte gezicht concludeert de Aalstenaar dat zijn lokroep een succes 
was en gaat hij over tot het volgende deel van het paringsritueel: ‘de verleiding’. 
 
Typisch aan het ras van de Allium cepa en vooral dan bij de mannen, is hun gebrek 
aan schaamte. Dit komt ook zeer mooi tot uiting in hun paringsdans waarbij ze het 
vrouwtje in alle vrijheid direct vastpakken en hopen op het beste. Dit was dan ook de 
tactiek van ons mannetje bij ‘de verleiding’. Na het vrouwtje te pakken te krijgen, sluit 
hij zijn ogen, tuit zijn lippen en gaat er gewoon voor. Een aantal seconden zonder ant-
woord op zijn lippen later, opent hij de ogen en ziet dat het vrouwtje met een kramp-
achtige beweging haar hoofd zo ver mogelijk van het zijne probeert te houden en haar 
gezicht zoveel mogelijk bedekt. Het mannetje beseft dat ze misschien toch niet geïn-
teresseerd is en besluit om het hierbij te laten. Teleurgesteld en onwetend van wat er 
fout liep, druipt hij af. 
 
Plotseling voelt hij iets opborrelen in zijn maag. Was er dan toch meer aan de hand 
dan enkel het bevredigen van zijn lusten? ‘Zijn dit misschien die vlinders in de buik?’ 
vraagt het mannetje zich af. ‘Is dit nu echt de liefde die al sinds mensenheugenis 
wordt aanschouwd als het mooiste op aarde?’ Of toch niet, want die liefde begon plot-
seling naar boven te komen. Met een krachtige straal en een debiet van jewelste spoot 
zijn ‘liefde’ er langs zijn mond weer uit. De reden dat de Aalstenaar dit doet is nog 
niet duidelijk. Sommige wetenschappers zien hier het afbakenen van een territorium 
in, maar de academische wereld is het hier nog niet volledig over eens. 
 
Al het voorgaande vergt natuurlijk heel wat energie zodat ons mannetje even over-
schakelt van het jagen op het verzamelen. In de verte spot hij een eetkraampje. Zijn 
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keuze staat vast: smoutebollen. Nu nog kiezen met wat. Na alle soorten suikers af te 
gaan: witte, bruine, lichtbruine, terug witte, of toch bruine; en alle mogelijkheden ge-
wikt en gewogen te hebben, staat zijn keuze vast… ‘Voor mij 12 smoutebollen met pic-
kles en stoofvleessaus!’ Inderdaad, ons mannetje gaat op zijn gevoel af en kiest voor 
deze typische Aalsterse delicatesse. Hoe deze combinatie tot stand is gekomen en 
waarom dit tijdens Aalst carnaval zo een gigantisch succes is, daar is nog geen con-
sensus over. Sommige wetenschappers stellen dat de voedingswaarde van de pickles 
het libido exponentieel verhoogt, volgens anderen is het dan eerder de combinatie 
van de drie ingrediënten die zorgt voor een pittige mondgeur waaraan het vrouwelij-
ke geslacht niet kan weerstaan, maar 70% is het erover eens dat het eten van dit 
streekproduct gebaseerd is op het aloude principe van: ’hoe vettiger, hoe prettiger’. 
 
Na zijn krachtvoer te hebben binnengespeeld, besluit hij om van tactiek te verande-
ren. ‘Als ik haar nu eens gewoon verras en direct begin te moilen’, vraagt hij zich af. 
Een gewaagde tactiek die in het verleden al menig soortgenoot enkele klappen had 
bezorgd. Maar het mannetje is duidelijk wanhopig en beslist om voet bij stuk te hou-
den. Dus zo gezegd zo gedaan, stapt hij af op de eerste de beste blondine. Zonder een 
blik op haar gezicht te werpen, smijt hij zich op haar en laat zijn dierlijke lusten op 
haar los. Het vrouwtje was duidelijk verrast want pas na een seconde of drie duwt ze 
het mannetje van zich af. Vol voldoening staat het mannetje klaar om de eventuele 
klappen te incasseren, tot zijn slachtoffer hem toeroept met een stem zo zwaar als de 
zee diep is. ‘Wadest me a eh, jong?!’ (vrij vertaald: ‘Zeg, wat krijg jij nou weer?’). Blijkt 
dat onze Aalstenaar in aanraking was gekomen met een verder geëvolueerde soort in 
zijn familie: de Voil janet. De reden dat een mannetje zich in deze periode omtovert 
tot een vrouwtje is vrij complex en hiervoor verwijs ik graag naar gespecialiseerde lite-
ratuur. Na dit verwarrende voorval besluit het mannetje dat het wel welletjes was ge-
weest voor die dag en trekt zich terug tot in zijn nest. 
 
Zoals je ziet is dit een periode van vallen en opstaan. Het is dan ook fascinerend om te 
zien dat na deze driedaagse maar 1 gevoel zijn kater, slaaptekort en darmproblemen 
overtreft: het verlangen naar meer van dat. Meer van dat ‘carnaval’. Dat vreemde ver-
langen is wat hen werkelijk een ras apart maakt. 
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De zegen van in herhaling vallen 
Feest 
 
Beste lezers en sympathisanten 
 
Heeft u ook wel eens het probleem dat u te veel in herhaling valt? Krijgt u de woor-
den “Ja dat heb je gisteren al gezegd” ook zo vaak gehoord? Krijgen zij de woorden 
“Doe op zijn minst alsof ge het nog niet gehoord heb eh, voor 
mij” ook zo vaak gehoord? Wel, beste lezer/sympathisant, als 
uw antwoord op deze retorische vragen “vies”, “smerig” en/of 
“ja” was, dan weet u niet alleen niet wat een retorische vraag is, 
maar dan ben je net als mij gezegend door JHWH Hemzelf/
Haarzelf/Hetzelf!  
“Hunk, hoe bedoel je gezegent?” Goeie vraag, mijn allerliefste 
ongeletterde. Van elke zwakte moet men een sterkte maken! 
Wen laif gifs joe lemuns… meik lemunijt! Ajaté!!  
Een korte opsomming van alle voordelen aan in herhaling vallen: 
• Je bent sowieso zeker dat je je verhaal 

aan iedereen gedaan hebt! Mensen zul-
len ook versteld staan van je enorm vo-
caal geheugen: je vertelt immers elke 
keer exact hetzelfde verhaal in exact de-
zelfde woorden! Ooit al zo snel zo slim 
eruit gezien bij iemand? Dacht van niet! 

• Als je in de rij staat voor de broodjes en 
Kathy of Karen hebben niet goed ver-
staan wat je precies wil, kan je gewoon 
je bestelling herhalen! Ziekhandig 
toch?  

• Als iemand je verhaal niet zo goed be-
grepen heeft, kan die gewoon wachten 
tot de dag nadien! Geen O2-verspilling of CO2-uitstoot door zijn overbodige vraag 
om jezelf eens te herhalen. Zo draag je ook nog indirect je steentje bij om het kli-
maat te redden! Nu kan je perfect je donatie voor Greenpeace compenseren en zo 
geld besparen.  

• Herhaling wordt beschouwd als een stijlfiguur in de poëzie en proza. Denk bijvoor-
beeld aan “Veni. Vidi. Vici”. Dat is een voorbeeld van een alliteratie maar je snapt 
mijn punt wel.  

• Wanneer je een stap zet in de muziekindustrie, kan je het 
waarschijnlijk ver schoppen met je one-hit-wonder! Je hoeft 
enkel één zin of woord te nemen en je gave doet de rest. In 
elke kamer van een basic bitch spelen nu eenmaal constant 
dezelfde repetitieve liedjes. Tophits zoals “baby, baby, baby, 
oh”, “Hoe is jouw naam” of “V*gina” zijn nog steeds de 
grootste hedendaagse voortrekkers van de industrie. 

Afbeelding 1: lemuns 

Afbeelding 2b: Foto van vrouw die vaak 

in herhaling valt 

Afbeelding 2a: lemuns 
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Google it. 
• Mensen weten altijd wat wanneer plaatsvindt! Geen enkele da-

tum zal in de vergetelheid duiken. Denk aan belangrijke data 
zoals Paashaas, dé Vooruitfuif van de VLK  op 28 maart, allez 
ik zeg maar iets he. 

• Als je in de rij staat voor de broodjes en Kathy of Karen hebt niet 
goed verstaan wat je precies wil, kan je gewoon je bestelling her-
halen! Ziekhandig toch? 

• Je helpt je vrienden keigoed bij gemeenschappelijke vak-
ken. Ze zullen de cursus al kennen vooraleer ze die ooit 
opengedaan hebben, zolang jij er maar even naar geke-
ken hebben. Al hun goeie punten zijn dus aan jou te danken! Wanneer hun punten 
dan eens wat minder zijn, weet je meteen dat zij je negeren en geen echte vrienden 
zijn. Ditchen die teringlijers.  

Het werkt ook in omgekeerde richting: je vrienden weten meteen wanneer jij hen 
echt graag ziet! Vooral als je op een zatte avond maar blijft lullen over hoe je niet 
zonder hen kan, en ja, we weten allemaal dat jij één van die soort dronkaards 
bent.  

 
Zo allerliefste lezer/sympathisant. Nu je dit gelezen hebt, weet je wat voor een geluk 

jij niet hebt! Dus onthoud: “Alea iacta est (ofwel: Pluk de Dag)” 
Kom vooral meer alea’s iacta’en op Paashaas! Deze Vooruitfuif wordt het feestje 

van het jaar! Beman jezelf met een ticket voor 28 maart! 
 
 

Kusjes & Kusjes 
Auteur van deze thesis Logopedie 

Afbeelding 5: Scriptie 

uit mijn dagboek 

Afbeelding D: lemunijt – 

B. John C. 
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Tips over plantjes en 

vele aanverwantjes 
Met boer BJ 
 
Pilea peperomioides 
Pilea peperomioides, ook wel de pannenkoekenplant, Chinese money plant of missio-
nary plant. Tegenwoordig kan je er niet meer naast kijken. In elk trendy tijdschrift of 
hip pinterestbord zie je deze plant opduiken. Je zou denken dat deze plant het zeer 
recent tot kamerplant schopte, maar niks is minder waar. De pannenkoekenplant is 
een echte klassieker die al bijna een halve eeuw lang over de hele wereld woonkamers 
siert.  
 
De Chinese money plant is afkomstige uit de 
bergachtige Yunnan provincie in Zuid-China. 
Daar werd de plant voor het eerst beschreven in 
1906 door de Schotse botanicus George Forrest. 
Over het leven en de vele ontdekkingsreizen van 
Forrest kan men hele boeken schrijven. De vele 
tochten en moordpartijen in het Chinese berg-
land werden dan ook beschreven door Brenda 
McLean in het boek George Forrest, plant hunter, 
het schijnt een echte aanrader te zijn.  
De Duitse botanicus Friedrich Ludwig Emil Diels 
herontdekte de plant in 1912 en zorgde voor de 
huidige naam en classificatie (peperomioides ~ 
peperachtig). 
In 1944 zou de Noorse missionaris Agnar Espegren stekjes van een pannenkoeken-
plant hebben meegenomen naar Noorwegen toen die het land moest verlaten. Sinds-
dien verspreidde de plant zich als kamerplant over Scandinavië en daarna heel Euro-
pa. Vrienden deden elkaar stekjes of zelfgekweekte plantjes cadeau. Hierdoor kon de 
plant zich verspreiden onder tuinliefhebbers zonder dat botanici het konden opmer-
ken. Pas in 1980 werd de plant ontdekt door telers als populaire kamerplant. In 1984 
verscheen de plant voor het eerst in het vooraanstaande Kew Magazine, uitgegeven 
door de Royal Horticultural Society (RHS). Sindsdien wordt de plant voornamelijk in 
Nederland op commerciële schaal geteeld.  
 
Pilea peperomioides behoort tot de brandnetelfamilie (Urticaceae). De plant heeft op-
vallende grote, ronde bladeren en vlezige stengels. De bladeren kunnen zo groot wor-
den als de handpalm en staan op twee derde van het blad ingeplant op de bladsteel. 
Het blad is succulent en glanzend. Het heeft een vlezige, leerachtige structuur en een 
donkergroene kleur. De plant kan tot 60 cm groot worden en bloeit met een onopval-
lend klein, wit bloemetje. Binnen bloeit de pannenkoekenplant echter zelden.  
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De pannenkoekenplant is geen veeleisend plantje. Geef hem voldoende licht maar 
geen direct zonlicht. Lichte schaduw zal zorgen voor iets grotere bladeren. Wekelijks 
water geven om de grond vochtig te houden, maar geef hem nooit natte voeten. Om 
de maand kan je de plant wat standaard vloeibare meststof geven, maar zonder lukt 
even goed! Wanneer de plant ouder wordt, vormt er zich een stengel waaraan telkens 
één zijstengel met één blad wordt gevormd. Na verloop van tijd zal er onderaan de 
stengel zich een nieuwe stengel vormen. Deze kan je gemakkelijk stekken om een 
nieuw plantje te verkrijgen. Zoals eerder vermeld, was het net dat makkelijk stekken 
dat voor de snelle verspreiding zorgde van deze plant.  
 
Tot slot nog deze waardevolle tip! Als je in de aarde bij de pannenkoekenplant een 
muntstuk plaatst, dan zal die spontaan welvaart aantrekken. Word je ineens heel rijk, 
geef de plant dan een echte gouden pot. Dat heeft hij dan zeker wel verdiend! 
 
Wat deze plant betreft, kan ik maar één iets besluiten. HAAL ER EEN IN HUIS IE IS 
ZO CUTE! Zoek iemand met stekjes of koop er ééntje (rond de 10 euro). Je zal er veel 
en lang kunnen van genieten! 
 
Grts boer BJ  
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Katerblaast 
 

De grappigste uitspraken en lolligste moppen voor u gebundeld. Ook een onvergetelijk 
moment meegemaakt dat je met je medestudenten wil delen? Dien ze als de bliksem in 
op ww.boerekot.be/katerblaast ! 
 
Simon Heunick: “...en toen zei ze: ‘Kheb net een relatietest gedaan in de Joepie en we 
hebben de perfecte relatie.’ Ja een week later was het uit. Fuck de Joepie.” 
 
Jan DM: “Ik heb eigenlijk echt geen prijsbesef.” 
 
Arjen terwijl hij naar oefeningen proceskunde 2 kijkt: “Hoe heet die dude weer van 
‘the matrix’?” 
Jeroen: “Keanu Reeves.” 
Arjen: “Echt waar, ik vind dat zo'n knappe man. Amai.” 
*Doet verder proceskunde* 
 
Nick DS: “Komaan Wolf. Een land met een H is echt easy. Hint: van waar is Rihanna?” 
Wolf: “... Barbados.” 
 
Arjen: “Perfecte aambeien pudding.” (Zag de afkorting PAP staan op een doos en was 
er zeker van dat de afkorting daar voor stond) 
 
Simon: “Ja ik zeg niet dat hij lelijk was, maar toch hoogst onaantrekkelijk...” 
 
Jonas VDB: “Gaje morgen naar de les?” 
Axelle H: “Delhaize? Da's superduur jong!” 
 
Jorien: “Ik heb pijn aan mijn rug.” 
Arjen: “Oei dat zijn sowieso uitzaaiingen!” (bedoelt uitstralingen) 
 
Louis Tessier: “Als socialist versta ik gewoon hoe economie werkt en jullie niet” 
 
Bertjan O.: “Check ons mongolen zijn: energie verspillen aan eten zoeken. De planten 
lachen ons uit!” 
 
Arjen: “Mensen spreken altijd over ‘zich overeten’ op Kerst.”  
*denkt na* 
“Ma gelijk, ik eet mij altijd over. Of het nu 25 december of pakt 20 oktober is, maakt 
nie uit." 
 
Simon M tegen Milan: “Wat gaat Lotte doen als ze erachter komt dat ge op haar kin-
dergeld uit zijt?” 
 
Simon M tegen Milan: “Als ik u zou binnendoen, zou ik Lotte onrechtstreeks binnen-
doen en dan zou ik onrechtstreeks een pedofiel zijn.” 
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Simon M: “Milan, wat vind jij eigenlijk het aantrekkelijkst aan Lotte?” 
Milan VN: “Dat ze er 12 jaar uitziet” 
 
Simon M: “Vind ge Lotte nice?” 
Milan VN: “Yes, I like her a Lotte” 
 
Wannes VO: “Wist je dat als je sommige vorken in de vaatwas steekt, die magnetisch 
worden?” 
Hannah V: “Maar hoe kan dat?” 
Tim VO: “Als je warm water over dingen giet, worden die magnetisch” (om te zeve-
ren) 
Hannah V: “ Maar dat kan toch niet?!” (serieus) 
Emil W: “Hoe blond kan je zijn?” 
 
Elia M: “Mijn mama is een kaarsje voor mij aan het branden.” 
Nathan R: “Ze mogen voor mij een kampvuur aansteken.” 
 
Frits: “We gaan nog eens onze kelen bevochtigen met Vive La Compagnia op pg 152.”  
Tom H (Oude Garde): “Said the gay man...” 
 
*na het laatste examen*  
Lukas: “Ik twijfel nog. Een Stella of een Omer. Zo’n Omer is wel zwaar op mijn maag.” 
Lena VDH: “Boeien. Straks is uw maag toch nie meer nuchter.” 
 
Nick DS: “Ligt da nie in de Vlaamse Ardennen?” 
Wolf G: “Euhm Nick... de Ardennen liggen wel in Wallonië eh!” 
 
Valerie M Tegen Karlien S: “Doe volgend jaar sensorische! Dan mag je hele dagen 
staan in de kaka... Ik bedoel senseolab” (bedoelde Sensolab) 
 

Sarah H: “Wandelen is soms echt nog moeilijker dan fietsen.” 
 
Jan DM: “Wat moeten jullie hebben van Voeding Fucking Geert?” 
 
*Emil brengt zijn plateau weg en neemt geen enkele andere mee* 
Wolf: “Enkel uw plateau meenemen ofwa? Da was de laatste keer dat ik u pijpte amai” 
 
*Op elk feestje* 
Harry VH: “Oh gast ik wil echt dikke wijven muilen” (bedoelt corpulente meisjes) 
 
Elia M: “Els ziet er vandaag uit als een tampon.” 
*5 minuten later* 
Elia M: “Ik blijf nu echt een tampon zien.” 
 
Wist je dat...  

...Milan zich scheert met het apparaat van Wolf 
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...Wolf dit apparaat enkel gebruikt voor zijn schaam- en konthaar 

...Milan dit pas na een jaar doorhad. 
*enkele inzendingen verderop* 
Milan VN: “Fuck ik heb nu pas door dat Wolf zijn scheerapparaat dat ik soms leen, 
enkel gebruikt voor zijn holbaard” 
*enkele inzendingen verderop* 
Wolf: “Kent ge dat, als ge uw hol scheert en het piekt zo wat een paar dagen nadien? 
Allez, dat de stoppeltjes van uw linkerkaak schuren tegen die van uw rechterkaak?” 
 
Arthur: “Ik voel me echt een leeuwtapijtje.” 
 
Jan DM: “Die stempel van de cursusdienst is echt precies zo'n jodennummer dat wij 
op hun blaadjes stempelen” 
 
Ruben S: “Dat is typisch die Limburgers he, dikke borsten hebben” 
Camille D: “Michiel (Merckx) heeft mij gewoon in mijn mond geknuffeld” 
 
Arjen: “Voor mij zijn alle moeders gescheiden vrouwen.” 
 
Sarah H: “Ik heb geen piet maar mijn piet doet pijn!” 
 
Michiel DW: “Ik zie mezelf nog sloef zijn, zo SM en shit.” 
 
Wolf: “Mijn cum ruikt naar ananas... en regenbogen” 
 
*Auto komt  aangereden, Jorien steekt over en Arjen niet* 
Jorien: “Kom! ‘t Is een Duitser, die stoppen voor alles... zelfs voor de IJzer.” 
 
 

Scan deze QR-code om sneller een Katerblaast in te sturen: 
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Boeroscoop  
Michiel Merckx 
 

Vissen: 19/2 - 18/2 

Je voelt je soms een klein geel visje in een 
zee van blauw. Dat is begrijpelijk, want je 
mist iets. Ga eens praten met een boog-
schutter, die heeft nog nooit gemist! Of 
dat beweert hij toch… Oh en de schorpi-
oen zal een synoniem voor pantoffel ko-
men vragen voor in zijn kruiswoordpuz-
zel, misschien kan jij hem helpen? Jouw 
chemische verbinding van de maand: 
Mg3Si2O5(OH)4 

 

Ram: 21/2 – 20/3 
Hey brakke makker! Lintjes kwijtraken, 
op aanrechten duiken, neus breken op de 
verloren kost, … het is je maand wel ge-
weest, nietwaar? Veel mensen zouden 
zeggen dat je niet goed bezig bent, maar 
je weet zelf wel beter, YOLO! You only 
live one time eh! Oh en vergeet niet je be-
loftes na te komen, beste ram, belofte 
maakt immers schuld, nietwaar? Jouw 
koelmiddel van de maand: R32 

 
Stier: 21/4 – 21/5 
Jij bent gewoon geboren voor je sterren-
beeld, stier! Zoals jij de Koe dekt, dat kan 
niemand anders! Het klant-van-de-week-
schap ligt dan ook voor je in het ver-
schiet! Net als syfilis, maar daar verschiet 
ik niet van. Jouw micro organisme van 
deze maand: Treponema pallidum. 

 
Tweeling: 22/5 – 21/6 
Je komt waarschijnlijk een déjà vu tegen, 
het gevoel dat je dit moment al eerder 
meemaakte en je ervaart ook vaak déjà 
vu’s, het gevoel dat je dit moment al eer-
der meemaakte. Deze maand staat het 
sterrenbeeld tweelingen voor Uranus, dus 

je stinkt een beetje. Mijn voorspelling 
voor de tweeling voor deze maand: je 
krijgt waarschijnlijk een déjà vu, het ge-
voel dat je dit moment al eerder mee-
maakte. 

 
Kreeft: 22/6 – 23/7 
Het semester is goed ingezet kreeft! Je 
hebt alles eruit gehaald wat erin zat en 
verdikke, niet gedacht dat DIT erin zat! 
Wie weet wat er nog allemaal in zit?! Op 
uw queeste hiernaar wordt u vergezeld 
door toverpoortvriendjes, studiegenoten, 
een Spaans pratende pony, een dode was-
beer en zo’n 1.5 kilogram micro-
organismen. Jouw groente van deze 
maand: aardpeer. 

 
Leeuw: 24/7 – 23/8 
Hear me roar! De leeuw heeft een stem 
die klinkt als een tandartsboor. Heeft u 
een leeuw in de familie, jaag hem dan weg 
of koop oordoppen. De meeste directeu-
ren van middelbare scholen zijn leeuwen. 
Mijn voorspelling voor de leeuw voor de 
komende twaalf maanden: Iedereen die u 
kent wordt weer één jaar ouder. Oh en 
betaal je schulden terug! Je doet je ster-
renbeeld oneer aan! 

 
Maagd: 24/8 – 23/9 
Er zit meer in een lychee dan je denkt, 
beste maagd! Zo zit er tot wel 10 mg Calci-
um in 100g Lychees! Heb je daar ooit aan 
gedacht, maagd? Nee hé, jij denkt alleen 
aan jezelf! Probeer je bekrompen levens-
visie wat te verruimen! En haal die poster 
van koning Leopold de Tweede van je 
muur, mensen beginnen rare ideeën over 
jou te krijgen… Jouw dier van de maand: 
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Macaca mulatta 

 
Weegschaal: 24/9 - 23/10 
Het leven is zwaar, liefste weegschaal, 
maar als je te veel chocolade eet, word jij 
dat ook! Je vrienden zullen er altijd voor je 
zijn, dus gebruik ze maar als je ze nodig 
hebt! Vergeet ook alle stomme dingen en 
denk aan iets leuks, nordic walking met 
baby alpaca’s ofzo! Voor de weegschaal 
die zich wel gelukkig voelt: er is deze 
week een puppy doodgereden. Tevens, 
shoot for the stars, liefste weegschaal, 
kansen zijn er om te grijpen! Uw geluks-
getal voor de komende maand: vier. 

 
Schorpioen: 24/10 – 22/11  
Oeioeioei.. het is te laat. Een paar maan-
den geleden heb je gekozen om toch een 
relatie aan te gaan. Zoals een wijs man 
dikwijls zegt: "don't do it, it's a trap", maar 
jij ging er toch voor. Niemand neemt je 
dit kwalijk! Integendeel, iedereen begrijpt 
dat je liever samen een trui breit, samen 
kruiswoordraadsels oplost of andere din-
gen doet die koppels doen. Indien er pro-
blemen ontstaan in je relatie ga gerust 
naar de vissen, zij zullen met liefde luiste-
ren. Uw gelukskleur voor komende 
maand: oker! 

 
Boogschutter: 23/11 – 22/12 
Naast de pot gepist, beste boogschutter? 
Jaja, we weten het… tijd om op te biech-
ten. En pissen is één ding, maar kakken? 

Jij vuilaard! Je zal deze maand ook een 
aanbieding krijgen, liefste boogschutter 
en het zou zonde zijn om er niet op in te 
gaan! Jouw boom van de maand: 
Adansonia digitata. 

 
Steenbok: 23/12 – 20/1 
Men zegt soms dat de ogen de ramen van 
de ziel zijn, maar misschien moet je toch 
eens een pomp installeren, zodat je ziel 
stopt met overstromen… Waarschijnlijk 
vind je meer details hierover in de les. Of 
niet. Je krijgt deze week ook complimen-
ten over je kleding, zelf gemaakt? Mijn 
voorspelling voor jou: Je favoriete voetbal-
team wordt kampioen! Of niet.  

 
Katerman: 21/1 – 18/2  

Hey katerman, heb je weer een kater, 

man? Moest er een moeder overpoort be-

staan, zat jij zeker in het booze team! Je 

weet wat ze zeggen: if life gives you le-

mons, you better make a nice limoncello 

out of them! Maar drink het niet allemaal 

zelf op! De mensheid is een gen aan het 

ontwikkelen waardoor ze misselijk wor-

den van alcohol, dit door overmatig 

drankgebruik. Dus doe de generatie na u 

een plezier en plant niet voort, zo kunnen 

zij ook nog genieten van hun pintjes. Jouw 

houtsoort van de maand: Angelim vermel-

ho 

Breaking nieuws: Nieuw deze maand in de horoscoopwereld: transsterrenbeelden! 

Want, als je mag kiezen of je een man of een vrouw bent, waarom zou je dan niet mo-

gen kiezen welke sterrenbeeld je wil zijn?  
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