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Eindelijk! We mogen spreken 
over de examens in de passé 
composé. De één heeft het al 
wat beter overleefd dan de ander  
en sommigen maken hun 
vakantie al vrij om in de boeken 
te duiken, maar geniet nog even 
want de VLK biedt weer veel om 
voor te leven. 
Na de vele stormen die we 
hebben doorstaan (Ciara, 
Dennis, de examens) zijn we 
weer klaar voor een semester vol 
plezierigheid, sfeer en een 
zweempje studeren. Met 
Paashaas, de 12-urenloop en de 
Praesidiumverkiezingen benoem 
ik al een paar hoogtepunten van 
komend semester. Natuurlijk 
zullen de uitbundige feestjes  en 
bandscheppende cantussen ook 
niet ontbreken. Wij hopen alvast 
op een heleboel sappige 
verhalen de komende paar 
maanden. Blok ex, semester in! 
 
Vele groe(i)tjes en natuurlijk 
ook veel leesgenot! 
 
Jullie Groeiredacteurs, 
Tim Lepoudre en           

Ewout Duhamel 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie Maart 2020 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2019 – 2020, jaargang 75. 

Dit is de Maartgroei, gedrukt op 350 

exemplaren. 

Groeiredacteurs: 

Tim Lepoudre & Ewout Duhamel 



 2 

 

 

Kalender 
 

Datum Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag Lopen rond de 
watersportbaan 

GUSB 19u30 
 

Elke woensdag Start to run Ingang blok A 19u30 

3/3 Speeddate Agora 20u00 

4/3 Bierpong Paviljoen 20u00 

9/3-10/3 Bloedserieus Ufo / 

10/3 E-sports Therminal 17u00 

12/3 Oorlogscantus 
tegen Parkwacht 

Paviljoen 19u30 

17/3 Comedy avond Koepuur 19u00 

18/3 Consultancy 
workshop 

Blok E 19u00 

19/3 Thesiscantus Paviljoen 19u30 

23/3 Ie-net Young 
Potential Eve 

Oehoe 19u00 

24/3 LAN-party Paviljoen 19u00 

25/3 Schachtenkonvent Paviljoen 19u00 

26/3 Paviljoencafé + 
Poker 

Paviljoen 17u00 

1/4 Paashaas Vooruit 22u00 

2/4 Praesesverkiezing Paviljoen 10u00 

3/4 Oudezakkencantus Paviljoen 19u30 
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De praeses blikt vooruit 
Praeses 
 
We zijn weer een nieuw jaar begonnen. Een belangrijk jaar, waarin de faculteit haar 
100ste verjaardag viert. Net als onze collega’s in Gembloux, die worden ook 100 jaar 
oud. Dat is wel een bezoekje waard denk ik! 
 
Het smaakt echter wat wrang en dubbel. Een faculteit met als leuze “Erudimus qui 
custiodient terrae fertilitatem”, vrij vertaald: “Laten wij hen onderwijzen die waken 
over de vruchtbaarheid van de aarde “ wordt 100 jaar in een tijd waarin Climate 
Change letterlijk een hot topic is. 
 
Reden genoeg om de komende 100 jaar ons beste beentje voor te zetten, maar niet 
alleen voor de faculteit is het een belangrijk jaar, ook voor haar studenten. Binnenkort 
worden de nieuwe studentenvertegenwoordigers verkozen. Deze personen vormen de 
spreekbuis van de studenten, zowel op facultair als universitair niveau. Het is de 
positie waar je als student het verschil kan maken en doorweegt op de universitaire 
beslissingsvorming. Ik wens onze toekomstige Stuvers alvast veel moed en 
constructieve gesprekken toe! 
 
Voor de VLK is het een belangrijk semester. De plannen voor het 100 jarig bestaan 
krijgen stilaan hun finale vorm én het Praesidium voor komend academiejaar wordt 
verkozen. 
 
Goesting om hiervan deel uit te maken? Stuur zeker eens een berichtje naar één van 
de praesidiumleden, want het blijft natuurlijk belangrijk om zo’n keuzes goed te 
maken zodat je er ten volle van geniet.  
Veel succes en tot binnenkort! 
 
Simon  
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Heb jij een onstuimige creativiteit die je maar niet kan 
temmen?  
Heb jij altijd al willen samenwerken met een geëngageerd 
team?  
Heb jij een organisatorisch meesterbrein dat dringend 
ergens tot uiting moet komen?  
Heb jij nood aan een extracurriculaire activiteit?  
Heb jij zin om te helpen bij het grootste feestjaar van de 
VLK op poten te zetten?  
Heb jij zin om je CV wat te pimpen?  
------------------------------------------------------------------------- 
Vervoeg ons Centurion-team en laat de organisator/
creativator in je los.  
Info bij   
  Lena Vanderhaeghen 
  Kato Bredael 
  Bram Martin 
  Yarine Deschuymere 
 

Groetjes 
Het Centurion-team 
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Griet Groet Groei: Een kat op kot 
Vice 
 
Elke dag zien we Kroketje rondlopen op de faculteit en menig student overweegt wel 
eens om Kroketje mee te nemen naar kot. Hoeveel beter zouden de examens wel niet zijn 
met zo’n vrolijk zacht beest op kot dat je voeten warm kan houden? Eerder schreef ik al 
een artikel over het al dan niet nemen van een kat. Ik zou hier echter graag enkele 
nuances aanbrengen.  
 
Mijn kotgenoot, Lena, en ik konden niet langer weerstaan aan de drang en besloten 
zo’n beestje te adopteren uit het asiel. Tijdens de examens, wanneer de nood aan een 
kat het hoogst is, gingen we naar het asiel. We dachten aan zo’n dikke poes die er 
geen probleem mee zou hebben om op een appartement te leven. Spijtig genoeg 
waren alle dikke poezen zeer schuchter. Gelukkig was er Rosette! Rosette is een oude 
kat. De logische redenering was dat oude katten lui zouden zijn en goed zouden 
aarden op een appartement. (Tip 1: Oude katten zijn heel actief, kies een dikke 
poes zoals de lapjeskat die altijd tegen het raam plakt in de Spiegelhofstraat)  
 
Ineens hadden we dus een kat op ons appartement! Rosette is een grote fan van 
aandacht en komt steeds op je schoot liggen en, zoals het een kat betaamt, op je 
laptop staan. We waren echt wel in de wolken met dit kattengedrag, maar er zijn ook 
een paar keerzijden waar je niet onmiddellijk aan denkt, zoals de kattenbak. Een 
kattenbak uitkuisen is echt zeer vies en je moet dat elke dag doen anders stinkt heel 
het appartement. (Tip 2: Kies een dichte kattenbak, steek een vliegenraam in 
het raam zodat je kat niet gaat vliegen wanneer je het appartement 
broodnodig verlucht). Houd er ook rekening mee dat je kat af en toe accidentjes 
kan hebben. Natvoer is namelijk niet altijd het beste idee. Ik zal echter niet op de 
details ingaan.  
 
Over accidentjes gesproken, die “accidentjes” zijn niet altijd per ongeluk. Houd er 
rekening mee dat je met een kat te maken hebt. Hoe schattig ze ook kunnen zijn, dit 
zijn opportunistische en soms stoute dieren. Doe je iets waar je kat het niet eens mee 
is, rol dan zeker je badkamermat op. (Tip 3: sluit ook steeds je valies, ook dit is 
een fijne wraakpipiplaats) Ik geef ook nog even mee dat een cantusbroek niet naar 
kattenpipi hoort te ruiken. Hoe ranzig de cantus ook was, er is normaal geen 
kattenpipi aanwezig. Laat je dus niets wijsmaken door je kat. 
 
Met bovenstaande paragrafen wil ik tonen dat je geen kat in huis moet halen, als je 
een grote hekel hebt aan kuisen. In de 3 jaar voor dit jaar heb ik namelijk in het totaal 
niet zoveel gekuist als dit jaar. Misschien heb ik wat veel op de negatieve dingen 
gefocust. Je krijgt ook veel liefde van een kat en bovendien moet die kat ook met jou 
samenleven. Al eens bedacht hoe eng het is voor een kat wanneer je om 5u ’s 
ochtends binnenstrompelt? Bovendien is het niet fijn voor een kat als je op haar staart 
stapt. Die staart ligt inderdaad te pas en ten onpas overal, maar wij, studenten, zijn 
zelf niet bepaald opruimers. 
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Ik weet niet goed hoe ik dit artikel moet besluiten. Is een kat op kot voor jou een goed 
idee? Niet altijd, maar het is wel leuk. Is een kat op kot voor de kat een goed idee? 
Geen idee. Rosette miauwt permanent en spijtig genoeg spreek ik geen kats dus heb 
ik geen idee of Rosette zich verveelt. Ik miauw, zoals elke persoon die een kat ziet, 
gewoon terug, maar ik heb geen idee waarover onze conversatie dan gaat. Ik kan wel 
besluiten dat een oude kat meer stinkt dan een jonge kat. Ook moet je zeker zijn dat 
je niet allergisch bent aan de kat.  (Tip 4: Laat bij lichte aanwijzing van allergieën 
je kat niet op je bureaustoel zitten. Anders studeer je op de grond om te 
vermijden dat je je cursus volniest.) Dus inderdaad, een kat is wel wat werk, maar 
je hebt steeds een Netflixkameraadje en wanneer je thuiskomt, staat er je steeds 
iemand miauwend op te wachten.  
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De voor- en nadelen van het 

omgaan met Gaston 
Jarne 
 

We zijn nu een semester verder en ik denk dat 
bijna iedereen ondertussen wel al eens gehoord 
heeft van onze legendarische Waalse vriend: 
Gaston Dejaeghere.      We hebben dan ook al het 
een en ander met deze tweetalige jongeman 
beleefd en vond ik het eens tijd om aan de hand 
van wat pragmatische overwegingen te proberen 
concluderen of het hebben van een Waal in je 
vriendengroep wel degelijk een positief effect 
heeft. Dan kan ik ook direct voor mezelf beslissen 
of ik die dag in Wuustwezel betere beslissingen 
had moeten nemen (had ik het bij Aalst moeten 
houden?)  
Tijd om de voor- en nadelen van Gaston op te 

sommen! 
 
De grote lijst van voordelen: 

• Je leert elke dag nieuwe dingen over de cultuur van onze zuiderburen 

• Je leert elke dag dat je de taalgrens beter niet oversteekt, behalve als je uit dit 
land wil ontsnappen (neem gewoon de boot) (of het vliegtuig, wie reist er nu nog 
met de boot hahaha). 

• Je beseft elke dag dat je kennis Frans zwaar ondermaats is (geen idee of dit een 
voordeel is, maar het is ook geen nadeel?) 

• Je leert elke dag nieuwe Franse woorden die je enkel op een compleet verkrachte 
wijze tegen Gaston gebruikt, waarna die eens lacht en ‘connard’ mompelt. Hij 

zegt dat enkel tegen mij, het is een koosnaampje   

• Je bent heel de dag gelukkig omdat je moet lachen door zijn ondertussen 
zeldzame taalfouten. Enkele voorbeelden op de volgende pagina. (Dit moet wel 
met een korrel zout genomen worden, geef hem twee pinten en hij kan beter 
Nederlands dan de gemiddelde Vlaming.) 

 
• Hij kan koken (meer moet ik niet zeggen) 

• Het feestbeest dat hij is, heeft Gaston ook de meeste zotte dansmoves. Met 
andere woorden, heeft het zatte geflirt niet meer het gewenste effect, kopieer 
dan gewoon deze Waal zijn knallers) 
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Er zijn zeker nog voordelen, maar nu tijd voor de nadelen. 

De kleine lijst van nadelen: 

• Die kerel spreekt letterlijk Frans en heeft betere punten dan ik, wtf kiezige kerel 
hahahaha (dit is geen nadeel maar ik moest het even aankaarten). 

• Er is maar 1 fake nadeel, Gaston is ne geweldige kerel, conclusie: juiste beslissing 

genomen! 
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Maar een marathon 
Spordt 
 
Aaaaah het 2e semester staat voor de deur. Vanaf nu worden de dagen langer en de 
nachten korter. De klederdracht en hoeveelheid slaap volgen gedwee dezelfde trend, 
de katers echter niet. 
 
Voor Spordt doet het 2e semester meteen grijpen naar de loopschoenen, want niet 
alleen moeten de cursussen na enkele weken dringend ingehaald worden, ook de 12 
urenloop staat glinsterend aan het einde van de regenboog de boerekotters op te 
wachten. 
 
Nu ik in deze inleidende tekst duidelijk over lopen bezig ben, is het dan ook meer dan 
logisch dat ik een smooth overgang maak naar misschien wel één van ’s werelds 
oudste en bekendste loopevenementen: de marathon. 
 
Ik hoor de Latijnsnobs, Griekse moussakahipsters en medegeschiedenisliefhebbers 
reeds hun bril dichter op de neus schuiven. Geen nood, op het einde volgen er nog 
enkele bedenkingen. Laten we vooral niet te ver op de zaken vooruit lopen. Ahem 
ahem. *narrator voice* 
 
Dat de Oude Grieken niet lang stilzaten zonder elkaar nu en dan eens een goede 
pandoering te geven is een understatement. Als ze elkaar niet bont en blauw sloegen, 
gaven ze wel de Perzen een pak voor hun broek. Zo gebeurde ook in augustus in 490 
v.Chr. Het Perzische leger landde nabij het dorp Marathon op Griekse bodem met 
dubbel zoveel manschappen als de Atheners hadden kunnen optrommelen. In een 
stoutmoedige roes viel het Griekse leger de Perzen frontaal aan. De één schrijft de 
overwinning toe aan de tactische breinen van de Griekse bevelhebbers (Total War 
spelers; where you guys at?), de ander aan het gewicht van de ballen van de Griekse 
soldaten die de verraste Perzische linies terug in zee sloegen. 
 
Volgens de meest populaire versie kreeg de ijlbode Philippides de opdracht om reeds 
naar Athene te rennen en er de boodschap van de overwinning over te brengen. 
Philippides liep de +/- 42km in één trek. Bij zijn aankomst in de Atheense agora riep 
hij “We hebben gewonnen”, waarna hij dood neerstuikte van  vermoeidheid. 
 
Toen men in 1896 de Olympische Spelen aan het plannen was, wou men ook een 
evenement waarbij de Oude Grieken op een sportieve manier geëerbiedigd werden. 
Zo kwam men uiteindelijk uit bij het verhaal van Philippides en zijn “marathon”. Deze 
eerste Olympische marathon besloeg een afstand van 39.9 km, maar dit werd in 1908 
aangepast voor de Olympische Spelen in Londen naar de alom gekende quizvraag van 
42.195 km. Deze afstand was echter gebaseerd op het looptraject tussen Windsor 
Castle naar het Olympisch stadion in Londen en niet de voorgenomen route tussen 
Athene en Marathon.  
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Het populaire, geromantiseerde 
verhaal van Philippides moet 
echter met de nodige korrel zout 
genomen worden. Volgens 
Herodotus kreeg de ijlbode 
Philippides de opdracht om enkele 
dagen voorafgaand aan de Slag bij 
Marathon naar Sparta te lopen en 
er om steun te vragen. Hij zou deze 
ultraloop – goed voor zo’n 250 km 
– in twee dagen voltooid hebben 
om vervolgens met lege handen 
terug te keren naar Marathon. De 
Spartanen hielden een festival dat 

hen verbood om ten oorlog te trekken tot en met de eerstvolgende volle maan. 
Het klopt echter wel dat er een soort van serieuze sprint getrokken werd naar Athene 
na de overwinning bij Marathon. De onthutste Perzen waren terug in zee gedreven en 
op de schepen die hen nog restten zinden ze op wraak. Aangezien het Atheense leger 
zich in Marathon bevond, bleef de beroemde Griekse stad zo goed als onbeschermd 
achter. Het Atheense leger haastte zich in ijltempo terug naar de stad om een 
eventuele listige aanval van de Perzen voor te zijn. Dit bleek de druppel te zijn die de 
emmer deed overlopen, want de Perzen kwamen inderdaad aangevaren in een 
wanhopige poging hun schaamte op de vlakte bij Marathon weg te wassen met 
Atheens bloed. Toen ze inzagen dat er geen opportuniteit was om de stad in een 
verrassingsaanval te overweldigen en er geen veilige landingsplaatsen konden 
bewerkstelligd worden, keerden ze hun kar (lees: schip) en zeilden met bloedrode 
wangen terug naar Azië. Aldus eindigde de Eerste Perzische Oorlog. 
 
Het verhaal van Philippides kwam echter voor de eerste keer voor in het werk 
Waargebeurde geschiedenis van de Griekse satireschrijver Lucian, opgemaakt in de 
tweede eeuw n.Chr. Een gelijkaardige versie kan teruggevonden worden in de Moralia 
van Plutarch uit de vierde eeuw n.Chr. Hierin kreeg de ijlbode echter de naam van 
Eukles of Thersippus. 
 

Of we met de VLK ook binnenkort een marathon gaan lopen? Niet direct, tenzij we 
ook collectief de pijp uit willen gaan zoals Philippides. Wel zijn we reeds jaren actief 
in de Gentse loopscène en plannen we dit jaar ons hier nog extra voor in te zetten. Zo 
kan je wekelijks op maandagen mee komen lopen rond de watersportbaan (of eens 
een andere route, wanneer het weer en de lengte van de dagen het opnieuw toelaten). 
Ook zullen we enkele weken voorafgaand aan de 12 urenloop met zij die willen 
kleine trainingen organiseren gedurende de watersportbaanloop. Op woensdagen zal 
er af en toe (lees: op onregelmatige basis) een start to run georganiseerd worden. 
Hierbij willen we graag mensen aanzetten om te gaan lopen waarbij de drempel een 
beetje verlaagd wordt. Op donderdagen is iedereen ook vrij om aan te sluiten bij de 
Speedteam trainingen van onze collega-ingenieurs bij de VTK.  
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Houd zeker onze facebookpagina in de gaten (@Sportteam VLK) voor alle 
sportgerelateerde evenementen! 
 

EN VOOR HET GEVAL HET NOG NIET DUIDELIJK WAS:  
AL WIE NIET NAAR DE 12 URENLOOP KOMT IS EEN PERZIËR! 
 

 

Bibliografie 
Gilté G. (2012). Cursus Latijn. Printer naast de lerarenkamer. 
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Cargill - Technical 

Management Trainee 
Job location: Ghent, Belgium 
 
Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the 
world and has over 150 years of experience. Cargill has 160,000 employees in 70 coun-
tries.  

As a Technical Graduate you will apply your technical knowledge and your leadership 
potential in a hands-on environment. Early on, you may be responsible for a signifi-
cant part of the production process and for the people that make it happen. You will 
be expected to contribute to productivity, quality, safety and process improvement. 
Your success is determined by your capability to develop yourself as a technical expert 
in your field or a future technical leader.  

The Cargill site in Ghent consists of a rapeseed/soybean crush plant, a vegetable oil 
refinery and a multi-feedstock biodiesel plant. For a period of 2 years, the Technical 
Management Trainee will take on different positions within the plant operations envi-
ronment (production, maintenance, reliability, safety and process engineering) with 
the objective of learning the specifics of the process, the raw material, the assets and 
the overall industry challenges and opportunities. Therefore you will start your train-
eeship with an in-depth process training in shifts. It is expected you contribute active-
ly in the day-to-day activities or could take over certain activities that are part of oth-
er roles. You will be gradually assuming the leadership of the different areas of the 
production environment according to progress measured on the overall training 
schedule. Next to your technical traineeship you will be part of the European Gradu-
ate Program which will provide you with virtual learning experiences and networking 
with international colleagues.  

We are looking for motivated university graduates in engineering (mechanical, chem-
ical, process, agricultural, food science) that have a strong hands-on mentality and are 
fluent in Dutch and English. In return for your expertise and commitment, we will 
provide a fast paced stimulating international environment, which will stretch your 
abilities and channel your talents. If you are interested in joining our team as a Tech-
nical Management Trainee please apply by sending your motivation letter and CV to 
Esmeralda_Sala@Cargill.com.  

mailto:Esmeralda_Sala@Cargill.com
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De doldwaze avonturen van Yarlit 

en Kepisch: op skireis! 
Zoals iedereen wellicht wel weet, gaat de VLK ieder jaar op skireis. 
Na de zware examens gaan we een rustig weekje skiën/
snowboarden met onze vrienden. Af en toe gaan we eens naar de 
après-ski om op het gemak één pintje te drinken. Wacht… nee, dat 
is wat we aan onze ouders vertellen… bij deze, een verslag van het 
drankorgel genaamd DE VLK SKIREIS 
 
AVOND 1 februari 
Na een lange busrit is iedereen heel moe. Op het feestje ‘s avonds 
gaan we het rustig aandoen… We steken gewoon ons hoofd eens 
binnen. Niets is minder waar! 
Enkele hoogtepunten: 
- Onze parel kapot om middernacht. Ze werd gevonden door 
Hoogtestage en daarna verzorgd door Kepisch en 
xXMichieboy69Xx. 
- Bitchemans was heel zat en vond haar nachtmasker niet… Ze 
vond er dan maar niets beter op om haar skibril aan te doen. 
- Groet heeft gekotst. 
- Marepisch ontdekt ‘s nachts dat hij een GROOT PROBLEEM 
heeft. Hij is namelijk zijn tandenborstel thuis vergeten.. 
- De schachtenkamer was een groots spektakel! Pissen op de 
stekkerdoos waardoor alles kapot was, kotsen… Het was zo erg 
dat Jarne maar ergens anders is gaan slapen. 
- Wofl vergat dat hij in een stapelbed sliep en heeft zich dan maar 
van het bovenste bed gekatapulteerd. Van de schrik is er 
misschien wel een plasje in de broek gedaan… 
- Over plasjes gesproken… die ochtend werd er een verdacht 
plasje gevonden op de brakkamer... 
 
2 februari 
We beginnen aan het skiën! Vol goede moed en zonder 
oriëntatievermogen nemen Yarlit en Kepisch een paar liften. Op 
de lift krijgen ze een nadorstje van de dag ervoor. Helaas zijn 
Yarlit en Kepisch hun water vergeten! Eerste opdracht van de dag, 
water zoeken! Hierna beginnen ze met een gemakkelijke blauwe 
piste om er een beetje in te komen. Per ongeluk slaat Yarlit 
verkeerd af en belanden ze op een rode piste. SHIT SHIT SHIT 
paniek alom. Gelukkig kunnen we er achteraf goed om lachen en 
besluiten we om nog rode pistes te doen. Kepisch gaat niet op z’n 
bek op de rode piste, maar wanneer we een restaurant betreden, 
schuift hij toch bijna onderuit. 
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AVOND 2 februari 
Dit is de avond dat een vreemd dier zonder k – mogelijke opties: oala, rokodil, ameel, 
akkerlak… - begon aan haar fameuse verovering van VLK. Op skireis was het nog 
onschuldig muilen, nu zou je haar al VLK-zaadscanner kunnen noemen. Wofl en 
Yarlit proberen acrobatische dansmoves uit. Ze eindigen op de grond en laten zo 
iemand over hen struikelen. Iedereen komt deze persoon in kwestie te hulp, maar 
iedereen laat Wofl en Yarlit liggen… xXMichieboy69Xx specifieert voor de avond dat 
hij vanavond maar voor 1 uurtje gaat. Gewoon eens gaan kijken hoe het daar is. Spoel 
door naar 2 uur waar hij buiten in de sneeuw staat te kotsen. Kepisch wilt helpen en 
haalt 3 bekers water, waar hij er jammer genoeg 2 van op Yarlit laat vallen. Hier 
ontdekt hij ook dat Yarlit haar schoenen is kwijtgespeeld op het feestje. Kepisch en 
Yarlit helpen xXMichieboy69Xx in de badkamer. Helaas wordt Yarlit ook misselijk 
van de geur en het geluid, dus spauwt ze in de bidet.  
 
3 februari 
De meeste pistes zijn gesloten door ‘te veel wind’. We besluiten om eerst iets te gaan 
eten in hetzelfde restaurant als gisteren. Helaas hebben ze vandaag geen pizza’s. 
xXMichieboy69Xx  bestelt dan maar een groentensoepje, helaas blijkt dit meer bonen 
dan soep te zijn. We doen dan maar een paar blauwe pistes en keren daarna terug 
naar het hotel. Sommigen starten aan een wandeling naar het dorpje, anderen gaan 
naar de apres-ski en Marepisch en Yarlit starten een heus ping-pong duel. 
 
AVOND 3 februari 
Een deel van de vriendengroep gaat naar de VPPK cantus. Deze blijkt heek brak te 
zijn, de VLK gaat dan maar brak op die cantus! Ook wordt die avond het VPPK schild 
gestolen. 
Een ander deel kijkt een horrorfilm als drankspel. Om middernacht zijn Wofl en 
Sofoef jarig. Ze crowdsurfen, joepie! De kamer van 
Wofl versiert de kamer als verrassing. Ze hadden Fien 
de taak gegeven om een slinger mee te brengen. 
Helaas bracht ze ‘Happy New Year’ mee in plaats van 
‘Happy birthday’.  
 
4 februari 
Die pistes zijn nog steeds gesloten… als alternatief is 
er een dagtrip naar Turijn. 
VerWard plant de dag! Eerst de botanische tuin, deze 
blijkt gesloten te zijn… daarna een middeleeuws 
dorpje, dit blijkt nagebouwd te zijn… In dit 
middeleeuws dorpje gaat xXMichieboy69Xx tot 
letterlijk grote hoogte want hij beklimt 1 van de 
gebouwen! Dit gebeurt onder afkeurend oog van de 
reisleider verWard. Onderweg nemen 
xXMichieboy69Xx, Marepisch en Yarlit ook een leuke 
strandfoto. Haha, strandfoto op skireis.  
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AVOND 4 februari 
We drinken een theetje. We besluiten om vroeg te gaan 
slapen zodat we morgen allemaal fris zijn. We hadden 
namelijk al een dag verloren door de wind.  
 
5 februari 
Alle pistes lagen heel ijzig. We besluiten om de pistes te 
nemen die een beetje verder lagen en hoger omdat het 
daar beter zou zijn. De meest ervaren wintersporters 
Marepisch en Michieboy laten hun kuikens even achter 
omdat ze Wofl en Helena moeten helpen die niet boven 
waren geraakt door de sleepliftjes. De rest van de bende 
probeert toch verder te doen. Na een enge piste waar 
iedereen net niet in zijn broek plaste, overleven ze het. 
Quote van Yarlit: "Ik ga verder skiën, want anders ga ik 
beginnen bleiten!"  Het achterkomende deel probeert een 
zwarte piste. Helaas overleven de handschoenen van 
Marepisch het niet… Na de middag keren Sara en Kepisch 
terug naar het hotel. De rest wil op het gemak nog een paar 
pistes doen. Helaas gaat Yarlit off road en valt op haar hoofd. Gelukkig kon ze 
rekenen op de hulp van haar 2 helden. Ze belt hen en ze lopen een kwartier een rode 
piste omhoog. Daarna gaat Yarlit naar het spoed met de helikopter. Kepisch is in 
rouwmodus die avond. 
 
AVOND 5 februari 
Ondanks de rouwmodus is het VLK cantus avond. Na wat wikken en wegen gaan we 
allemaal toch. En wat een cantus! Van een hese Bella Ciao, naar hoogtestage bashen, 
naar een Bella Cioa tegen de italiaanse hoteleigenaar! Ondertussen keert Yarlit terug 
van het ziekenhuis. Ondanks de val op haar hoofd, heeft 
ze nog altijd een West-Vlaams accent... 
 
6 februari 
Kepisch besluit er een brakdag van te maken en sluit 
zich aan bij de ziekenboeg. Deze maken een 
wandelingetje en liggen de rest van de namiddag op 
bed. 
 
AVOND 6 februari 
De avond begint zoals gewoonlijk weer met een pre. Op 
het feestje worden er plots flamingo's gegooid - ja het 
waren opblaasbare -. Kepisch amuseert zich de hele 
avond. Net zoals de andere avonden turft hij ook 
hoeveel bekers cocktails en water hij drinkt. Marepisch 
probeert na het feestje een buxus van het hotel te stelen. Hij verstopt ze onder de 
badjas van Dorre die hij om de een of andere reden aan had, maar hij wordt gesnapt 
door de security die boven staat. En hij moet ze terug gaan leggen. 
(n.v.d.r. wil je tijdens het lezen van dit artikel graag eens de foto’s in kleur zien? Ga 
dan zeker naar https://www.boerekot.be/groei-2019-2020) 
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7 februari 
Yarlit is bang om bang te zijn op de latten. Dus 
Kepisch offert zich op om samen makkelijke pistes te 
gaan doen. Dit gaat wel erg moeizaam. Deels door de 
schrik van Yarlit, maar grotendeels door Kepsich die 
voortdurend kramp krijgt in zijn voet. Om de 5 
seconden wordt er gestopt om de skibotten uit te 
doen. Onderweg ontmoeten ze de schachtjes en het 
wordt een gezellig middagmaal. Dan… apres-ski! 
Shotjes en punten bekijken. xXMichieboy69Xx was 
wel vroeg opgestaan om veel te gaan skiën. Helaas 
mist zijn groepje de laatste lift en moeten ze 
terugkeren met de taxi. 
 
AVOND 7 februari 
Dit is het laatste feestje. De mensen met goede punten 
drinken om te vieren, de anderen drinken ook natuurlijk. 
Op het feestje wordt er een gigantisch springtouw gemaakt 
met 3 badjaskoorden. Ook probeert VPPK het VLK schild te 
stelen. Na een epische achtervolging door de gangen, 
verliest VLK haar schild uit het zicht. Erg jammer, maar we 
waren wel verwonderd hoe zot VPPK had samengewerkt 
door het schild te laten opvangen door iemand onderaan 
de trap. Het was onmogelijk om elke kamer te gaan 
controleren. Achteraf blijkt dat het niet VPPK was, maar 
wel VLK die het schild had gevangen en had verstopt. Zo 
hadden we mooi ons eigen schild terug. 
Normaal is het feestje gedaan om 2u. Maar we blijven doorgaan tot 3u. Daarna 
proberen Marepisch en Yarlit nogmaals de buxussen te stelen. Met veel succes. Er 
staat geen security boven. De ochtend erna leggen ze de 2 buxussen aan de andere 
kant van het hotel. Oja, VLK wint ook de beker.  Met het VPPK schild in de hand, 
keren we na een  fantastische reis terug naar ons thuisland. 
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Skireislied 
(ritme: Hans Teeuwen: Snelkookpan) 
 
Barbiepop, barbiepop, Kemel is op zoek naar zijn stomme flessendop 
Slagroomtoef, slagromtoef, tijdens het crowdsurfen betastte iedereen 
Sofoef 
Eentje voor Mareen, eentje voor Mareen, Griet was al kapot na feestje 
nummer 1 
Driekwartbroek, driekwartbroek, Chloé zegt van niet, maar ze plaste in de 
hoek 
Marc Dutroux, Marc Dutroux, Yarine doe godverdomme die fucking deur 
toe 
Overgrootmoe, overgrootmoe, Michiel wou werekeren maar de liften 
waren toe 
Keizersnee, keizersnee, Fien nam in haar haast de verkeerde slinger mee 
Okselhaar, okselhaar, Fien wenste Wolf een gelukkig nieuwjaar 
Frikandel, frikandel, Jonas ging gaan lopen met de buxus vant hotel 
Paaskonijn, paaskonijn, Dorien zegt weeral joepie en muilde met Onyn 
Kerstmisstoet, kerstmisstoet, Yarine vloog met de helikopter naar de 
spoed 
Ann-Sophie Onyn, Ann-Sophie Onyn, Laurence kreeg gesmolten 
chocolade in Turijn  
Boerekot, boerekot, de rossen wou niet muilen dus Helena ging kapot 
Boterkoek, boterkoek, Wolf viel uit zijn bed en had pipi in zijn broek 
Weekendkrant, weekendkrant, Michiel en Yarine spauwden hand in hand 
Langpootmug, langpootmug, Sara viel opt ijs en brak bijna haar rug 
Aerosols, aerosols, twas de laatste dag en Iris brak haar pols 
Bureaulamp, bureaulamp, En Kemel kreeg weer kramp  
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Stomme oorlogen 
Jonas 
 
Even geleden deed ik al eens een korter verhaal over een oorlog om een emmertje en 
hierover kreeg ik geweldig veel reactie. (Leest er iemand, buiten Tim mijn vaste lezer, 
dit eigenlijk? Je mag het altijd tegen mij zeggen hoor.) (Hallo Tim, sorry voor de 
schrijffouten) (n.v.d.r.: Ik lees ze ook altijd groeitjes Ewout) Dus, deze keer breng ik 
nog een aantal verhaaltjes over stomme oorlogen, veel leesplezier! 
 

De kabeljauwoorlogen 
Britten doen aan Brexit, want ze zijn geen fan van Europese visregelingen (dat is 
waarom vissers ‘out’ stemden), maar in 1952 was het visprotest iets heviger. In dat jaar 
vergrootte IJsland zijn maritieme grens van 6 naar 7.4km van de kustlijn. Hiermee 
wou de IJslandse regering zijn vissers beschermen tegen buitenlandse vissersvloten 
die in grote getallen voor de IJslandse kust visten. De Britse visindustrie kon dit niet 
hebben natuurlijk en er ontstond een boycot gericht naar IJsland waarbij er geen vis 
uit IJsland gekocht werd. 
Voor IJsland was dit een ramp omdat hun grootste export van vis naar het Verenigd 
Koninkrijk ging. De Sovjetunie zag hierin een kans en kocht een hoop IJslandse vis 
aan. Amerika kon het natuurlijk niet aan dat er ten noorden van het VK de Sovjets 
een voet aan de grond kregen en kochten ook een hoop vis en stimuleerden de 
Spanjaarden om dit ook te doen. 
Nu het plannetje van het VK niet meer werkte, erkenden ze in ’56 de nieuwe 
maritieme grens, maar nu denk je waarschijnlijk ‘waar is die oorlog?’ geen nood, er 
waren er 3 en ik moet nog beginnen over de eerste. 
In ’58 besliste de VN dat 12 nautische mijlen (22.2km) beter zouden zijn. Op de 
internationale conferentie werkte dat niet echt, maar IJsland vond het zeker wel een 
goed idee en verlegde zijn maritieme grens weer. De Britten waren weer niet blij en 
stuurden een deel van de 2e grootste marine ter wereld mee met hun vissers. Er waren 
wat protesten bij de Britse ambassade in Ijsland en de ambassadeur besloot een beetje 
irritant te doen met doedelzakmuziek. De IJslandse marine, die veel kleiner was dan 
het stukje van de aanwezige Britse vloot ging in de ‘aanval’ en beide kanten schoten 
waarschuwingsschoten naar elkaar. De Britten vreesden voor krasjes op hun mooie 
bootjes en gaven op, maar even later, even veel later, in ’72 om exact te zijn, deed 
IJsland het nog eens en verlegde de grens tot 93km van hun kusten. Natuurlijk waren 
de theedrinkende viseters niet blij. 
Waarom associëren we thee met de Britten? Turken drinken meer thee dan de Britten 
en er zijn maar 2 Britse oorlogen met een beetje thee als de oorzaak: de Amerikaanse 
onafhankelijkheid (Boston teaparty) & de opiumoorlogen (geïnduceerd omdat de 
Britten teveel geld aan China gaven voor thee en dat terug wilden verdienen door 
China verslaafd te maken aan opium en dan een monopoly hierin te hebben). Vanaf 
nu zijn onze geliefde brexitiers in mijn ogen geen theedrinkers, maar viseters (met 
minstens 3 visoorlogen). Oké, terug naar het verhaal. 
Deze keer was het anders en IJsland had een grotere marine dan voordien, maar nog 
steeds stuurde het VK zijn marine mee met de vissersvloot. De IJslanders schoten in 
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maart ’73 met geweren op een Britse vissersboot die in hun maritieme wateren zat. In 
’74 deed een andere boot hetzelfde, de boot werd weer aangevallen en werd 
uiteindelijk naar een IJslandse haven gesleept waardoor de eigenaars 26.300 pond 
moesten betalen om hem terug te krijgen. 
Uiteindelijk kwam er een deal tussen de Britten en de IJslanders waarbij de Britten 
enkel in een bepaald gebied mochten vissen en minder dan 130.000 ton kabeljauw 
mochten vangen per jaar. Natuurlijk, in 1975, vergrootte IJsland hun grensgebied weer 
tot 370km van hun kusten. De Britten (en ook andere Europese landen) waren hier 
niet blij mee maar de andere Europese landen bleven wel uit het verder beschreven 
conflict. De Britten stuurden weer hun marine, waarbij er uiteindelijk 55 incidenten 
waren waarbij Britse fregatten boten van IJsland ramden. Uiteindelijk was IJsland het 
beu en speelde hun grootste troef uit. Ze dreigden om NATO buiten te zetten uit hun 
grondgebied. Voor zij die niet weten waarom dit belangrijk is, NATO had een 
luchtmachtbasis op IJsland die broodnodig was en nog steeds is om een kijkje te 
kunnen nemen naar de beweging van onderzeeërs van de Sovjetunie. Dus Amerika 
forceerde het VK om toe te geven en zo kwam de hele kabeljauwoorlog tot zijn einde. 
Doden: 1 IJslandse ingenieur in de 2e oorlog, gewonden: 1 Britse visser in de 3e oorlog, 
bootjes: 5 IJslandse patrouilleschepen in de 3e oorlog, 15 fregatten van de Britten in de 
3e oorlog en 1 Brits bevoorradingsschip. 

 
De voetbaloorlog 
De naam klinkt absurd, maar er is echt een oorlog gevochten om een voetbalmatch, 
of je kan de voetbalmatch de grote vonk noemen die een plas benzine van opbouw 
aansteekt. Oké, wie kent er Honduras en El Salvador? Wel, het gaat over deze 2 
landen en niet over Beerschot en FC Antwerp. (Wat? De West-Vlamingen snappen 
deze grap over Antwerpen niet? Ga naar je lokale Antwerpenaar, die legt het wel uit). 
Honduras is de grotere van de 2 en El Salvador heeft een grotere populatie en ze 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://arcticportal.org/ap-library/news/529-the-cod-wars-iceland-vs-britain&psig=AOvVaw3fnPkaqj6Dhn9DAZDxoNyr&ust=1582653348024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCo77Lh6ucCFQAAAAAdAAAAABAV
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houden beide enorm van voetbal, in tegenstelling tot Kim Clijsters, die is fan van 
tennis he.  
Honduras had een klein economisch probleem, ze verkochten aan lage prijzen hun 
bananen aan de VS omdat hun president was omgekocht door grote 
bananenbedrijven. Natuurlijk was de lokale bevolking hier geen fan van. Dus de 
president vond er niets beter op dan de immigranten van El Salvador te beschuldigen 
van de problemen. Ahja, door in een klein land te wonen met veel arme inwoners, 
gingen er veel inwoners van El Salvador naar Honduras om daar te werken als 
landbouwer (BOEREUH). 
Natuurlijk ging de lokale bevolking van Honduras mee in het verhaal en begon ze de 
immigranten lastig te vallen en gewelddadig aan te pakken. Ook al waren deze 
mensen van de zoveelste generatie aanwezig in Honduras, ze werden in 1969 
verplicht het land te verlaten. 
El Salvador werd boos en zei dat dat moreel gezien niet kon, maar feitelijk ging hun 
economie aan die zet ook ten onder.  
Toen kwam het mirakel die vrede en vriendschap verspreid op aarde VOETBAL 
VOETBAL VOETBAL BALLETJE TRAPPEEUUHH. 
Oké, om eerlijk te zijn, voetbal kan mij niks schelen, dus ik ben maar een klein beetje 
ironisch hier. Het is het WK van 1970 en beide van onze Centraal-Amerikaanse 
landjes eindigen bovenaan in hun lijstje? Kwalificatiegroep? I dunno, ik vertel 
oorlogsverhaaltjes. Dus, de landen moesten 3 keer tegen elkaar spelen, de eerste 
match was in Honduras en de 2e in El Salvador met een beslissende match in Mexico, 
maar de avond voor de eerste match werden de spelers van El Salvador gestoord in 
hun nachtrust door de lokale bevolking. 
De dag erop verloor het uitgeputte team 1-0. Een jonge fan van het verliezende team 
pleegde zelfmoord en werd door de staatsmedia tot held verheven (en wij hebben wat 
knokkende voetbalhooligans? Okej). Natuurlijk werd de situatie omgedraaid in de 2e 
match, weeral werden de bezoekers uitgeput door een groot feestje voor hun hotel. 
Ook werd in plaats van de vlag van Honduras een vuile vod gehesen boven het 
stadium. Er brak een gevecht 
uit op de tribune en 
Honduras verloor 0-3 van El 
Salvador.  
De spelers van Honduras 
gingen naar huis in een 
gepantserde bus waar stenen 
naar gesmeten werd (doet mij 
denken aan iets meer lokaals 
in Antwerpen….). de 
Hondurezen werden nog 
agressiever naar de 
immigranten. Op de 
beslissende match in Mexico won El Salvador 3-2, waarbij Honduras uit de competitie 
viel. Natuurlijk werden de immigranten nog gewelddadiger aangepakt en liep de 
druppel over voor El Salvador en verklaarden ze de oorlog aan Honduras. Zo begon de 
100 uren oorlog waarbij El Salvador snel door het buurland trok met een combinatie 
van luchtsteun en lichte tanks. Op dag 4 viel hun momentum weg en onder druk van 
de Organisatie van Amerikaanse Staten staakten de Salvadoranen hun aanval en 
beëindigden zo de oorlog.  
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48673853&psig=AOvVaw0OBoPaUBxatg_j1PpN7Wlr&ust=1582653301976000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOimypTh6ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Tips and tricks voor een 

stormachtige dag 
Tim 
 
Na Ciara (waar zit ze nu he, de bitch?) en Dennis is het tijd voor Ellen. Wanneer ik dit 
schrijf ruist buiten de wind. De takken schudden aan de bomen, elk levend wezen 
zoekt een schuilplaats en elk teken van geluk is verdwenen. People need that vitamin 
D. Toch kun je in deze donkere dagen nog iets van levensvreugde ervaren met behulp 
van deze tips. Onze groeiredactie heeft de beste tips voor een namiddagje onder de 
dekens verzameld. Ziehier het resultaat. Ontspannen geblazen.  
Enkele tips bijvoorbeeld: 

1. Bouw een raket 
2. Een mummie gaan slaan 
3. De Eifeltoren op (oke dit is misschien iets minder haalbaar om thuis te 

proberen) 
4. Dingen bedenken die echt niet bestaan 
5. Over de golven gaan 
6. We stoppen een aap in het sop 
7. Dum dum dum dum 
8. Over de golven gaan 
9. De wetenschap verslaan 
10. Op zoek naar Frankensteins brein 
11. Je ziet een dodo staan 
12. Je brengt een verfje aan  
13. Plaag je zus voor de gein (werkt echt, trust me) 
 

Zoals je ziet valt er niets te vervelen, totdat de storm weer gaat liggen. Dus hou je vast 
want Tim gaat echt alleen door het lint. (2x) 
 
Enige gelijkenis met een of andere intro is volkomen toevallig. 
 
Nu even serieus: er zijn genoeg leuke dingen te doen wanneer je leven weer eens 
tegensteekt. Onze echt bruikbare tips: 
 

1. Hou een selfcare-namiddag (wie zegt dat maskertjes alleen voor meisjes zijn?) 
2. Onderzoek hoe vuil de kamer is van je kotgenoot met behulp van een 

zelfgemaakte agarbodem (let op: alle materialen hier voor nodig heb je meestal 
niet in huis) 

3. Leer breien, zo spendeer je misschien nog eens een leuke namiddag met je oma 
4. Schilder paaseieren, het is toch bijna Pasen 
5. Richt je kamer opnieuw in 
6. Netflix (and chill?) 
7. Spendeer zoals gewoonlijk te veel tijd op Instagram 
8. Staar naar de muur of beter nog: staar naar een vlieg op de muur 
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9. Doe een work-out 
10. Doe een fotoshoot (Cara Delevigne wie?) 
11. Blijf gewoon de hele dag in je bed liggen 
12. Haal die herinneringen nog eens boven en maak van je tafel met behulp van 

dekens en kussens een gezellig kamp. In het kamp kan je dan een aflevering 
Kulderzipken of FC de Kampioenen bekijken 

13. Duik eens in die oude vriendenboekjes van in de lagere school en kom tot het 
inzicht dat waarschijnlijk niet alle meisjes prinses zullen worden later 

14. Haal je lessen in (unpopular opinion, I know) 
15. Laad je allereerste smartphone nog eens op en kijk naar de foto’s die erop staan, 

lachen gegarandeerd 
16. Nodig een paar vrienden uit en doe een namiddag gezelschapsspelletjes 
17. Sluit s’avonds de dag af met diezelfde vrienden een uitgebreide kaas- en 

wijnavond 
18. Hou een bakdag (zowel met koekjes als met bier) 
19. Zoek alle exemplaren van de Joepie die je nog liggen hebt achteraan je kast en 

lees ze opnieuw (enkel de smb natuurlijk, de rest boeit niemand) 
20. Maak een paper over het verschil tussen Minerva en Ufora 
21. Stel een bucketlist op voor wat je wilt doen als de zon terug schijnt 
22. Kleur onderstaande kleurplaat in  
 

Met deze tips zijn jullie allemaal gewapend om de komende stormen (we leven nog 
altijd in België, dus er zullen er zeker nog komen) te trotseren. Laat die maartse buien 
en aprilse grillen maar komen, gedaan met de verveling! 
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1 Gratis ticket voor Paashaas te 

winnen!  
Feest 
 
Beste Boerekotters!  
Gegroet op het feestartikel van maart 2020! Ik weet net zoals iedereen dat jullie 
natuurlijk onmiddellijk naar deze pagina hebben doorgebladerd om ons artikel als 
eerste te lezen en deze keer beloont het zeker! Er valt namelijk een gratis ticket te 
winnen voor onze vooruitfuif Paashaas die plaats vindt op 1 april 2020. De prijs van de 
tickets voor deze fuif zijn zeker niet goedkoop dus waag je kans om het ticket te 
winnen.  
Als je nu denkt, maar Jonas en Justin! Ik ben maar een klein dorpsmeisje, levend in 
een eenzame wereld, hoe moet ik deze leuke opdracht ooit winnen? Lees even 
hieronder.   
 
Wel, om te tonen aan Jonas en Justin dat je wel degelijk het ticket verdient moet je 
aan ons kunnen tonen dat je wel iets van muziek kent. Daardoor zit er een geheime 
boodschap verscholen in dit Groeiartikel. Het is namelijk zo dat er 5 bekende zinnen 
verstopt staan in dit volledige artikel. Het zijn zinnen die voorkomen in bekende 
Engelse nummers en ja de zinnen zijn dus vertaald in het Nederlands. De bedoeling is 
dat jullie je mooiste fluostift uitzoeken en deze 5 Nederlandse zinnen die uit bekende 
Engelstalige nummers vertaald zijn aanduiden. Kom dan zo snel mogelijk met je 
maartgroei met de nummers erin aangeduid naar de villa om te tonen aan Jonas of 
Justin dat jouw zinnen de correcte zijn. Zinnen die aangeduid worden die eventueel in 
een bekend nummer voorkomen maar die wij niet bedoelden zullen NIET tellen. Het 
is dus 10 procent geluk en 20 procent kunnen, want dat komt mooi uit op 100 procent. 
Jullie hebben ook maar 1 kans om het paashaasticket te winnen. Denk je de zinnen 
gevonden te hebben, maar ze kloppen niet dan heb je je kans wel degelijk verkeken! 
Veel succes en moge de beste winnen! (De zinnen kunnen ook een deel van een zin 
zijn.) 
 
Hier zijn nog wat tekstjes die helemaal nergens mee te maken hebben.  
 
Ik zat over laatst in de auto met mijn broer. We 
waren lekker aan het cruisen langs de kust van 
Australië. Wat diertjes checken, wat brandjes 
blussen, je weet wel hoe het gaat. Plots tijdens 
het rijden zien mijn broer en ik op het midden 
van de straat een koala liggen die lichtjes in 
brand staat. Op dat moment roept mijn broer: 
Rijdt over de koala! Verlos hem uit zijn lijden. 
Waarop ik zelf antwoord: ik wil geen 
moordenaar zijn ze maat!  Dus in plaats van over de koala te rijden neem ik uit de 
koffer de brandblusser en blus ik de koala. Ik geef mijn nieuwe matsko een slokje 
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water en een safke en plots beslist hij mee te gaan in de auto. Zo gezegd, zo gedaan. 
Ook mee op het vliegtuig gaat die. We noemen hem Bonny en Bonny leeft nog altijd 
gezellig met ons thuis. Hoe die door de douane is geraakt begrijp ik nog altijd niet. 
Hier is ook een foto van Bonny voor de geïnteresseerden. Jij zal me missen als ik weg 
ben, daar ben ik zeker van, Bonny. 
 
Er waren ook eens 2 fietslichten met elkaar aan het praten. Het was donker, ongeveer 
rond 2 uur ’s nachts. Plots zegt het ene lichtje tegen het andere: zeg maat, waarom 
geef jij geen licht meer? Waarop de andere zegt: ow bedoel je dit kleine lichtje in mij? 
Mijn batterij is plat. Waarop het eerste fietslichtje een nieuwe batterij kocht voor zijn 
vriend en ze schenen nog lang en gelukkig.  
 
Veel succes! En vele groetjes xx Jonas en Justin 
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Blacktexts 
Anon 
 
Weer een nieuwe maand. Weer een nieuw Groeiartikel. Weer een nieuwe inleiding. 
Weer een nieuw idee. Moeilijk wanneer het weer dezelfde lessen zijn. Weer dezelfde 
mensen zijn met wie je omgaat. Weer hetzelfde lege worddocumentje dat je aanstaart 
met die knipperende cursor. Weer hetzelfde middelmatige Belgische weer (ja, pun 
intended, kon het niet laten), maar genoeg gepraat over het weer. Er zijn elke dag al 
genoeg ongemakkelijke gesprekken over dit onderwerp. 
 
Deze keer heb ik het over 4chan. 4chan.org is een beetje te zien als de moeder van 
alle internet. Het is de plaats waar alle memes worden geboren, alle naaktfoto’s van 
celebrity’s worden gepost en waar politieke partijen worden opgericht. Het is echter 
ook de plaats waar aanslagen worden bekokstooft, van de grootste internettrolls en 
het is de geboorteplaats van de hackersgroep Anonymous, maar waar 4chan het 
meest bekend om staat (naast alle rechtszaken die ze al hebben moeten ondergaan 
wegens onkuise dingen gepost op de site) is toch wel de greentexts. Een greentext is 
een banaal kortverhaaltje met meestal een twist op het einde die -je raadt het al- 
allemaal in een groen lettertype zijn geschreven. Hieronder enkele van mijn favoriete 
greentexts. 
 
>eating sandwich at the beach 
>skipping stones 
>watching the sunset and thinking about life 
>throw sandwich into ocean 
>bite rock 
 
>be 22 
>dumped by 9/10 
>little to no contact now 
>9/10 used to bring her siberian husky pup, Roscoe, to my house daily 
>3 months later 
>lightbulb.png 
>devise a plan to kidnap Roscoe while she is at work 
>kidnap roscoe 
>hugs and kisses. He’s missed me 
>see on Facebook she posted her dog as a runaway 
>don’t comment 
>going according to my plan 
>hangout with Roscoe for a few days 
>call 9/10 “Roscoe just showed up at my house!” 
>she shows up in tears and thanks me 
>”You’re welcome. It was really good to see Roscoe…a-a-and you.” 
>smiles, hugs me and leaves 
>fuck, I have to try again 
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>wait another week 
>kidnap Roscoe again 
>once more, call her with the good news 
>she show’s up while Roscoe and I are playing in the yard 
>”Wow he must really miss you I guess, Anon.” 
>”Heh, yeah, I have missed him too…” 
>”He’s not the only one who’s missed you…” 
>kiss the bitch and ask her to stay 
>MFW I got my girlfriend back by kidnapping her dog 
 
>be in school 
>hot girl in front of me 
>she drops her pencil 
>she bends down to pick it up 
>she’s not wearing panties 
>turns around and looks at me 
>”like what you see?” 
>whole class goes “ooooooooooh” 
>palms are sweaty 
>knees weak. Arms are heavy 
>it’s falling out of my pockets already 
>mom’s spaghetti 
 
Ja, ik weet het, de Groei wordt in zwart-wit gedrukt. Daarom zijn deze greentexts 
voor 1 keer ‘blacktexts’ geworden, het spijt me. Voor ik stop met schrijven geef ik nog 
1 tip mee: als je greentexts wilt lezen of je wilt er meer over weten ga ze dan niet 
zoeken op 4chan.org. 4chan filtreert zijn content niet en staat dus vol met dingen die 
je liever niet wilt lezen of zien. Ik raad aan om te kijken op de subreddits r/greentexts 
of r/4chan. 
 
Grts en stay hydrated, 
 
Anon 
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Aaaaaaaaaaaaaand we are back! We have a busy 
semester ahead, even though it might not look like 
it, our events for the rest of this year are all pretty 
big ones! Which also means they are the best ones! 
The crazy ones. My favourite ones! Because so 
many of them involve… you guessed it‒ food! I am 
ready. Are you? 
 
 
 
 
 

 
Upcoming activities:  
by Josephine-Charlotte Leyman 
 
Teambuilding: first week of March, exact date TBD 
We’re going for a classic city game this year. I am in charge so it will be amazing obvi-
ously. Divided up into teams, we will find all the things, take all the pictures and do 
all the challenges (we’re still choosing which game this will be). One thing’s for sure, 
it’s going to be a blast because it’s our incredible Ghent team! Join us!  
 
Breakfast action: 17/03, Agora 
An annual one! The great! The delicious! The fun! Breakfast action!  
Here’s how it goes: you pay (a mere!!!) five euros and in return you get a goody bag!! 
and a totally high quality breakfast! Loaded with omelettes, choice of cereal, lots of 
bread and sandwiches, cheese, chocolate paste, jam, coffee!, tea, hot chocolate, and 
some special extra cool stuff.  
The perfect opportunity to bring all your friends from the UGent or HoGent, whether 
they go to FBW or not, together again for a fun breakfast! Call them up, wake them 
up, get them over to the FBW and enjoy a wonderful buffet from IAAS! 
See the flowchart further ahead to find out what time you’ll be getting there!  
Tickets will be on sale in the Agora starting a few days ahead, or even the day of for a 
last minute breakfast emergency! 
 
Exco meeting: 1-10/04 (Oudenaarde: 6-10/04)  
Next semester IAAS Belgium will be hosting a nine-day long gathering for the IAAS 
exchange coordinators from all over the world to come together and discuss what 
they have been up to and their vision for the future. It's a big responsibility and re-
quires a lot of planning but we are very excited and cannot wait to see everyone! 
The second half will be organised by the Ghent committee and it will be in 
Oudenaarde because we can’t fit thirty-five people in Ghent, so instead we’re stuffing 
them all into a bungalow! The committee itself will be stuffed into a house. Which we 
will definitely. Not. Break down.  
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Trade fair: Date TBD (semester week 9-ish)  
This one is my favourite of our activities because it involves lots and lots of good 
(international!) food. A ton of people from all over the world visit ‒or even move to‒ 
our faculty every year and for this event we invite them to share the food that they 
love from their home country.  
Last time I was one of the cooks and while my dish was quickly vanishing, I got to eat 
the absolute best noodles I have ever had in. my. life. A true “party dish” as described 
to me by the glorious maker of these heavenly noodles, I will invite this Pilipino man 
to every one of my parties for the rest of my life if he promises to bring a pot of those 
noodles. As an added bonus, he was really nice as well and we had a great chat!  
As per usual, there will also be a band playing live music which ties the whole evening 
together and makes for a wonderful night out (especially if you don’t have to do dish-
es afterwards!).  
Of course, washing dishes is totally worth the joys of food-sharing, so if you would 
like to share a meal from your country or region (even Belgium!) please don’t hesitate 
to contact IAAS or any IAAS member and go “I WILL FEED THE HUNGRY”. I’ll even 
buy you a beer if you say it like that.  
 
Cocktailavond with VLK: 5/05  
If you’re like nearly everyone and you like alcohol, and you also like cocktails (duh), 
then you will definitely like this one!  
VLK, the Koepuur, Alcohol, fruity drinks, what more can I say? All that = a good time!  
 
Symposium; “Achter de Faculteit coulissen” with Stubio: 5/05  
Currently, there is a lot of research going on at the UGent, and so many of us don’t 
actually know anything about any of those projects. Well, here’s your chance to find 
out!  
We’re inviting some people who are doing some cool things to talk about said cool 
things so we can go oooooh and aaaaaah and go home and tell our families and 
friends about it so they can ooh and aah.  
 
 
If you are interested in going on one of these activities, joining our association or 
learning more about IAAS, don’t hesitate to contact: iaasghent@gmail.com or our Fa-
cebook page IAAS Ghent. Or shout at one of our members.  
 

mailto:iaasghent@gmail.com
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When are you arriving at the IAAS breakfast action? 
 

Are you known to skip a class or two? 
 

  Noooooo  
 

     What year are you in?  
 

1th bach   2nd/3rd bach   master/other 
 

Class at ledeganck :(       thesis? 
(Maybe we’ll find a           
solution!! Stay tuned!)  not yet!   yup 

 

Are you on time for classes?  Run to the Agora, 
grab a goodie bag, 
run back to work 

 
      Always.        Snooze ftw! 
 

8:00! You’re well on time   8:35  wolf down a cheese sandwich 
for class with plenty    during the break and sneakily  
to spare for a hot cup    eat a donut during class 
of coffee and a fresh  
omelette! 
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   Sure   
 

 
Are you an early Aves?    

       No way josé 
 

Definitely    Do you party all through the  
night like a Falco tinnunculus  
(national bird of Belgium!) 
 

Awake at 6:30? Us too!        Noooo 
You get a free donut if    Hell yes!       I like my bed. 
you’re the first one there!  
         
You sleep until 13h.          
We’ll dig you up a stale 
donut and some hot      
chocolate dregs       Are you arriving with a group of girl- 
                                                               friends shouting BRUUUUNCH!! 
           YES! BRUUUUNCH!     
       No??? 
You arrive at 10:00.   
Be advised mimosa’s are    
BYOB (bring yr own booze)     

You arrive anytime between 7:30 

and 11:00. Get a great breakfast, and 

have some fun! 
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Dorre’s Plantenhotel 
Dorien 
 
‘Die heeft 50 planten op haar kot’ is een zin waar mensen mij 
vaak mee beschrijven en ook al lachen ze vaak met mijn 14 m2 
aan jungle, stiekem vinden ze het leuk. Helaas is de volgende 
opmerking vaak ‘Wauw, bij mij overleeft zelfs een cactus niet’. 
Daarom zal ik in elke editie een handleiding bezorgen van één 
van mijn groene kamergenootjes, en je zal zien, het is 
makkelijker dan je denkt! 

Monstera - ‘gatenplant’ 
De Monstera is tegenwoordig één van de hipste kamerplanten. 
Je ziet ze overal: in cafés, kantoren en iedereen heeft er wel 
eentje in huis. Deze schoonheid is een echte jungleplant: ze vindt haar oorsprong aan 
de kanten van Mexico. Daar klimt ze tot 20 meter hoog rond de bomen door haar 
luchtwortels stevig vast te haken rond takken. De Monstera heeft haar naam niet 
gestolen: deze is afgeleid van ‘monster’ of ‘abnormaal’ door haar bladeren die tot een 
meter in diameter kunnen bereiken en de vreemde gaten die zich erin bevinden. De 
meest voorkomende soort bij ons is de Monstera deliciosa, deze naam is afgeleid van 
de vruchten die de plant in haar natuurlijke habitat oplevert, met een fruitsmaak. 
 
De Monstera is in verzorging niet de moeilijkste en samen met het feit dat je ze 
gemakkelijk en goedkoop kan vinden, is het zeker een goede beginnersplant om in 
huis te halen als je niet zo’n geweldig groene vingers hebt. Ze wil graag in het licht 
staan, maar niet in de volle zon. Als de bladeren bruine (verbrande) randen hebben, 
staat ze waarschijnlijk te licht. Groeit ze weinig in de zomer, dan staat ze 
waarschijnlijk wat te donker. Hou haar grond altijd vochtig, maar zet haar  niet te nat. 
Om te testen of ze water nodig heeft, prik je best eens dieper in de grond. Is het daar 
nog vochtig, dan wacht je nog eventjes met opnieuw water te geven. Algemene regel 
is dat je beter in kleine beetjes water kan geven, dan ineens heel veel. 
 
De Monstera groeit, zoals haar naam doet vermoeden, heel snel. Ze krijgt aan alle 
kanten luchtwortels, en haar pot zal dus snel te klein zijn. Wil je ze verder in grootte 
zien toenemen, verpot haar dan elke lente een keer. Ook zal je zien dat de Monstera 
bij het groter worden graag een richting uitgaat - zonder enige vorm van begeleiding 
zal ze beginnen kruipen over de grond. Wil je liever dat ze omhoog groeit, kan je haar 
begeleiden door een wortelstok te voorzien waar je enkele luchtwortels rond bindt: ze 
zal dan verder klimmen zoals ze doet in de natuur. 
 
Voor de liefhebbers zijn er ook nog andere soorten Monstera. Zo is er de Monstera 
variegata, die witte vlekken op de bladeren heeft. Deze soort is wel moeilijker in 
onderhoud dan de deliciosa. De Monstera adansonii (rimpelgatenplant of Monkey 
Mask) is een variant met kleinere bladeren, die perfect als hangplantje kan fungeren. 
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Als de Monstera goed groeit, kan je ze makkelijk zelf stekken. Dit doe je door een 

punt te zoeken waar twee stengels (dus bladeren) samenkomen, en met op het begin 

van deze stengels een luchtwortel. Als je net onder dit stuk afsnijdt, krijg je een stek 

van twee bladeren die al snel zal wortelen in water. Plant deze daarna uit in potgrond 

en tadaa, een nieuwe Monstera! 
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It’s the most wonderful time of the year 
Penning 
 
Februari is net gepasseerd en maart gaat van start, de maand van de terugkeer van de 
lente, de maand tussen carnaval en Pasen en aldus de Vastenmaand, de maand van de 
intrede van het zomeruur, maar het voornaamste uiteraard, de maand van de 
Champions League! *insert hymne* 
Ce sont les meilleures équipes, es sind die allerbesten Mannschaften, the main event 
Die Meister Die Besten, les grandes équipes, The champions!!! 
 

Nu de voorrondes gedaan zijn (en Club Brugge uitgeschakeld is), kan het echte werk 
eindelijk beginnen. Met 16 zijn ze, de ploegen die de strijd aangaan om de beste ter 
wereld te worden. 

 

In februari werden reeds de heenwedstrijden van de 1/8e finale afgewerkt en in maart 
volgen de terugwedstrijden. Red Bull Leipzig en Atalanta wonnen alvast hun 
heenwedstrijd en bewezen zo dat ze niet per se de underdog hoeven te zijn. 
Liverpool, regerend kampioen, verloor zijn eerste wedstijd tegen Atletico Madrid en 
toont op die manier dan weer dat zij ook niet ongenaakbaar zijn. Dortmund, met 
supertalent Haaland, won van PSG. Weer twee treffers van de nog maar 19 jarige 
superspits (die Club Brugge op een haar na miste om onder contract te leggen) laten 
zijn totaal stijgen tot 10, wat hem samen met Lewandowski van Bayern Munchen 
topschutter maakt.  
 

Alles kan uiteraard nog gebeuren in de terugronde en we weten al langer dat het 
serieus kan spoken in de Champions League (corner taken quickly, Origi!!!). Bekroont 
Liverpool dit jaar terug zijn geweldige binnenlandse prestaties? Kunnen de kleinere 
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ploegen verrassen? Kan Spanje ons overtuigen dat het goede voetbal niet terug van 
Engeland is? 1 ding is zeker: sorry dames, boysnights zijn de komende maanden 
prioriteit en als je graag een date had gepland op 30 mei, vergeet het maar… En 
jongens, niet getreurd dat deze mooie periode na 3 maanden alweer voorbij is, want 
op 12 juni, slechts 12 dagen later, begint het Europees kampioenschap voetbal!  
 

Sportieve groet 
Michiel Merckx  
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EHBO: Eerste hulp bij overprised 

kleren 
Cursus 
 
Ik denk dat ik niet de enige ben die af en toe door de zijstraatjes van de Veldstraat 
wandelt en alle leuke boetiekjes passeert. Soms kan ik mij helaas niet inhouden en 
moet ik toch eens binnen een kijkje nemen. Je ziet een mooi kleedje/broek/blouse en 
past het eens. Jeej het staat je nog wel! Je kijkt naar het prijskaartje. Dit, lieve 
groeilezers, is een verschrikkelijke fout! Je zal achterover vallen van het getal dat op 
het mooi handgemaakte etiket staat. Vervolgens verkondig ik de befaamde zin: 
“Later, als ik rijk ben, kom ik eens terug…” 
 
Door een samenloop van verschillende interesses (BTS, Jeffree Star en Crazy Rich 
Asians) is deze wondere wereld van high fashion ter mijner attentie gekomen. Deze 
wereld is echt iets aparts. Modehuizen rushen naar alle verschillende fashion weeks in 
Milaan, Parijs en New York om hun nieuwste collectie te showen. In deze 
modecollecties zijn echte kunstwerken te vinden en het is ook de bedoeling om dit zo 
te bekijken. Kleren die voor high fashion gemaakt worden, hebben meestal niet het 
doel om zeer praktisch te zijn, maar eerder om een verhaal te vertellen of een speciale 
naaitechniek in de schijnwerpers te plaatsen. Ook zijn de meer ridicule ontwerpen die 
je op de catwalk ziet bedoeld om aandacht te trekken en een soort van reclame voor 
het modehuis te maken. Als je hierin dus een mentale switch maakt wanneer je naar 
deze modeshows kijkt, zal je je veel meer amuseren.  
 
Ik wil nog een andere misconceptie veerduidelijken. Binnenin de high fashion 
community zijn er eigenlijk twee categorieën van productiemodellen. Haute Couture 
en prèt-a-porter. Tussen deze twee klassen zit een groot 
verschil in prijsklasse en in ontwikkeling. Ik zal dus 
even de tijd nemen om het verschil uit te leggen.  
 
Haute couture is de duurdere van de twee klassen en dit 
met een goede reden. Alle kleren die als haute couture 
beschouwd worden zijn persoonlijk gemaakt voor 1 
individu! Je zal dus geen twee dezelfde designs zien in 
de wereld. Alles wordt ook met de hand gemaakt in 
modeateliers. Er worden 1 op 1 discussies gehouden 
tussen de consument en de producent. Het kledingstuk 
wordt dan ook gemaakt met deze specifieke persoon in 
gedachten en er wordt rekening gehouden met hun 
persoonlijke stijl en voorkeuren. Meestal wordt ook 
meer dan enkel een kledingstuk gecreëerd. Er wordt 
een hele look of aesthetic gemaakt met handgemaakte 
juwelen, schoenen en handtassen. Deze behandeling 
wordt dus voorzien voor de elite van de elite, voor 
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speciale evenementen zoals 
red carpet events, 
trouwfeesten en galabals. Deze 
mensen worden dan verzekerd 
van een outfit gemaakt van 
materialen van de beste 
kwaliteit en subliem in elkaar 
gestoken vakmanschap. Enkele 
voorbeelden van huizen die 
bekend zijn voor haute couture 
zijn Dior, Chanel en Givenchy.  
 
De kleren die je in een boetiek 
vindt zullen eerder pret-a-

porter zijn (of klaar-om-te-dragen). Dit zijn kledinglijnen die door de producent 
volledig zelf ontworpen zijn en dan voor de consument voorzien worden in 
verschillende maten. Ze maken meer gebruik van moderne technologie en machines 
om de kleren te produceren. Ze maken wel nog steeds gebruik van materiaal van 
uitstekende kwaliteit en er is toch nog steeds een persoonlijke kwaliteitscontrole. 
Boetiekeigenaars gaan dan naar de modeshows waar de lente/zomer en herfst/winter 
collecties geëtaleerd worden Daar kiezen ze dan welke modellen ze graag zouden 
verkopen in hun winkel. Vervolgens worden deze geleverd aan de boetieks, maar niet 
allemaal tegelijk zodat doorheen het seizoen nieuwe outfits beschikbaar zijn. Maar 
door het gebruik van machines kan de prijs van deze kleren een stuk naar beneden 
getrokken worden. Ook zullen modehuizen celebrities gebruiken om reclame te 
maken voor hun merk. Dit zullen ze doen aan de hand van echte reclame zoals 
filmpjes op Instagram en Youtube maar ook door de celebrities te kleden voor red 
carpet events waar er voldoende foto’s van deze mensen genomen worden. Dit wordt 
heel vaak bij K-pop-sterren gedaan omdat er van de fans verwacht wordt dat ze zo 
veel van hun idols houden dat ze niet meer kijken naar het dure prijskaartje. Aan de 
andere kant heb je ook veel sweatshops die deze designs voor een veel lagere prijs 
produceren en verkopen aan arme stakkers zoals ik.  
 
Ik hoop dat jullie nu een 
beter idee hebben over de 
wondere wereld van high 
fashion! Mij kan het 
alleszins enorm boeien en 
als je er dus even over wil 
babbelen of nog vragen 
hebt kom dan gerust eens 
bij mij. Ik doe niet liever!  
 
Kusjes lekjes cursus xxx 
 
WHO WORE IT BETTER? Helena (€35) of Jin–BTS (>€2000)?  
Ps: stream: map of the soul : 7 
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Tot welke natie behoor jij?  
Fourier 
 

Elk soort meester heeft zijn eigen karaktertrekjes. Zo zit een vuurmeester vol passie 
en temperament, terwijl een luchtmeester een los en rustig karakter heeft. 
Aardemeesters zijn dan weer rechtuit en watermeesters zijn steeds de reddende engel 
in elke situatie door hun realistische instelling. Vul volgende test in en kom te weten 
tot welke natie je behoort!  
 
Welk drankje drink jij liefst?  
A. Ice tea  
B. Coca cola 
C. Thee 
D. Water 

 
Welk van volgende staat op jouw bucketlist?  
A. Drijven op de dode zee in Jordanië 
B. Een berg beklimmen 
C. Vulkaan bezoeken en modderstroom van Pompei  
D. Bungeejumpen  

 
Wat is je grootste nachtmerrie?  
A. Levend verbranden 
B. Te pletter storten met een vliegtuig 
C. Verdrinken 
D. Levend begraven worden 
 
Als je een kip was, hoeveel eitjes zou je leggen?  
A. 2 
B. 1 
C. 0 
D. 3 
 
Met welk dier zou jij je vergelijken?  
A. Pinguïn  
B. Mol 
C. Draak 
D. Bizon 
 
Welke eigenschap lijkt jou het best?  
A. Lenigheid 
B. Kracht 
C. Behendigheid 
D. Snelheid 
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Met welk Game Of Thrones personage kan je jezelf vergelijken?  
A. Jon Snow 
B. Jorah Mormont  
C. Daenerys Targaryan 
D. Arya Stark 

 
Welke kleur is het meest aanwezig in de outfit die je nu draagt?  
A. Blauw 
B. Groen 
C. Rood 
D. Oranje/Geel 

 
Welke Pokémon zou jij kiezen?  
A. Mantine 
B. Turtwig 
C. Charmander 
D. Articuno 

 
Welke praesidiumfunctie lijkt je het leukst? (Fourier zetten we er bewust niet bij. Dit 
zou niet eerlijk zijn voor de andere opties, die nooit zouden gekozen worden.)
(n.v.d.r.: leugens) 
A. Spordt (td/t/d/tdt/dtd) 
B. Paviljoenbeheer 
C. Praeses 
D. Groei 

 
Mijn favorietje stukje van België is…? 
A. West-Vlaanderen 
B. Wallonië 
C. Ninove 
D. Geen van bovenstaande opties 

 
Tel nu je aantal keer A, B, C en D op. Ga naar het juiste vakje op de volgende pagina.  
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Trekker trek 
Ewout 
 
“Elk zinne goein dah” en welkom terug in dit 
allegaartje van informatieve en minder informatieve 
artikels. Deze editie wissel ik de sages en legendes 
even in voor een informatief stuk over een deel van 
het boerenbestaan waar maar zeer weinig mensen 
weet van hebben. Zoals vele weten is het leven van 
een landbouwer loodzwaar dus hebben zij 
vanzelfsprekend ook nood aan ontspanning. Daarvoor 
kruipen ze gezamenlijk van hun tractoren, om er 
vervolgens weer op te kruipen in epische strijden om te besluiten welke boer eigenlijk 
de sterkste trekker heeft.  
 
Jaja u hoort het goed: tractorkrachtmetingen. De precieze naam is “Tractor Pulling”, 
“Trekker Trek” in het Nederlands. Het is een Amerikaanse bezigheid dat is 

overgewaaid naar onze contreien en ik kan u verzekeren, het 
slaat hier ook wel aan. 
 
“Wat is de bedoeling waarde heer schrijver” hoor ik u denken 
achter uw papieren of digitale exemplaar van de Groei. Een 
tractor wordt vastgemaakt aan een zware slede. Vervolgens is 

het de bedoeling dat de tractor deze slede zo ver mogelijk trekt. De banen bij Trekker 
Trek zijn meestal rond de 100m lang. Naargelang de sterkte van je tractor geraak je 
ver of minder ver op de baan, soms is het zelf zo erg dat bepaalde voertuigen vlam 
vatten door de overbelasting van bv. de motoren. Stel dat de volledige afstand van de 
baan kan overbrugd worden dan spreken we van een Full Pull. Stel dat er meerdere 
tractors zijn die er in slagen om de volledige afstand af te leggen, dan wordt de slede 
verzwaard en dan wordt er opnieuw gereden. Tijdens het rijden wordt er gebruik 
gemaakt van 2 soorten vlaggen, een groene en een rode. De groene dient als 
startsignaal, de rode is het signaal voor de 
tractorbestuurder om meteen te stoppen 
met trekken. 
 
Trekker Trek komt meer en meer in trek in 
onze streken. Ook in België vind je 
evenementen van deze aard terug. 
Voorbeelden hiervan zijn Breendonk en 
Zele. Iedereen komt gezellig bij elkaar, 
drinkt een pintje, eet een hamburgertje, 
ziet hoe monsters van machines elkaar beconcureren in sleepwedstrijden enz. De 
ideale uitstap om eens te maken met je collega bio-ingenieurs in wording. Met een 
beetje geluk wordt het zelf een olympische discipline. 
Hoe dan ook, ik hoop dat ik je wat heb bijgeleerd over de hobby’s van de mensen die 

wij aanbidden als goden. Hou je goed en tot de volgende. 

Ewiet x 



 42 

 

 

Gegroet Groeiers! Het nieuwe semester is aangebroken, de examens zijn achter de rug 
en in tegenstelling tot wat de voorbije weken te merken viel, is de lente op komst! In 
deze editie van Groei nodigen we jullie graag uit op onze jaarlijkse quiz die naar goeie 
gewoonte plaatsvindt op jullie campus: op 24 maart palmen we de feestzaal weer in. 
Daarnaast nodigen we jullie graag uit op onze infoavond voor nieuwe leden op 30 
maart, hierover verder meer! 

IAESTE? 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en 
jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de 
kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage 
staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te 
dompelen in een andere cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring. 
 
Jouw IAESTE-stage? 
Na meerdere stageverhalen gedeeld te hebben in de 
vorige edities van Groei (terug te vinden op de 
boerekot website voor wie ze gemist heeft), heb je 
misschien zelf ook wel de smaak te pakken gekregen? 
Wil jij je komende zomer ook in een onvergetelijk 
avontuur storten? Dit is je kans!  
De eerste applicatieronde is ondertussen al achter de 
rug, maar niet getreurd, naar goeie gewoonte zijn er 
meerdere applicatierondes, alle informatie over hoe je alsnog aan een stage in het 
buitenland kan geraken, kan je gemakkelijk terugvinden op https://iaeste.be/
students/annual-procedure/. Lees zeker ook de ‘year-round-procedure’ eens door, 
aangezien hier ook mogelijkheden te vinden zijn! Alle vragen kan je richten aan 
iaeste.outgoing@vtk.ugent.be. 
 
 
 
 
 
 
 

https://iaeste.be/students/annual-procedure/
https://iaeste.be/students/annual-procedure/
mailto:iaeste.outgoing@vtk.ugent.be
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Infoavond voor nieuwe leden 
IAESTE is op zoek naar nieuwe, gemotiveerde leden! Jullie kennen IAESTE 
ondertussen als ‘de vereniging die internationale stages regelt’, maar we zijn veel, echt 
veel meer dan louter dat. Lijkt het jou wel wat om je waardevolle soft-skills te 
verbeteren, deel uit te maken van een hechte groep toegewijde vrienden, op 
buitenlandse conferenties te gaan, je sociaal netwerk over heel de wereld uit te 
breiden of om gewoon naast je studies een toewijding te hebben waar je enorm veel 
voldoening en plezier voor terug krijgt?  
Kom dan zeker naar ons evenement op 30 maart. Alle praktische details in verband 
met het evenement komen binnenkort online op onze Facebookpagina. Wat wel al 
zeker is, is dat drank en spijs door ons voorzien wordt en dat jij met je aanwezigheid 
mogelijks je ganse studentenleven een gigantische boost geeft. Met IAESTE wordt de 
wereld jouw speeltuin! 
 
Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 

- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar 

iaeste@vtk.ugent.be 

- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website 
www.iaeste.be 

 

mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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Micro-expressies: Word een echte 

mensenkenner 
PR-Intern 
 

Als PR moet je af en toe wel eens gaan vergaderen met mensen en eventueel zelfs 
onderhandelen. Op zo’n momenten is het altijd handig om de bovenhand te hebben in de 
situatie en te weten wanneer je gesprekspartner vierkant aan het liegen is, bijna aan het 
wenen is, of juist heel blij is met je voorstel. 
Daarom heb ik deze blok mij speciaal voor jullie verdiept in de theorie rond micro-expressies 
(lees: ik heb de serie “lie to me” gebingewatched.). 
In het hierop volgende artikel vinden jullie enkele belangrijke micro-expressies terug die 
aantonen hoe een persoon zich echt voelt, onafhankelijk van wat zijn gezichtsuitdrukking 
zegt. 
 

1)Verbazing 
 

Deze is de gemakkelijkste om te herkennen aangezien het vooral expressies zijn waarvan je al 
van hun bestaan af wist: 

• De wenkbrauwen worden opgetrokken en gebogen 
• De huid onder het voorhoofd is uitgerekt 
• Horizontale rimpels over het voorhoofd 
• Oogleden worden geopend, het oogwit is te zien boven en onder het oog 
• Mond valt open en tanden worden gescheiden maar er is geen spanning of strekking 

van de mond 
 

Dit zijn dus allemaal al dingen waarvan je waarschijnlijk wel wist dat ze bestonden, maar als 
je er iets aandachtiger op let ga je al veel meer info kunnen halen uit iemand zijn gezicht. 
 

2)Angst 
 

Deze lijkt enorm op verbazing, maar verschilt in enkele details: 
• De wenkbrauwen worden opgetrokken maar naar elkaar getrokken in plaats van 

gebogen. 
• De oogleden worden ook weer geopend maar dit keer enkel het bovenste ooglid. Het 

onderste gaat vooral strakker staan. Ook is enkel oogwit boven het oog te zien. 
• Mond wordt licht geopend maar is meer gespannen. 
 

Zoals je ziet is er dus niet super veel verschil! Dus verwar angst niet met verbazing, want zo 
kan je al snel een heel verkeerde connotatie geven aan iets. 
 

3)Woede  
 

Woede is niet zo moeilijk aangezien het een paar zeer kenmerkende eigenschappen heeft: 
• De wenkbrauwen gaan naar omlaag in plaats van naar omhoog. 
• Er verschijnen verticale rimpels tussen de wenkbrauwen. 
• Persoon zit meestal te staren naar de persoon waar de woede op is gericht. 
• Lippen zijn op elkaar gedrukt. 
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• De neusgaten kunnen openstaan (komt niet zo vaak voor). 
4)Geluk 
 

Deze emotie is degene die het moeilijkste te faken is. 
Er is namelijk een cruciaal verschil tussen fake blij zijn en oprecht blij zijn.  
Het verschil zie je aan de ogen. 
Iemand die oprecht blij is gebruikt zijn zij-oog-spieren, dit wilt concreet zeggen dat de ogen 
‘pretoogjes’ zijn zoals we in de volksmond zeggen. 
De andere elementen van geluk zijn: 

• Hoeken van de lippen worden naar achteren en omhoog getrokken. 
• Mond kan al dan niet gescheiden zijn, tanden blootgesteld. 
• Een rimpel loopt van de buitenkant van de neus naar de buitenkant van de lip. 
• Wangen worden opgetrokken. 
• Het onderste ooglid kan rimpels vertonen of gespannen zijn. 
• Kraaienpootjes aan de buitenkant van de ogen. 

 

Als laatste wil ik toch nog een belangrijke opmerking geven! 
De expressies kunnen soms maar milliseconden tevoorschijn zijn, dus trek niet te snel 
conclusies en wees steeds kritisch voor jezelf. 
Ook kan het zijn dat er maar 1 micro-expressie zichtbaar is, in dit geval kan je geen conclusie 
trekken. Een goede algemene regel zegt dat er minstens 3 micro-expressies zichtbaar moeten 
zijn om een conclusie te trekken, maar ben je eenmaal deze expressies de baas en heb je een 
getraind oog, dan zal je veel sneller alle fakers in je leven kunnen spotten. 
Veel succes en please gebruik dit niet op mij. Ik vind jullie allemaal echt leuk hoor (echt 
waar). 
 

Groetjes, 
PR Intern 
 
 
 
 
 



 46 

 

 

 



 47 

 

 



 48 

 

 

 



 49 

 

 

Een dood momentje tijdens de les? Even pauzeren tijdens het studeren? Vul dan deze 
Takuzu in! 
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Stuver 

 
stu∙ver (de; m, v; meervoud: stuvers) 
1. Studentenvertegenwoordiger 
2. Student die door middel van zijn of haar engagement strijdt voor een betere 
universiteit en maatschappij.  
 

Bovenstaande definitie van het illustere wezen ‘stuver’ kan ook over jou gaan. Stuvers 
zetten zich dag in dag uit in voor allerlei zaken die aan deze universiteit debat 
opwekken of beter kunnen. De afgelopen jaren hebben stuvers zich ingezet voor een 
betere wereld en universiteit. Dankzij stuvers investeert de UGent voortaan ethischer. 
Elke student, ook een GIT-student, heeft recht op een inhaalexamen dankzij deze 
studentenvertegenwoordigers. Op facultair niveau werd er gewerkt voor meer en 
betere bloklocaties. Misschien zit jij ook met een droom of een frustratie. Hier is je 
kans. Het is namelijk binnenkort tijd voor een wissel van de wacht.  
 
In mei zijn er studentenverkiezingen voor de raad van bestuur, de sociale raad en de 
faculteitsraad. De raad van bestuur is het hoogste beslissende orgaan van de UGent. 
Hierin zetelen naast academisch personeel ook vier studenten. Voor de sociale raad 
worden ook vier studenten verkozen. Deze raad gaat over sociale aangelegenheden, 
zoals maaltijdsvoorzieningen en huisvesting. In de faculteitsraad wordt beslist over 
dingen die specifiek gaan over jouw faculteit, zoals de afzonderlijke opleidingen en 
infrastructuur van de faculteit waaraan jij studeert. 
 
Dit klinkt misschien een beetje complex, maar één ding is zeer simpel: jij kan hier 
deel van uitmaken. Misschien ben je wat gefrustreerd over de manier waarop 
leslokalen worden gekozen aan de UGent. Je kan ook een fantastisch nieuw idee 
hebben voor de sociale voorzieningen aan de UGent, of je wil strijden voor puppy’s 
aan jouw faculteit, ten voordele van ieders mentale gezondheid. Het maakt niet uit 
hoe simpel of gek het is, als je het kan dromen, ben jij misschien de ideale kandidaat 
voor de volgende stuververkiezingen! In dat geval kan je alvast je wilde plannen 
voorbereiden: de kandidaturen kunnen worden ingediend tussen 30 maart en 3 
april. 
 
Voel jij je aangesproken, maar aarzel je nog wat? De Gentse Studentenraad 
organiseert speciaal voor jou een aantal verhelderende infomomenten over wat een 
kandidatuur inhoudt, hoe je campagne voert en welk orgaan nu precies waarvoor 
dient. [Indien verschijningsdatum voor 5 maart: De klaarstoomdag gaat door op 5 
maart en beslaat een hele dag vol infomomenten over de verschillende raden én als 
klap op de vuurpijl een simulatievergadering.] [Indien na 5 maart: De 
klaarstoommoment op 5 maart gemist? Geen nood! Op 25 maart wordt een 
vormingsdag over campagne georganiseerd. De algemene infosessie van het 
klaarstoomoment wordt daar nog eens herhaald voor de mensen die er niet waren, en 
wordt daarbij uitgebreid met concretere info over de campagne zelf!]  
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Zegt het studentenvertegenwoordigerschap je eigenlijk niets, maar vind je het 
(helemaal terecht) wél superbelangrijk dat de stem van de student gehoord wordt? 
Motiveer de vrienden waar jij je zou achter scharen om er toch voor te gaan, en nog 
véél belangrijker: breng je stem uit tussen 27 en 30 april. 
Alle verdere informatie vindt je op de Facebookpagina van de Gentse Studentenraad 
en de website www.stuver2020.be.  

http://www.stuver2020.be
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Ode aan het Latijn: tzit overal 
 

Wist je dat talloze merknamen gebaseerd zijn op het Latijn en het Grieks? 
• Volvo, komt van het werkwoord volvere, volvo, volutum  = ronddraaien, dus volvo 

betekent letterlijk “Ik draai rond.” 
• Nivea is afkomstig van het adjectief nivea = sneeuwwit, hoe toepasselijk  
• Asics is een acroniem van een bekende Latijnse leuze “Anima Sana In Corpore 

Sano”, een gezonde geest in een gezond lichaam  
• Labello vindt zijn oorsprong in het woord labellum = lipje 
• Sony komt van het Latijnse woord sonus = geluid  
• Nike: verwijst naar de Griekse godin van de overwinning, Nikè. Daarom wordt het 

merk uitgesproken als ‘naajkie’ en niet als ‘naajk’  
 

Bovendien bieden Latijnse mythes ook een zeer goede verklaring voor de etymologie 
van bepaalde woorden zoals ‘echo’ en ‘narcis’: 
 

Echo was een nimf die nooit stopte met praten. Op een dag gebruikte ze haar 
babbeltalent om Hera (de oppergodin) af te leiden zodat Zeus (de oppergod) 
ongezien kon weg sneaken van zijn minnares. Toen Hera dit te weten kwam, strafte 
ze Echo met de vloek alleen maar de laatste woorden die iemand had gezegd te 
kunnen herhalen. Ze zou nooit meer uit zichzelf iets kunnen zeggen.  
 

Narcissus was een dikke biest, maar had alleen maar interesse voor de jacht en voor 
zichzelf. Echo was smoorverliefd op hem, maar toen Narcissus Echo zag, wou hij niets 
met haar te maken hebben. Ellendig vluchtte Echo naar een grot, waar ze stierf door 
haar verdriet. Enkel haar stem bleef over. (Daarom dat je dus een echo hoort in 
grotten, logisch)  
 

De anderen nimfen waren heel boos op Narcissus. Samen met de hulp van Aphrodite 
zorgden ze ervoor dat hij verliefd zou worden op zijn eigen spiegelbeeld. Toen 
Narcissus op een dag wou drinken uit een meer, zag hij zijn spiegelbeeld en werd 
smoorverliefd op de reflectie. Zo verliefd dat hij niet meer weg kon kijken en hij stierf 
daar, aan de rand van het meer. Het enige wat overbleef was een mooie gele bloem, 
de Narcis.  
 

Ook voor het woord ‘Achillespees’ is er een verklaring:  
Achilles was de belangrijkste Griekse held in de Trojaanse oorlog. Vlak na zijn 
geboorte dompelde zijn moeder hem onder in de rivier de Styx, waardoor hij 
onkwetsbaar werd. De enige zwakke plek was zijn hiel, want daaraan hield zijn 
moeder hem vast tijdens het onderdompelen. Hierdoor is de pees die van de kuitspier 
naar de hiel loopt, vernoemt naar hem.  
 

Tenslotte het allerbelangrijkste:  
Wat zou een cantus zijn zonder Latijn? Helemaal niks: ad pistum, silentiuuuum, 
tempus, cantor, non habes, codex… allemaal Latijn. 
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Het meest plechtige studentenlied is zelfs volledig in het Latijn en omdat iedereen 
uiteraard wil weten wat hij of zij aan het zingen is, een vertaling:  
   

 
 

Dit waren de nutteloze weetjes over een nuttige taal  
 

Om af te sluiten:  
Erudimus qui custodient terrae fertilitatem ( = Laten wij hen onderwijzen die waken 
over de vruchtbaarheid van de aarde )  
 

DoEi 
 

 

 

Io vivat! Io vivat!  

Nostrorum sanitas! 
Hoc est amoris poculum, 
doloris est antidotum. 
Io vivat! Io vivat! 
Nostrorum sanitas! 
  
…. 
Nos iungit amicitia, 
et vinum praebet gaudia. 
…. 
  
… 

Iam tota Academia, 
nobiscum amet gaudia. 
….. 

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

De vriendschap verbindt ons, 
en de wijn geeft vreugde. 
…. 
 
…. 
Moge dus de gehele universiteit, 
met ons houden van de vreugde. 
…... 
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Round-earthers 
Thomas 
 
Gegroet waarde lezers van de Groei. Het zijn algemeen geweten feiten dat Bush direct 
verantwoordelijk was voor 11 september, dat vaccineren weldegelijk ziekte kan 
tegengaan, dat Meghan Markle volgende maand een autoaccident zal hebben terwijl 
haar schoonmoeder gewoon rustig verder haar leven lijdt in volledige anonimiteit en 
dat decaan prof. dr. ir. Van Meirvenne kan transformeren in een schattige viervoeter. 
 
Er is echter 1 algemene waarheid waarvan er anno 2020 (hoezo is het zelfs al 2020 ik 
ben nog steeds niet over Harambe!!!) nog altijd verkeerde informatie over wordt 
verspreid. Ja; de aarde is weldegelijk plat en niet rond! Ik snap zelfs niet waarvan het 
idee van een ‘bolvormige aarde’ vandaan komt. Kijk om u heen! Veel buiging is er bij 
mijn weten toch niet te merken aan de horizon. 
 
“Hahah dit is weer een dwaas artikel, echt mijn tijd niet waard” hoor ik al iemand 
denken die al zijn ganse leven onderdanig is aan het ons geïndoctrineerde systeem. Ik 
kan het natuurlijk ook niemand kwalijk nemen die blindelings het beeld volgt van wat 
er al van in de kleuterklas wordt gebrainwashed in het hoofd van de ontschuldige 
brave opgroeiende ziel. Ik noem hier dus niemand ‘dom’ of ‘debiel’ zoals menig 
groeiredacteur Ewaut Hameldu (codenaam gebruikt om de anonimiteit te garanderen 
en een heksenjacht uit de weg te gaan) in de mond durft te nemen – een typische 
round-earther (n.v.d.r.: Thomas ik maak u dood ik zweer). 
 
Wij zijn hier natuurlijk allemaal wetenschappers en iedereen die dit leest wil 
waarschijnlijk feiten die de hypothese staven. Hieronder dus een oplijsting van feiten 
waaruit kan besloten worden dat de vorm van de aarde weldegelijk discusvormig is: 

• Kijk om je heen! Als je ooit naar buiten hebt gekeken zal je zien dat de horizon 
geen kromming vertoont. 

• Columbus is in 1492 niet in India terechtgekomen maar in Amerika een 
duidelijke misinschatting van deze round-earther. 

• Ik was in eerste zit geslaagd voor aardwetenschappen. 
• Een ‘bolvormige aarde’ is wat het systeem wil dat je gelooft. Anders zouden er te 

veel mensen de rand opzoeken wat een enorme onveiligheid teweeg zou 
brengen. 

• Ik zou nooit iemand ‘dom’ noemen omdat deze persoon de enige en juiste 
waarheid vertelt. 

• Er is nog nooit iemand levend teruggekeerd van een bezoek aan ‘de Zuidpool’. 
• Via Photoshop duurt het letterlijk 5 minuten om een bolvormig object eruit te 

laten zien als de ‘bolvormige aarde’. 
 
Ziezo ik hoop dat ik weer een paar mensen dichter heb gebracht bij de 
ontegensprekelijke en absolute waarheid, want zoals u ziet de bewijzen zijn ernaar. 
Grts en stay hydrated 
Thomas 
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"Zin om fit te worden in de leukste fitness van Gent? Ga voor de 
beste kwaliteit aan de allerlaagste prijs en train in Stadium 
Coupure! Je krijgt niet enkel toegang tot onze uitgebreide fitness, 
maar kan ook genieten van onze ruime CrossTraining-zaal, het 
gevarieerde aanbod aan groepslessen, zeven squashterreinen en 
een uitdagende klimmuur. Promotie op het studententarief aan 
€275,- is geldig tem 31/03/2020." 
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Vliegt de blauwvoet, storm op... 

Europa?  
Centurion 
 
Ciara, Dennis, Ellen, Francis en Gerda, allen passe(e)r(d)en ze in de eerste prille 
weken van het nieuwe jaar over ons hoofd. Omdat deze sloebers toch wel vaak in het 
nieuws kwamen en niemand onbedaard lieten, dook ik in de Wondere Wereld van 
Wikipedia om meer over het concept ‘storm’ te weten te komen.  
 
Zo wordt het begrip ‘storm’ omschreven als een zeer harde wind met een windkracht 
van 9 of meer op de schaal van Beaufort binnen een grootschalig weersysteem, 
een depressie. Dit betekent dus dat een storm slechts 9-12 Bft kan bedragen, waarbij 
men bij 12 Bft spreekt van een orkaan. De schaal van Beaufort is opgesteld in 1805 
door Francis Beaufort, die de reeks opstelde aan de hand van de gedragingen van zijn 
schip op zee. Beaufort keek dus niet zo zeer naar het gedrag van de wind en 
omschreef de verschillende windkrachten met begrippen zoals Geen vertier (0 Bft) 
tot Zeilen waaien uit de lijken (12 Bft).  
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Sinds 2002 kan je stormen kopen en een naam voorstellen. Voor de geïnteresseerden: 
een hogedrukgebied kost 299 euro, een depressie 199 euro. Daar moet je wel nog 19 
procent btw bij tellen. Het ene jaar krijgen alle hogedrukgebieden mannennamen en 
de depressies vrouwennamen. Het andere jaar is het omgekeerd. Daarenboven komt 
nog eens dat éénzelfde storm in verschillende landen een andere naam kan dragen. 
Om een voorbeeld te geven: in oktober 2013 hadden we de storm Christian in West-
Europa, door de Duitsers gekozen. Maar bij de Britten heette hij St. Jude, in Zweden 
Simone. 
Enkele wist-je-datjes over onze stormen, Ciara en Dennis 
Wist je dat ... 
... Dennis ervoor zorgde dat een ballon van een valentijnsballonnenactie vanuit 
Oudenaarde tot in Wit-Rusland vloog. 
... Ciara in Zottegem een 150 jaar oude populier omver blies, waarna de inwoners van 
het dorpje Stijpen, Zottegem een herdenkingsdienst hielden. 
... Dennis ervoor zorgde dat een 77 meter lang spookschip uit Tanzania, dat in 2018 
verlaten was door de bemanning, aanmeerde aan de Ierse kust.  
... Ciara een beroemde kip van papier-maché uit elkaar blies in Zillebeke.  
... Ciara ervoor zorgde dat er gevraagd werd aan inwoners om hun afval pas na de 
storm buiten te zetten,  

... de inwoners van de Spiegelhofstraat in Gent dat niet deden,  

... de straat bijgevolg bedorven was onder het papier en karton 
...  Ciara in Gent een 19 meter hoge stelling van Michel Van de Brande omver blies 

... Michel Van den Brande op Facebook reageerde met: ‘Hoe is dat nu mogelijk 
zeg!!! Iedereen was op tijd verwittigd om de zeilen open te schuiven zodat de 
wind door de stelling kan blazen !!!’. 

... Ciara voor een verhoogde fijnstofconcentratie zorgde doordat ze zeezout tot in de 
Kempen blies. 
... Dennis en Ciara beiden weldegelijk dodelijke slachtoffers maakten over heel 
Europa.  
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Voila, lieve boerekotters, hopelijk zijn de stormen bij het verschijnen van dit artikel al 
gaan liggen en hebben jullie een beter idee van wat er nu eigenlijk tijdens die 
stormweken allemaal gebeurd is. Zo niet, volgende keer beter! 
Centurion OUT 
xxx 
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De epische saga van kamer 203 
Wannes 
 
~Of hoe een eenzame stekkedoos aan zijn tragisch einde kwam  
Beste lezer 
Leun even goed naar achteren in uw aulastoel, negeer die prof vooraan, sluit uw 
cursus die waarschijnlijk toch niet interessant is en geniet mee van mijn 
herinneringen aan een onvergetelijke skireis. 
 

Over appeljenever 
Liefste dagboek 
Dat heb je nog nooit meegemaakt. Even een situatieschets: twee dagen geleden lagen 
mijn kamergenoten en ik rustig op ons bed met een lege fles appeljenever. Plots kwam 
een van ons op een geniaal idee. Elk om de beurt pisten we in de fles tot hij weer 
helemaal vol zat. Eerlijk is eerlijk, niemand die dat verschil nog zag. Het enige dat ons 
nog te doen stond, was wachten op een onschuldig slachtoffer. Het hele plan verliep 
bijna te gemakkelijk. Die avond dienden er zich gratis twee schachtjes aan, alsof ze het 
met opzet deden. De eerste was nog zo verstandig genoeg geweest om zelf zijn drank 
mee te doen, maar nummer twee had het aan zijn rekker. Juist toen zijn pint leeg was 
moest hij zes shotjes doen. Voorbeeldig als we zijn boden we hem onze drank aan. Trekt 
dienen idioot toch wel geen zes shotjes van onze pies binnen zeker. We lagen zeker een 
half uur strijk en hij had zelfs geen idee wat er gebeurde. Ik was zodanig gedegouteerd 
dat ik de volledige dag erop met het vlammend schijt gezeten heb.  
XOXO een anoniem persoon met een voorkeur voor fancy kotsemmers 
 

Over nymfomanie 
Liefste dagboek 

Het is officieel, 100%, zonder twijfel, onbetwistbaar vastgesteld. Ik heb een 
seksverslaving. Na twee maand blok kan ik mij geen halve dag meer inhouden. Eerst 

begon het nog onschuldig met een of twee keer per dag, maar ondertussen heb ik met 
vier keer per dag al bijna geen genoeg meer. Het leukste vind ik om te poepen recht op de 

lakens in het bed van een medeschacht. Zeker als de deur niet op slot zit en op een uur 
waarop we zeker zijn dat er mensen de kamer gaan binnenkomen. Fantastisch vind ik 
dat. Het was zodanig geil om betrapt te worden dat we die nacht in een volle kamer de 
wc kapot geneukt hebben om ’s morgens nog eens betrapt te worden. Het enige dat ik 

nog mis is een attribuut of zo… Jammer genoeg heb ik mijn lief ondertussen zo leeg 
geneukt dat hij een dag niet is kunnen gaan snowboarden met zijn vrienden vanwege 

volledige uitputting. 
P.S. Morgen gaan we poepen in de fitness tijdens de fuif. Altijd leuk als iedereen binnen 

kan en je bovendien voor een gigantisch raam staat. 
XOXO Ga weg, nee blijf hier… 
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Over de stekkedoos 
Liefste dagboek 
Ik draag veel geheimen met me mee… Een daarvan is mijn fetish voor stekkedozen. Iets 
aan de vorm ervan maakt me helemaal opgewonden. Mijn allerdiepste wens was dan 
ook al jaren om erover te kunnen pissen. En deze skireis zag ik mijn kans. Ik had op 
voorhand een exemplaar uitgekozen en de volledige avond zorgvuldig gepland. Eerst zou 
ik een hele avond lang water drinken en doen alsof het gin tonic was. Vervolgens gaf ik 
een ongelooflijk staaltje acteerwerk. Het begon met de trap die ik zogezegd niet meer 
omhoog kon. Aangekomen in de kamer begon ik vervolgens alles onder te kotsen en kon 
ik niet meer op mijn eigen benen staan. Een klein beetje schuldgevoel kwam boven 
kruipen toen mijn lief dit allemaal moest opkuisen maar niemand mocht natuurlijk 
weten dat ik perfect nuchter was. Een strategisch barfje in mijn bed en niemand twijfelde 
nog. Toen iedereen eindelijk sliep greep ik mijn kans. Snel stak ik mijn broek af in het 
midden van de kamer in piste op de stekkedoos. Fantastisch vond ik het. Zeker toen ik 
bijna geëlektrocuteerd werd door mijn lul, de plong afsprong en het ding begon te roken. 
Een zekere kamergenoot gooide echter bijna roet in het eten toen hij wakker werd en 
vroeg waarom het daar zo nat was. Ahja, omdat ik er gepiest had é natuurlijk. Missie 
volbracht.  
~Zeker niet de schrijver van dit artikel 
 

Over mijn grote verdwijntruc 
Liefste dagboek 

Ik snap er helemaal niets meer van. Volgens mij heb ik de meest saaie kamer ooit. Die 
mannen willen dus niet iedere avond tot 5h ’s ochtends opblijven é. Ongelooflijk. Even 

een situatieschets van mijn dag. Rond een uur of tien ’s avonds trekken we allemaal 
samen richting het feest. Een kwartier later verdwijn ik. Gewoon zomaar. Af en toe kom 
ik wel nog eens terug hoor, maar niet te lang. Vervolgens feest en drinkt iedereen tot 2h-

3h en dan is het feest gedaan. En weet je wat die dan doen? Die gaan, gaan slapen! 
Ongelooflijk! Ik daarentegen, ik blijf nog zeker drie uur langer weg en ik laat mijn 

bakkes niet zien tot veel later. Om 5h ’s ochtends ga ik dan toch binnen in de kamer en 
begin te spoonen met mijn goede vriend Loïc. De volgende morgen sta ik natuurlijk weer 

op om 8h en zo ga ik een hele week door. Natuurlijk eist dit slaapgebrek zijn tol en 
ondertussen kan ik niet meer helder nadenken. Ik val ook overal in slaap, heb een grote 
ergernis aan terrastafels ontwikkeld en kan bijna niet meer op mijn benen staan. Maar 

niet getreurd, vanavond ga ik gewoon weer door.  
~Gerrie Gabber 
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Over mijn tieten 
Liefste dagboek 
Er moet mij nu wel echt iets van het hart eigenlijk. Het was gisteren thema Oalsjt op de 
thema avond en als fiere Oalsjtenaar kon ik dat toch moeilijk aan mij laten passeren. Ik 
besloot om mij eens volledig op te tutten. Twee schone oorbellen ingestoken, een rokje 
dat niet te lang kwam en toegegeven, een beetje van een décolleté. Amai zeg heb ik daar 
iets meegemaakt met al die geile jongens. Ik was nog niet binnen of het begon al. Van 
overal werd ik betast. Sommige vroegen nog: ‘Mag ik eens aan uw tetten voelen..’. De 
meeste grepen echter twee handen vooruit naar mijn poulékes. Van links naar rechts 
werd ik betast, en knijpen dat die doen. Het waren zelfs niet de jongens alleen, de 
meisjes deden vrolijk mee. Je zou toch beter verwachten! Moest ik ze allemaal voor de 
rechter slepen, ik zou genoeg geld verdienen om een gratis vat te smijten in de koe. Het 
feit dat ik een vent ben en dat de tetten ter sprake van plastiek waren, opgevuld met wc 
papier doet er trouwens helemaal niet toe.  
#BlijfVanMijnTieten #meToo 
~De broer van de broer van Dries 
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Activerend onderwijs aan de 

UGent: het ACTIVO-project 
 

Mijn naam is Evelyne de Caluwé. Sinds 1 maart werk ik als onderwijsontwikkelaar 
binnen het ACTIVO-project in de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Ik word 
ook wel “de facultaire ACTIVO-antenne” genoemd. Ik sta dus in voor de 
ondersteuning van opleidingen en lesgevers bij de integratie van activerend onderwijs 
in hun lessen. Binnen dit traject is de waardevolle stem van de student iets dat niet 
mag ontbreken! Zo organiseerde ik onlangs een focusgesprek en hou ik nauw contact 
met StuBio. 
 
Ik hoor jullie al denken: “Waar begint de UGent nu weer aan?”, “Het is toch goed 
zoals het nu is?”, “Het zal leiden tot meer taken en verslagen.” Laat ik even deze 
misvattingen rechtzetten en jullie van in het begin correct informeren! 
 
Het ACTIVO-project plaats, naast de docent, ook de student centraal in hun verhaal, 
waardoor deze in alle stappen worden meegenomen. De manier waarop dit gebeurt, is 
echter in elke faculteit anders. De insteek en uitrol van het project is er op gericht 
telkens in de specifieke context van een opleidingsonderdeel (lees: rekening houdend 
met opleiding, faculteit, studentenprofiel, lesgeversprofiel, beoogde competenties, 
werklast … etc.) te bekijken welke activerende werk- en evaluatievormen het meest 
aangewezen. Het doel bestaat erin meer stroomlijning te krijgen tussen de 
verschillende opleidingsonderdelen en studenten nog meer te motiveren doorheen 
hun studententijd. 
 
Een genuanceerd verhaal dus, dat in geen geval ruwweg mag worden teruggebracht 
tot meer opdrachten of verslagen. Essentieel blijft dat de beoogde competenties, 
gehanteerde werkvormen en evaluatievormen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd 
worden. Of in pedagogische termen het ‘constructive alingment prinicpe’.  Dit moet er 
toe leiden dat er een betere verhouding ontstaat tussen de gevraagde opdrachten, 
examenvormen en de manier waarop de student les krijgt/hierop voorbereid wordt 
(bijv. meer punten zetten op een (labo)verslag zodat dit in verhouding is met de 
bereikte competenties en werklast). Zoals mijn collega’s het al eerder aangaven in de 
Schamper: “Opdrachten en groepswerken moeten ter ondersteuning zijn van de 
leerstof voor de examens, en mogen ze niet in de weg staan.” 
 
Om dit alles te bereiken zijn we met een heel uitgebreid team, dat bestaat uit vier 
centrale medewerkers en maar liefst zeven facultaire antennes. Deze ACTIVO-
antennes op facultair niveau is hét aanspreekpunten over activerend onderwijs, ik dus 
voor de FBW.  
 
Ben je benieuwd naar wat er allemaal leeft op de faculteit, volg me dan zeker op 
Twitter. Hier kan je regelmatig een update terugvinden van het project @FBW. 
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Verder kan je me vinden op: Campus Coupure links, Blok A, FDO, A0.104 
Of contacteren via: evelyne.decaluwe@ugent.be. Verder kan je ook altijd terecht bij 
Stubio. 
 

mailto:evelyne.decaluwe@ugent.be
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Boeroscoop: 

Pizzascoop 
Welke pizza ben jij? 
 
Waterman 21/1 - 19/2 
BBQ-Chicken 
In Gent vliegt kip vooral in waterzooi, 

maar liefhebbers eten ze ook wel graag 

eens op de BBQ. Echte big brains leggen 

deze dan nog eens op een pizza. Jij bent 

zo’n big brain. Dankzij jou geniet de 

wereld van zaken die, ook al zijn ze voor 

de hand liggend, niet door iedereen 

opgemerkt worden. Ga door met je goeie 

daden en blijf de nederigheid zelfe. 

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Napoletana 
“Die kizzige pizza met die visn ip”, zo zou 

de redactie van de Groei jullie 

omschrijven. Op zich kan je er wel mee 

door, enkel de doordrengende smaak van 

vis keert iedere keer weder in onze mond. 

Misschien komt dat omdat jullie zo’n 

viswijven zijn! Is het idee om wat minder 

te gaan roddelen? Mensen gaan je dan 

waarschijnlijk ook meer gaan appreciëren. 

 
Ram 21/3 – 20/4 
Kebab 
Kebab, vooral terug te vinden in een pitta, 

tussen een broodje of in een kapsalon. 

Sinds kort heeft hij echter een nieuwe 

vriend gevonden; pizza genaamd. Net als 

voor jullie beste rammetjes, is het 

belangrijk voor de kebab dat hij goede 

vrienden blijft. Niet enkel voor zichzelf, 

maar voor iedereen, omdat ze echt 

schitteren als ze samen zijn. 

 
Stier 21/4 – 20/5 
Bismarck 
Als mensen je naam horen volgt er 

meestal “heu wie is da nu weer”. Dit vind 

je jammer en terecht, want je bent een 

prima kerel(in). Door je sterke inzicht zijn 

vakken als wiskunde een eitje en je echte 

vrienden weten dat ze op jouw steun en 

uitleg kunnen rekenen. Probeer ook 

inzicht te krijgen in hoe je vrienden 

maakt, want daar heb je er nooit genoeg 

van. 

 

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Quattro Formaggi 
Jij en je vrienden zijn super close. Zo close 

dat alles wat je doet bijna identiek is. Het 

is belangrijk dat je ook een eigen karakter 

creeërt zodat je toch wat uitspringt in de 

groep. Voor jou is het allesbehalve nodig 

om je te spiegelen aan anderen, je bent 

goed zoals je bent. 

 
Kreeft 22/6 – 22/7 
Frutti di mare 
Je mag er wezen en dat weet je zelf ook. Je 

reputatie loopt je voor en vaak weten 

mensen eerder je naam dan hoe je er 

effectief uitziet. Voor vele mensen ben je 

uiteindelijk een teleurstelling omdat je 

gedrag hen stoort, voor andere ben je een 

nieuwe wind die voor een klik zorgt. Je 

arrogantie mag een toontje lager, maar er 

zullen altijd mensen van je blijven 

houden. 
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Leeuw 23/7 – 22/8 
Pepperoni 
Net als de pepperonipizza ben je lekker 

heet en heb je een pittig karakter. Slechts 

weinigen durven met je in discussie gaan 

omdat ze weten dat het kan eindigen in 

een gevoelloze tong. Wees soms ook wat 

rustiger en wees ook niet boos als mensen 

opzoek gaan naar melk omdat ze jouw 

pikante gedrag niet meer aankunnen. 

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Margherita 
Als een echte maagd heb je nog niet veel 

ervaring en nog niet veel smaak. Dat is 

niet erg, op zich ben je ook al erg lekker 

en veel  mensen kunnen dat waarderen!  

Het kan echter gebeuren dat er deze 

maand personen in je leven komen die je 

(leven) meer smaak gaan geven. 

 

Weegschaal 23/9 – 22/10 
Calzone 
Net als een calzone ben je wat 

teruggetrokken en op jezelf. Als mensen 

tegen je praten klap je meteen dicht. De 

weinigen die al een deftig gesprek met je 

gehad hebben vinden nochtans dat je een 

heel leuk karakter hebt. Het wordt toch 

wel eens tijd om wat te ontplooien denk je 

niet? 

 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Hawaii 
In Italië zien ze enkele dingen niet graag 

komen, zowel schorpioenen als pizza 

Hawaii’s maken daar deel vanuit. Indien 

jij mee was op Hoogtestage heb je 

waarschijnlijk een heleboel gevloekt op de 

Italiaanse nonchalance en het feit dat je 

ook gewoon niet kan skiën. Misschien is 

Hawaii een optie voor volgend jaar? 

 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Maison 
Deze pizza is verschillend van restaurant 

tot restaurant net als jouw karakter 

verschilt van dag tot dag. De ene keer ben 

je een lieve, zoete verschijning, de andere 

keer lijk je de erfgenaam van Satan. Met 

jou in de buurt valt er wel altijd wat te 

beleven. Mensen geven het misschien niet 

graag toe, maar ze zijn wat jaloers op je 

lef. Blijf vooral de persoon die je (meestal) 

bent. 

 
Steenbok 22/12 – 20/1 
Vegetarisch 
Je bent graag gezien, zolang je niet fake 

begint te doen. Mensen komen naar jou 

voor iets nieuws, niet voor een slechte 

vervanging van wat ze gewoon zijn (ja dit 

is een verwijzing naar die kizzige 

vleesvervangers, vegetarisch kan lekker 

zijn, maar vleesvervangers zijn de reden 

waarom er zo weinig mensen al 

overgestapt zijn change my mind). Je 

houdt van de natuur en draagt er ook zorg 

voor. Wees ook wat voorzichtig met je 

mening, niet iedereen wil/moet doen wat 

jij doet. 
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Katerblaast 
Alweer een uitgebreide katerblaast deze maand, joepie. Wil jij ook eens je vrienden in 
de katerblaast sturen? Ga dan zeker naar https://www.boerekot.be/katerblaast  
 
Kato (VPPK): “Om hoe laat heb je lavabo?” 
 
Helena: “Chicken nuggets!” 
Groet: “Duruuuuum!!!” 
Helena: “Chicken nuggets!” 
Groet: “Duruuuuum!!!” 
Helena: “Chicken nuggets!” 
Groet: “Duruuuuum!!!” 
Helena: “Chicken nuggets!” 
Groet: “Duruuuuuum!!!” 
 
Bavo (VTK Sport): “Das gelijk een eendagsvlieg da een tweede dag vliegt. Das etzelfde 
nie eh” 
 
Tim: “Ik hoop dat ik niet in een sletteperiode geraak” 
 
Iemand: “Hebt gij arachnophobia?” 
Jonas Mareen: “Ja, ma alleen voor spinnen” 
 
Groet: “Ik heb vroeger nog geklommen, maar nu niet meer” 
Arthur C.: “Jowel, op Michiel” 
 
Tim: “Ik ga naar m’n kut” (bedoelde kot) 
 
Jarne Van der Aa (na een cantus op Rodenbach, massacantus): “Kheb net een drol 
even groot als een penis in erectie gelegd, nu weetk wel dak het kan taken als ik 
vanachter genomen word” 
 
Wolf (over Ewout die Belg als Belf geschreven heeft in de Groei): “het is lijk Bilf” 
 
Pieter De Clercq: “Gij had een crush op Yarine? Ah gij valt op karakter  i.p.v. uiterlijk 
dan?” 
 
Yarine: “Wtf heel de straten staan blank door de regen! Ah nee, tis de Leie” 
 
Lena: “Ik ben opgegroeid” 
*5 seconden later* 
Lena: “Kheb zin in wijn” 
 
Ward (tegen Wolf): “Gvd eeh, mijn hele computer staat onder stroom omdat uw 
geaardheid zo slecht is “ (bedoelde aarding) 
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Jasper (tijdens wijnpong): “Tmoe nat zijn, anders kan ik niet scoren” 
 
*Na een dagje studeren in Sterre* 
Marie tegen haar fiets:  “Dag jongen, hoe is’t?” 
Antje: “Huh hoezo is het een jongen?” 
Marie: “Omdat hij goed rijdt” 
 
Antje op oudejaarsavond: “Ik ga morgen sowieso koppijn hebben, niet van de drank, 
maar van mijn eigen gezang” 
 
Kemel: “Ahnja, maar nu heb ik terug een bril, dus nu ga ik weer veel slechter horen!” 
 
Wolf: “Dorien haar paard is toch echt alsof dat ze betaalt voor een fitness 
abonnement en nooit gaat” 
Kemel: “Nee, ze gaat wel naar de fitness, maar enkel om de douches te kuisen” 
 
*Michiel is een wonde op zijn hand aan het verzorgen* 
Marie: “Smakelijk” 
 
Matteo Vancutsem: “Denkt ge nu echt dat mijn genot van jullie afhangt?” 
 
Liselot: “Toen ik onder de douche stond, keek ik op… en viel er plots water uit de 
lucht!!” 
 
Marie: “Het was als kind toch super leuk om met uw papa zijn gereedschap te spelen” 
 
Pepenis: “Hoe heet da nu ook alweer, dokters zonder limiet?” (bedoelde artsen zonder 
grenzen) 
 
*Tegen Yarine in de lush* 
Kemel: “Je moet niet altijd direct je vinger overal insteken he” 
 
Kemel: “Maar toen was ik nog niet zo into moord enzo” 
 
Ewout: “Veel verschil tussen Liesel poepen en kindjes poepen is er niet hoor” 
 
Wolf: “ Kvinda echt moeilijk  om zo da scheetje na te doen, kvind het leuk dat het er 
perfect uit is gekomen” 
 
Laurence (tegen Russen): “You just give the iceblock with your mouth” 
 
*Over de mooie steden in Italië* 
Helena: “Nee als je zo wat zuidelijker gaat zo in Nepal” (bedoelde Napels) 
 
Yarine: “Kga eerst m’n tanden poetsen. Shit kbedoel m’n neus snuiten” 
 
Sofoef: “XoXo unaniempje” (bedoelde anoniempje) 
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Yarine: “Kvoel mij gelijk nie goe” 
Tim: “Wat? Voel je je gelijk een hoer?” 
 
Helena: “Die wisselen toch al speeksel” 
Griet: “Nee, ik kan niet muilen, m’n lippen zijn te kapot” 
 
Yarine in het ziekenhuis: “Zit ik in Zwitserland? Die hebben allemaal kruisjes” 
Kemel de dag erna: “Bedoel je kruisjes als in dokters?” 
 
Helena: “Soms vergeet ik hoe meloen ruikt en smaakt” 
 
Nick: ‘Hoe noemt da weer? Die bingo van daarnet” 
Kemel: “Limbo?” 
Nick: “Ah ja da ja!” 
 
Kemel: “Ik apprecieer gewoon dat die ene veel in m’n mond gespoten heeft” 
 
Yarine: “Ik heb ooit eens Michelangelo en Mussolini verwisseld” 
 
Marie: “Neem maar de trein naar Limburg, dat ik u nooit meer zie” 
 
Melissa D.: “… en toen heb ik Thibault verkracht in zijn slaap, maar Thomas zou ik 
ook wel verkrachten, maar niet op een sletterige manier” 
 
Febe: ‘Das wel echt oneerlijk voor mensen die geen kut hebben” 
Lotte: “Bedoel je kot of…???” 
 
Lena tegen Justin: “Zatlap” 
Justin: “Ja tuurlijk, me u?” 
 
Wolf: “A wizard is never late, nor is he early, he arrives precisely when he means 
to….Nee?” 
Ward: “Sorry, ik heb nooit echt veel naar Harry Potter gekeken…” 
 
Ward Van Belle: “Wie is hier al zijn vader kwijt?” (gewoon random tegen de nieuwe 
schachten voor de heropeningscantus) 
 
Marie: “Deze kaars ruikt niet naar gin” 
 
Prof. De Baets probeert zijn pointer: “Oei ja, met mijn autosleutels zal ik niet kunnen 
wijzen…” 
 
Ewout: “Als je een ajuin aan het eten bent smaakt het eerst gelijk een appel” 
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Dries op dag 1: “Waar zijn mijn tetten naartoe?” 
*Wannes breekt een kapstok* 
Ewout: “Haha, nu is het een kapstuk” 
*Jarne komt twee uur niet meer bij van het lachen* 
 
Dries wnr hij de kamer binnen stapt: “Wel cute van de kuisvrouwen dat ze ons bed 
hebben opgemaakt. Alle ja cute, t’is under fucking job” 
 
Dries: “Pullup met uw kleindochter” 
 
*Louis zijn neus bloedt* 
Jarne kei verbaasd: “Da’s precies nat” 
 
Wolf: “Kga echt een kater hebben, allée als ik ooit terug nuchter geraak” 
 
 “‘s Morgens is da echt het beste, want dan is het water nog zo koud en hebben uw 
voeten warm” (In een conversatie over pissen in de douche) 
 
Jarne: “Ewout, wat is uw achternaam eig?” 
Wannes: “Duhamel, gelijk van de duhamelsaus” 
Amory: “Da’s bechamel gie retard” 
 
Febe: “Komaan Wannes adje” 

Wannes: “Neenee, ik moet nog presteren vanavond” 

Dorre: “Soms denk ik echt: wtf waarom ben ik monogaam” 

Marike: “O ow, ik heb verkeerd gespoten” 

Marie: “We hebben afgesproken aan de Mandarijnbrug” (bedoelde Rozemarijnbrug) 

*tijdens het spelen van Mexico*  
Eva: “Hoe verder in het alfabet, hoe minder landen je hebt” 
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