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Eindelijk weer terug van weg ge-
weest! Maart brengt ons de eer-
ste groei van het tweede semes-
ter en het was het wachten op 
deze editie meer dan waard. 
 
Nu de examens eindelijk achter 
de rug zijn is er eindelijk weer 
tijd voor wat welverdiende ont-
spanning (nee de lesvrije week 
alleen is niet genoeg). Zeker nu 
de coronaregels weer aan het 
verdwijnen zijn is het zeker de 
tijd! 
 
Eindelijk ook tijd (of toch bijna) 
voor warmere dagen en meer 
zonneschijn. We laten het me-
rendeel van de winter achter ons 
en de focus ligt zich meer en 
meer op schuimende pintjes in 
de zon in plaats van nog steeds 
schuimende pintjes maar bin-
nen.  
 
Vele groe(i)tjes en heel veel lees-
plezier! 
Jullie Groeiredacteurs 
Antonia Dewettinck en            

Louis Morobé 
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Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag 
Lopen rond de water-

sportbaan 
GUSB 19u30 

02/03 Sollicitatietraining Coupure E4 19:00 

03/03 Agorafuif Agora 22:00 

07/03 - 13/03 Loonsverwachting Online / 

15/03 Cantus Paviljoen 19:00 

17/03 
Infomoment          
praesidium 

Zie Facebook Zie Facebook 

17/03 Pavicafé Paviljoen Zie Facebook 

18/03 Dies Natalis / / 

23/03 Spektakel Zie Facebook Zie Facebook 

24/03 Paashaas Vooruit 22:00 

30/03 Bierpong Paviljoen Zie Facebook 

Kalender  
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De praeses spreekt 
Praeses 
 

Na een lange pauze genaamd de blok kunnen we er terug invlie-
gen! Of dat dachten we toch. Spijtig genoeg stak Omikron daar 
nog heel even een stokje voor. Daardoor moesten we helaas on-
ze bekende Agorafuif verplaatsen naar een latere datum. Maar 
niet getreurd, uitstel is absoluut geen afstel! 
 
Gelukkig waren er in de eerste week nog andere leuke dingen te 
beleven naast de Agorafuif. Zo kon je genieten van een lekker 
streekbiertje op de streekbierenavond. Dit jaar was effectief een 
speciaal jaar. Onze Fouriers hadden niet één, niet twee, maar 
drie verschillende soorten Westvleteren voorzien. Uiteraard 
moet je er dan niet aan twijfelen dat het een succeseditie was. De sterke bieren vlogen 
over de toog en al een uur voordat we helaas moesten sluiten, waren de biertjes uit-
verkocht. Gelukkig hebben we bij de VLK steeds een voorraadje Omer en LeFort 
staan. Op deze manier kon iedereen nog net iets langer blijven keuvelen over hun 
verhalen van de intersemestriële week.  
 
Speaking about de intersemestriële week, ook dit jaar ging de VLK terug op skireis. 
Zoals reeds een paar jaar gingen we weer met Hoogtestage richting de bergen. Na de 
Italiaanse en de Franse Alpen te hebben bekeken, ging de reis dit jaar naar Zwitser-
land. Minder goedkoop (om het zacht uit te drukken) maar wel betere pistes en bete-
re liften (als je de uitbreiding had x). Zowel op als naast de piste was er veel plezier, 
maar vooral na het skiën zijn de wildste verhalen geproduceerd. Meerdere mensen 
hebben (proberen) slapen in chalets die niet van hun waren (al dan niet expres). An-
dere mensen zijn dan weer zo goed als naakt de berg afgekomen. Al bij al een geslaag-
de skireis en daar hebben jullie mee voor gezorgd. Bedankt! 
 
Hopelijk zie ik jullie allemaal terug op onze nakende Agorafuif (03/03) of de Karao-
kefakbar (28/02). 
 
Groetjes, 
Ward 
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Beste professor, wat doet u nu  

eigenlijk?  
Vice 

Professor Baetens jaagt op draken en professor Gheysen zoekt de bron van de eeuwige 
jeugd. Het zijn allemaal degelijke hypotheses maar wat doen onze proffen eigenlijk 
echt als ze niet voor de aula staan? Tijd voor wat onderzoeksjournalistiek. Met een 
notitieboekje in mijn hand trok ik de voorbije week door onze geliefde campus met 
maar een prangende vraag op mijn lippen: ‘Beste professor, wat doet u nu eigenlijk?’ 

 
Ons onderzoek gaat over plantenecofysiologie. Hiervoor ontwikkelen we een scala aan 
nieuwe sensoren, modellen en beeldtechnieken. Daarmee gaan we aan de slag om de 
relatie tussen plant en omgeving te onderzoeken, met een speciale nadruk op droogte. 
Bovendien houden we ons bezig met verticale tuinbouw in de stad. 

~ Professor Steppe 

 
Wij doen onderzoek naar ruimtelijk expliciete modellering van biologische en natuur-
lijke processen zoals ziekteverspreiding (griep, COVID-19), natuurbranden, schimmel-
groei, microbiële interacties, enzovoort. Ruimtelijk expliciet: door organismen of indi-
viduen en hun eigenschappen te volgen door tijd en ruimte. 

~ Professor Baetens 

 
Mijn onderzoek focust voornamelijk op de effecten van klimaatverandering op plan-
ten in de kruidlaag van bossen (planten op de bosbodem dus). Daarbij doe ik veelal 
onderzoek naar hoe het microklimaat eigen aan bossen deze effecten van klimaatver-
andering kan bufferen. 

~Professor De Frenne 

 
Mijn onderzoek spitst zich toe op het belang van eiwit-suikerinteracties in de ontwik-
keling, immuniteit, stress signalering en regulering van genexpressie bij planten. Bo-
vendien worden eiwit-suikerinteracties bestudeerd tijdens interacties tussen cellen 
en/of organismen bijvoorbeeld om te begrijpen hoe virussen (zoals SARS, HIV…) cel-
len infecteren, hoe het gedrag van kankercellen wijzigt omwille van veranderingen in 
de suikerstructuren aan het celoppervlak,… 

 ~ Professor Van Damme 
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Wij veredelen rietzwenkgras en tannineloze, kleinzadige zomerveldboon. Rietzwenk-
gras is een voedergrassoort die heel goed extreme weersomstandigheden verdraagt. 
Veldboon is een peulgewas met een eiwitpercentage tussen 25 en 30%, geschikt voor 
consumptie door mens en dier. Daarnaast bestuderen we wisselbouw en vruchtwisse-
ling in het kader van duurzame landbouw en koolstofopslag. 

~ professor Reheul 

 

Ik doe vooral onderzoek naar welke les ik kan binnenwandelen om zoveel mogelijk 
aandacht te krijgen. 

~Kroketje, de campuskat 

 
Ons onderzoek focust op de eerste fase van de ontwikkeling van geneesmiddelen, na-
melijk de synthese van nieuwe organische verbindingen en de studie van hun biolo-
gische activiteit. Vanuit chemisch oogpunt ligt de klemtoon op de principes van de 
groene chemie, bijvoorbeeld door hergebruik van CO2 als grondstof. Kernthema’s 
binnen de groep omvatten het aanpakken van antibioticaresistentie en de ontwikke-
ling van nieuwe medicijnen voor de bestrijding van kanker. 

~ professor D’Hooghe 

 
Ik combineer de ontwikkeling van nieuwe wiskundige modellen, methoden en tech-
nieken en hun toepassingen, met bijzondere aandacht voor het drieluik van de kennis 
gebaseerde, predictieve en spatio-temporele modellering. Sinds mijn tienerjaren ben 
ik gepassioneerd door de artificiële intelligentie en daarin neem ik het voortouw bij 
de promotie en ontwikkeling van de vaagverzamelingenleer, beter gekend als fuzzy 
logic.  

~ professor De Baets 

 
Ik doe vooral onderzoek naar hoe ik mijn zoon kan laten studeren in plaats van het 
schrijven van Groeiartikels. 

~ de mama van de vice 

 
Wij doen onderzoek naar het analyseren of modeleren van diverse processen binnen  
de hydrologische cyclus. Zo trachten we de debieten in rivieren te voorspellen waarbij 
we onder meer gebruik maken van satellietbeelden. Heel veel aandacht gaat naar hy-
drologische extremen (overstromingen en droogtes), eveneens in het kader van kli-
maatverandering. 

~ professor Verhoest 
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Ik doe onderzoek in het vakgebied artificiële intelligentie, maar specifiek machine 
learning. Qua toepassingen ligt de focus op typische thema’s waarmee bio-ingenieurs 
geconfronteerd worden, moleculaire biologie, milieutoepassingen en klimaatverande-
ring. Zo bouwen we onder andere modellen om DNA te annoteren, milieurampen te 
voorspellen of bacteriële infecties op te sporen. 

~ professor Waegheman 

 
Bij mij komt iedereen terecht die niet weet waar ze anders terecht moeten. 

~ Hilde Dewulf 

 
Wij doen onder andere onderzoek naar mijten, zowel naar roofmijten als naar mijten 
die leven op onze voedselplanten. Eén van de favoriete topics in ons labo is het door-
gronden van de mechanismen in spintmijten die resistentie tegen gewasbescher-
mingsmiddelen veroorzaken. Ook onze assistenten Catherine Mermans en Lore Ver-
vaet zitten mee in de mijtengroep. Christophe Noppe heeft het dan weer meer voor 
mieren. Zelf steek ik een behoorlijk stuk van mijn tijd in lesgeven, mijn rol als om-
budspersoon en vertrouwenscontact en in de universitaire onderwijskwaliteitszorg. 

~ professor Tirry 

 
Mijn onderzoeksdomein is de biosysteemtechniek of dus de technische aspecten van 
biosystemen. Toepassingen situeren zich onder meer in de landbouw 
(klimaatbeheersing in stallen en serres, precisielandbouw...) maar ook in de biopro-
cestechniek (vnl. aspecten van warmte- en massatransport). 

~ professor Pieters 

 

Met deze heldere uiteenzettingen is mijn alomvattende honger naar kennis toch weer 
even gestild en afsluiten doe ik met alle proffen, Hilde Dewulf, kroketje en mijn ma-
ma te bedanken voor het meewerken aan mijn artikel. Tot volgende maand.  

 
Wannes 

Vice VLK 
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Cursus in Stockholm  
Cursus 

Stockholm: koud, glad en duur maar wel prachtig!! 

Stockholm in 3 dagen, hoe zag onze planning eruit? 

Aangezien wij pas ’s avonds zijn vertrokken vanuit België kwamen we tegen 22u30 aan 
in Stockholm zelf. Vanuit de luchthaven van Stockholm (Arlanda) is het namelijk nog 
20 minuten met de trein tot aan het station van Stockholm. Buiten wat bijpraten met 
het gevluchte PBR-lid Yarine hebben we dus niets meer gedaan die avond. 

Dag 1: De eerste dag was ook meteen de meest inten-
sieve. Met een ontbijtje uit de 7-eleven in de hand ver-
trokken we richting ‘Gamla Stan’, het oude stadscen-
trum (het ‘eilandje’ dat de 2 grote delen verbindt op de 
kaart). In onze reisgids stond dat we hier wat moesten 
verdwalen door de straatjes en dat hebben we dan ook 
redelijk letterlijk genomen. Na een warme chocomelk 
(een echte must bij dat koude weer) vonden we geluk-
kig, na alle prachtige gebouwen en de uitzichten over 
de andere delen van Stockholm te bewonderen, onze 
weg terug. We gingen op weg naar Södermalm (het 
onderste deel van de kaart). Hier aten we op onze eer-
ste middag, hoe kan het ook anders, Zweedse balletjes 
bij ‘Kalf en Hansen’. Een echte aanrader! 

In Södermalm moet je zeker langs het water lopen en genieten van de uitzichten, het 
is fenomenaal. Dit deel is het creatieve hart van Stockholm en dat merk je onmiddel-
lijk aan de vele schilderijen, boeken, kunstwerken… in de etalages. Je vindt hier ook de 
oude houten arbeidershuisjes terug. Door een toevallige perfecte timing konden we 
rond 16u genieten van ‘the golden hour’ aan de kerk op de top van de heuvel met de 
oude arbeidershuisjes. Vervolgens was het tijd voor ‘fika’ (een typische Zweedse 
koffiepauze) en zetten we onze wandeling verder in het donker richting ons hostel. 
Onderweg nog een stop voor avondeten waar we rendier aten en we kwamen moe 
maar voldaan toe. 

Dag 2: Van het mooie zonnetje van dag één was nog weinig te bespeuren in de voor-
middag en het sneeuwde en regende. Om niet heel de dag nat te moeten rondlopen 
besloten we met de tram naar Djürgarden (het eiland midden rechts op de kaart) te 
vertrekken en het Vasamuseum te bezoeken. Dit museum over een gigantisch, gezon-
ken Vikingschip was indrukwekkend en interessant. Na een hele voormiddag binnen 
te zijn, besloten we in de namiddag een wandeling te maken in de enorm mooie par-
ken op dit eiland. Vervolgens namen we de boot richting het kleinste eilandje op de 
kaart. Na ook daar nog wat rond te lopen en rond te kijken, trokken we opnieuw naar 
Gamla Stan om ’s avonds iets te eten.  
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Dag 3: We vertrokken iets later, want we moes-
ten eerst nog alles inpakken en uitchecken. We 
verkenden Östermalm en Norrmalm, de nieuwe-
re gedeeltes van de stad. Hier bevinden zich hoge 
nieuwe, moderne gebouwen en de grote winkel-
centra en winkelstraten. Na de middag haalden 
we onze bagage op en trokken we naar Kungs-
holmen. Hier staat het stadhuis van Stockholm, 
opnieuw een prachtig gebouw met een fantas-
tisch uitzicht. Ook dit keer konden we hier ‘the 
golden hour’ beleven al was het dit keer wel gepland. We namen afscheid van Yarine 
en begaven ons richting de luchthaven. 

Stockholm is zeker een aanrader en er zijn nog heel wat dingen te doen buiten het 
centrum als je wat langer wilt blijven. 
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De voordelen van een hamster op 

je kot 

PR-intern 
 

Ik heb al een jaar een hamster op kot, dus dit is de ideale gelegenheid om er een arti-
kel over te schrijven. Mijn hamster is een dwerghamster, het is een meisje en haar 
naam is Cécilia. Waarom iedereen een hamster nodig heeft op kot, lees je hieronder. 
 
De hoofdreden: ze zijn mega cute. Als je een slechte dag hebt, 
hoef je gewoon eens te kijken naar je hamster en je bent met-
een terug gelukkig.  
 
Je bent nooit alleen op kot en je hebt altijd iemand die luistert 
naar je verhalen. Hamsters zijn solitaire beesten, dus je hoeft er 
ook maar eentje te houden.  

 Je kan de hamster als excuus gebruiken bij je ouders om 
je te komen halen van kot. Dit werkt wel enkel als je nog 
kleine broers of zussen hebt. Je belt naar huis en je zegt “Kom je me niet halen? 
Dan kunnen <naam kleine broers/zussen>  meekomen en dan zien ze de ham-
ster nog eens!” Dit werkt elke keer, want kleine kinderen houden nu eenmaal 
van hamsters.  

 Hamsters  zijn klein, dus ze nemen niet veel plaats in op kot. Let er wel op dat 
de kooi voldoende groot is. De meeste kooien die verkocht worden in dieren-
winkels zijn veeeeeel te klein.  

 Lessen kijken en studeren is veel toffer als er ondertussen een hamster rond-
loopt op je bureau  
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Uiteraard zijn er ook enkele nadelen (maar die wegen totaal niet op tegen de voorde-
len ;) )  

 Ik wist niet dat hamsters konden klimmen en dat ze dit doen in de natuur. De 
eerste keer dat ik mijn hamster omgekeerd zag hangen aan de tralies van haar 
kooi dacht ik dat er iets grondig mis was. Ik had ook een lichte hartaanval toen 
ze helemaal naar beneden viel. Blijkbaar is dit normaal gedrag en heb ik een 
normale hamster.  

 Als je een heel lichte slaper bent, dan kunnen hamsters je nachtrust wel versto-
ren. Ze zijn voornamelijk ‘s nachts actief en dan rennen, klimmen en vallen ze 
overal in hun kooi. Dit kan voor wat lawaai zorgen.  

 “Ze stinken” —> FOUT, als je hamsterkooi stinkt, dan is dat jouw eigen schuld. 
Indien je het zaagsel voldoende ververst, ruik je helemaal niks!  

 
Wil je na het lezen van dit artikel ook een hamster op kot, maar staat er in uw con-
tract dat huisdieren verboden zijn? Geen probleem, dat was bij mij ook zo. Probeer 
een overtuigende mail te sturen met schattige foto’s en wie weet plooit jouw kotbaas 
ook.  
 
Groetjes  
Febe & Cécilia  
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Financieel advies voor studenten  
Penning 

 
De laatste twee jaren heb ik veel geleerd over het geldbeheer als penning van de VLK 
en in dit artikel ga ik je absoluut niets vertellen hierover. Alle kennis in dit artikel 
komt uitsluitend uit mijn ervaring als skere student op kot. Mijn doelpubliek zijn stu-
denten die graag af en toe genieten van een alcoholische drank. Studenten die geen 
alcohol drinken vermijden een vrij grote uitgavenpost en, met wat gezond verstand, 
kunnen ze het studenteleven met voldoende comfort doorbrengen. Tijd is kostbaar en 
we zijn arme studenten. Daarom ga ik rechtstreeks door naar de kern van het artikel. 
 

We kunnen twee soorten van alcoholische dranken onderscheiden. Sterke drank ener-
zijds en bier anderzijds. Sterke drank is handig om te vervoeren en is een slimme keu-
ze om te reizen. Vooral als jullie naar een land reizen waar alcohol substantieel duur-
der is dan in België (bvb. Zwitserland). De grootste nadelen van sterke drank zijn het 
feit dat je het vaak gaat moeten verdunnen met een soft (extra kosten, dus ongewenst) 
en het feit dat je veel makkelijker je alcohol opname kan onderschatten. Bier is recht-
streeks consumeerbaar en geeft je een betere controle over de hoeveelheid alcohol die 
je opneemt. Het grootste nadeel van bier is dat het lastig is om te vervoeren.  
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Op basis van dit kleine overzicht kan je meestal één van de twee familie kiezen en 
daardoor je keuze vergemakkelijken. Reduceer het aantal mogelijkheden op basis van 
je voorkeur tot een drietal dranken. Eens dat het gedaan is ben je eindelijk klaar om 
de wijsheid parel van dit artikel toe te passen: de Barf-Adje Formule.  

Waarbij BA de Barf-Adje score van de drank voorstelt (dimensieloos). V stelt het volu-
me van de drank voor in liter, C de alcohol concentratie in volume % en P de prijs van 
de drank in €. Hoe hoger BA, hoe economisch efficiënter een drank is. Met deze for-
mule kan je de beste van de drie dranken kiezen. Ik heb er arbitrair voor gekozen om 
eerst het aantal keuzes tot drie te reduceren ten gunste van tijd efficiëntie in de win-
kel. Je bent vrij om de Barf-Adje score van een brede keuze aan drank te berekenen 
maar het wordt snel rekenintensief en onze tijd in de winkel is per definitie beperkt.  

Ik heb nog een paar opmerkingen. Vergeet niet om de prijs van de soft die je eventu-
eel gebruikt bij sterke dranken ook bij te rekenen in de formule. Anders lijdt het tot 
een overschatting van de reële Barf-Adje score van je drank. Gratis alcoholische drank 
heeft een Barf-Adje score die naar oneindig gaat en is dus ALTIJD de beste optie. Be-
talend 0.0% bier en andere mocktail hebben een Barf-Adje score van 0 en zijn dus 
NOOIT de beste optie. Gratis 0.0% bier en mocktail geven aanleiding tot de fractie 
0/0 en hun BA-score is dus onbepaald (Ik ga Prof. Dr. Ir. Jan Baetens contacteren voor 
de zekerheid).  

Mijn persoonlijke favorieten in elke categorie zijn Carapils en Pastis. Mijn liefde voor 
carapils heb ik al genoeg uitgelegd in vorige Groeiartikels (makkelijk online terug te 
vinden op Boerekot.be) maar haar zeer hoge BA-score van bijna 4,6 is niet verwaar-
loosbaar. Mijn liefde voor pastis ga ik hier kort toelichten. Pastis van het huismerk 
van Colruyt komt in flessen van 1L met 40% alcohol voor de bescheiden som van 
15.99€. Dit geeft een mooie Barf-Adje score van 2,5 (hoger dan de BA-score van Every-
day Vodka). Daarnaast wordt Pastis meestal aangelengd met water en de prijs van 
kraantjeswater kan beschouwd worden als nul in een context van voedselconsumptie. 
Pastis is dus de perfect alternatieve aan Carapils om op reis te gaan naar Zwitserland. 
Het is dus geen toeval dat ik 2 liter pastis in mijn valies voor ski reis had meegeno-
men.  

Gaston fils du Pastis 
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Een snuifje geschiedenis  
Spordt 

 
Imagine, je staat in de douche na het wekelijks lopen rond de watersportbaan (of een 
andere epische sportactiviteit). De temperatuur van het water is echter niet volledig 
naar je zin, je kan maar niet die sweet spot vinden tussen huidsmeltend heet of krij-
send koud. Maar denk eens aan hoe het er ooit aan toe ging… In dit artikel neem ik je 
even mee langs enkele leuke geschiedenisweetjes uit de die goeie ouwe jaren 1500. 
 

De meeste mensen trouwden in de maand juni omdat ze veelal hun jaarlijks bad na-
men in mei. Dan roken ze dus nog somewhat fris. Echter had men tegen die tijd toch 
al vaak een geurtje, maar dat werd gemaskeerd door een boeketje bloemen dat de 
bruid dan bij zich droeg. Op die manier kon de flower power de lichaamsgeur verber-
gen. Daar komt dan ook het gebruik van dat ook vandaag de dag de bruid een bruids-
boeket draagt.  
 

Wassen op zich verliep ook in een bepaalde volgorde: een bad was een simpele kuip 
die gevuld werd met heet water. De pater familias genoot het privilege van het schone 
water, daarna volgden de zoons en andere mannen die deel uitmaakten van het huis-
houden. Vervolgens waren de vrouwen en als laatste de kinderen aan de beurt. De ba-
by’s mochten er als laatste in. Tegen dan was het water al zo smerig dat je er gemak-
kelijk iets of iemand in kon kwijtraken… Vandaar de uitdrukking “de baby met het 
badwater weggooien”.  
 

De huizen waren in die tijd bedekt met strooien daken zonder houten gebinte. Het 
was dé plek bij uitstek waar dieren zich warm konden houden, dus leefden de katten 
en kleinere dieren (muizen en ander ongedierte) in het dak. Als het regende werd het 
daar nogal glad en soms gleden de dieren wel eens uit en kwamen ze pardoes terecht 
op hetgeen zich onder dat dak bevond. Vandaar het Engelse gezegde “it’s raining cats 
and dogs”.  
 

Het onheil dat je dagelijks boven het hoofd hing was moeilijk te vermijden. Zeker in 
de slaapkamer, waar ongedierte en uitwerpsleen je schone beddengoed konden beder-
ven, kon dat voor onaangename situaties zorgen. Daarom werden bedden voorzien 
van grote palen om een laken over te hangen dat dan toch een beetje bescherming 
bood. Zo is het gebruik van hemelbedden ontstaan.  
 

Wie geld had, beschikte vaak over tinnen borden. Zoals jullie lezers wel weten – slim-
me bollebozen als jullie zijn – kan voedsel met hoge zuurtegraad een beetje van het 
lood in het voedsel doen belanden. Dit leidde vaak tot een loodvergiftiging en veelal 
tot de dood. Grote boosdoeners waren tomaten, waardoor deze arme vruchten/
groenten voor de volgende +/- 400 jaar als giftig werden beschouwd.  
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Brood werd trouwens verdeeld volgens je sociale status: arbeiders kregen de aange-
brande onderkant van het brood (because onderkant van de toenmalige sociale hi-
ërarchie), het gezin at het middendeel op (je weet wel, dat vaak vol gaten zit) en de 
gasten kregen de bovenste, krokante (nee niet van Mora) korst.  
 

Men maakte gebruik van loden bekers om bier of whisky te drinken. Omdat men toen 
ook al niet kon drinken, zorgde die combinatie ervoor dat de drinker een aantal da-
gen buiten westen kon blijven. Als de dronkaard dan bewusteloos gevonden werd 
langs de straat, werd hij vaak gereed gemaakt om begraven te worden. Hij werd een 
aantal dagen op de keukentafel gelegd en de familie at en dronk aan diezelfde tafel, 
en wachtte af of hij nog wakker zou worden. Vandaar het gebruik van de doodswake. 
 

Engeland was in die tijd al goed bevolkt en op den duur vonden de mensen geen 
plaats meer om hun doden te begraven. Met een goede recyclage-mindset in het ach-
terhoofd besloot men om kisten uit te graven en de inhoud naar een beenderhuis te 
brengen. Op die manier konden de graven “hergebruikt” worden. Men ontdekte ech-
ter dat bij een slordige 1 op 25 kisten er aan de binnenkant gekrabd was. Toen ging er 
– pun intended – een belletje rinkelen dat men vaak levenden had begraven! Vanaf 
toen werd er telkens een touwtje rond de pols van een lijk gebonden, dat verbonden 
was met een belletje boven de grond. Iemand moest dan ’s nachts op het kerkhof chil-
len om te horen of de bel niet rinkelde. Op die manier werd er af en toe wel eens ie-
mand “gered door de bel” (Engels: “saved by the bell”). 
 

Ziezo, enkele leuke feitjes waarmee je de ongemakkelijke familiefeestjes wat kan op-
vullen. Laat dat tinnen bestek maar in oma haar kast. 
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Kiekt ki namien.  
Paviljoen 
 
Dag beste boerekotters + iedereen die dit mooie boekje heeft kunnen bemachtigen. 
De lesvrije week is voorbijgevlogen en ook de punten van semester één kwamen er 
veel vlugger aan dan iedereen had gedacht. Hopelijk vielen de punten bij iedereen 
goed mee en kunnen we allemaal samen met volle moed beginnen aan het volgende 
semester (waarin onze vriendin corona hopelijk iets van het verleden zal worden). 

Een nieuw semester betekent niet alleen nieuwe interessante vakken maar ook nieuwe 
groei-edities natuurlijk! Vorig jaar had ik in een groei een bepaald artikel geschreven 
waarin mensen de juiste neus aan het juiste praesidiumlid moesten linken. Toen gaf ik 
echter niet de namen van de praesidiumleden. Om het deze keer dus een tikkeltje ge-
makkelijker te maken zal direct duidelijk zijn uit welke praesidiumleden gekozen kan 
worden. Geniet dus van de kleine onderstaande bezighoudingstherapie voor in de les 
en link het juiste oog aan het juiste praesidiumlid. 

 X Veel liefs en knuffels, Paviljoenbeheerder Justin x 
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Eerste Hulp Bij Solliciteren 
PBR 
In dit nieuwe semester hebben wij, PBR, weer leuke en leerrijke evenementen voor 
jullie klaar staan! Zo is er op 2 maart onze sollicitatietraining (19u30 in de E2, be the-
re) en de week erna een leerpad over loonsverwachting. Om jullie voor te bereiden of 
als korte recap (afhankelijk van wanneer je deze Groei leest) hebben we hier alvast 
wat tips verzameld die broodnodig zijn om je sollicitatie(s) tot een goed einde te 
brengen.  
 
 Je sollicitatie begint bij aankomst! Wees vriendelijk tegen de mensen die je te-

genkomt, zorg dat je direct deftig overkomt. Je weet nooit wie je op de parking al 
gespot heeft of tegen wie je het hebt bij binnenkomst in het gebouw. 

 

 Bereid jezelf voor. Als je op sollicitatiegesprek gaat, is het wel de bedoeling dat je 
weet wat het bedrijf / de organisatie doet en wat de vacature inhoudt. Zorg ook 
dat je enkele vragen klaar hebt om te stellen over de job, zo kom je geïnteres-
seerd over. 

 
 Weet ook waarom je de job wilt doen. Wat zijn de voordelen en nadelen? Waar-

om heb je voor de functie gesolliciteerd? 
 
 Hou je antwoorden beknopt en gestructureerd. Babbel geen 10 minuten aan een 

stuk maar probeer je antwoord helder en kort weer te geven. Stress hebben is 
normaal, maar de meeste werkgevers hebben liever iemand die eerst even na-
denkt om dan tot een deftig antwoord te komen, dan iemand die gewoon maar 
begint zonder nadenken. 

 

 Wees jezelf. Ga niet bluffen over je skills of eigenschappen die helemaal niet bij 
jou passen - dit zal je later alleen maar duur komen te staan. Je hebt altijd een 
beentje voor door eerlijk en open te zijn, zodat je potentiële werkgever ook weet 
wat je sterke punten en werkpunten zijn. 

 
 Daarover gesproken: gegarandeerd zal je een vraag krijgen over wat je sterke en 

minder sterke eigenschappen zijn. Wees hierin dus eerlijk, maar zorg ook dat je 
aan elk werkpunt ook een draai kan geven naar iets positief, zoals hoe je daarin 
probeert te groeien of welke manieren je hebt om je mindere eigenschap te on-
dervangen. 
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Well hello everyone! Glad to be back! Has everyone re-
covered from their exams? Survived the sleep deprivation 
and living purely off of cup noodles? Now that’s over we 
can go right back into what IAAS is really about, interna-
tional food! And other things of course… supposedly. 
We’re here to welcome you with a new schedule of excit-
ing events! Let’s dive in!  
 

 
Upcoming activities:  
International Fika: 7/03, Agora, FBW  
Oh baklava how I have missed you.   
If you didn’t believe IAAS loves food yet, you must now. After its great success last se-
mester we are bringing back this delicious event! From noon until we run out of food, 
we will be selling different kinds of baked goods from all over the world. Come over 
during class break and feast on all sorts of tasty things!   
 
EDM week: 13/03-19/03  
IAAS Belgium is proud to be the host of this year’s European Directors Meeting, a 
week during which delegates from IAAS countries all over Europe (and more) come 
together to talk about IAAS, have trainings and workshops, and of course… eat good 
food!!  
We’ve got Spaniards, we’ve got Greeks, we’ve got Croatians, we’ve got em all! Meet 
them and mingle!   
 
Breakfast action: 28/03, FBW  

You all know it, you all love it, it is back! Better than ever, it’s the breakfast action!!  

For a mere 5 euros(!!) you can have the breakfast of your dreams: a goodiebag and a 

breakfast buffet! Enjoy it with a group of friends (a great classic), a romantic breakfast 

date with a crush (confirmed succes) or gift one to your professor in an attempt at 

bribery (idea not endorsed by IAAS).   

Not sure what time you’re getting there? Check the flowchart on the next page! 

Tickets will be on sale in the Agora starting a few days ahead, or even the day of for a 

last minute breakfast emergency!  

 

 

If you are interested in coming to 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 simply 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?  
 

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

Class in ledeganck :(   
(have breakfast  
    for lunch!) 
 
 

Are you on time for classes?  
 

 
      Always.        Snooze ftw! 
 

You’re well on time    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   
 

 
 
 
 
             When you wake up, which bird is also awake with you? 
 

 

Robin or blackbird   Falco Tinnunculus  
(national bird of Belgium)  
aka you’re still awake from  
the night before  

Awake at 6:30? Us too!  
You get a free donut if  
you’re the first one there!  
              Regular?? Day birds?? 
You sleep until 13h.              like a normal person?? 
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  
      7:30and 11:00. Get a great breakfast, 
      and have some fun!  



 26 

 

 

Yes, we care  
 

Een interview met professor Luc Tirry over grensoverschrijdend gedrag en zijn werk 
als ombudsman en vertrouwenscontact. 
 
Slachtoffer grensoverschrijdend gedrag: "Ik geloof niet meer in de goede intenties van 
de UGent". Op 8 februari verscheen in de Schamper een artikel waarin in geuren en 
kleuren een geval van grensoverschrijdend gedrag plaatsvond aan onze universiteit en 
vooral hoe tergend traag daarop gereageerd werd. 
 
“Ik werd niet geholpen door de UGent zoals het moest”. Op 11 februari, exact een week 
voor het schrijven van dit interview, kopte De Standaard met deze titel een tweede 
artikel over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik moest nu wel echt even slikken. 
Het lijkt bijna een epidemie, en al snel hoor je studenten zeggen: ‘Ik voel mij niet 
meer veilig op deze faculteit’ en medewerkers: ‘Ik ben beschaamd te werken aan dit 
instituut’. Is het dan echt zo erg, en gebeurt er helemaal niets? 
 
Vanuit Stubio (de studentenvertegenwoordiging) en de VLK wilden we hier graag een 
statement over uitbrengen en daarvoor trokken we enkele dagen geleden naar Teams 
voor een babbel met professor Luc Tirry, facultair ombudsman en vertrouwenscon-
tact. Het ging niet alleen over wat er mis gaat, maar ook over alles wat onze faculteit 
wel goed doet, en vooral over wat je zelf kan doen als je je ooit niet veilig voelt. 
 

Beste professor, eerst en vooral, wat is een     
ombudspersoon nu eigenlijk? 
 

“Er wordt soms gezegd dat je als student enkel bij de ombudspersoon terecht kan. Dit 
is een misvatting, er zijn aan onze faculteit drie verschillende mensen waar je terecht 
zou kunnen. 
 
Ten eerste zijn er de ombudspersonen. Zij zijn gelinkt aan onze faculteit zelf en wor-
den door de studenten(vertegenwoordiging) van de campus waar ze verantwoordelijk 
voor zijn verkozen. Ze houden zich bezig met dingen die aan onderwijs gebonden zijn 
en treden vaak op als bemiddelaar tussen proffen en studenten. Bovendien mogen ze 
ook ingrijpen, al kan dit alleen maar gebeuren met toestemming van de student. Op 
Campus Coupure zijn professor Els Van Damme en mezelf de ombudspersonen voor 
de bachelor- en masterstudenten bio-ingenieur en voor de internationale opleidingen. 
  
Daarnaast zijn er de vertrouwenscontacten. Deze worden aangesteld door de centrale 
dienst van de UGent (na screening door Trustpunt) en dus niet door de faculteit zelf. 
Ze werken samen met Trustpunt, en vormen een soort facultaire antennes van Trust-
punt. Zij houden zich bezig met meer persoonlijke dingen die niet direct aan onder-
wijs gelinkt zijn. Voorbeelden hiervan zijn pestgedrag op de werkvloer en andere vor-
men van grensoverschrijdend gedrag. Zij moeten vooral een luisterend oor bieden, en 



 27 

 

 

moeten je op basis van het gesprek doorverwijzen naar de juiste diensten binnen de 
UGent (meestal naar Trustpunt). Aan de faculteit zijn Lien Bertrem (die jullie mis-
schien kennen van de facultaire studentenadministratie) en mezelf de vertrouwens-
contacten.  
  
Tenslotte zijn er specifieke ombudspersonen voor assistenten en andere doctoraats-
studenten, die door deze geleding naar voor geschoven worden. Dit zijn professor Mia 
Eeckhout (campus Schoonmeersen n.v.d.r.) en mezelf. 
  
Ombudspersonen en vertrouwenscontacten zijn duidelijk verschillende functies. Om-
budspersoon kunnen, na en met goedkeuring van de studenten actie ondernemen: ze 
kunnen de tegenpartij spreken om hun kant van het verhaal te horen, ze mogen be-
middelen tussen de twee partijen en kunnen zelf oplossingen voorstellen – steeds in 
overleg met de student. 
  
Vertrouwenscontacten moeten vooral luisteren, het probleem doorgronden en dan 
doorverwijzen (bijvoorbeeld naar Trustpunt). Zelf mag het vertrouwenscontact wei-
nig doen - dit is het grote verschil met ombuds. Op onze faculteit bekleed ik toevallig 
beide rollen, maar dat hoeft niet per se.” 
 

Hoe maakt u de overschakeling ombudsper-
soon, vertrouwenscontact? 
 

“Als we te maken krijgen met materie die niet vakgebonden is en die ver buiten de 
regelgeving in het onderwijs- en examenreglement valt, dan gaat het over naar het 
vertrouwenscontact. De scheidingslijn is niet loepzuiver, als ik denk dat ik er zelf iets 
aan kan doen om tot een oplossing te komen, dan treed ik op als ombuds. Als het ma-
terie is waar ik zelf niet in onderlegd ben (bv. grensoverschrijdend gedrag) treed ik op 
als vertrouwenscontact en verwijs ik door naar de personen aan de UGent die ge-
schoold zijn om dit soort zaken te behandelen.” 
 

Stel dat iemand de weg naar u vindt, hoe gaat u 
dan te werk? 
 

“Eerst wordt er een afspraak gemaakt via mail of de student komt gewoon langs – 
mijn deur staat open, en als ik tijd heb kunnen ze direct binnen komen.  
 
Daarna wordt er eens gebabbeld met de bedoeling om inzicht te krijgen in het pro-
bleem van de student. Op basis van dit eerste gesprek beslis ik of ik mijn pet van om-
budsman of vertrouwenscontact opzet. Dit is een heel belangrijke beslissing, want het 
bepaalt of ik kan ingrijpen of niet. 
 
Stel dat het een eerder onderwijsgericht probleem is, zoals een student die vindt dat 
hij of zij te weinig punten heeft gehad. 
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Mijn eerste vraag zal altijd zijn of die persoon op feedback is geweest. Is dit niet het 
geval dan verwijs ik hen daarnaar toe, zodat ze kunnen zien wat er volgens de prof 
fout gelopen is op het examen. Als die persoon zich achteraf nog steeds fout behan-
deld voelt, kan ik hen bv. ondersteunen bij het aantekenen van intern beroep. Ik leg 
dan de regels uit, en lees meestal ook nog hun motivatie na. 
 
Het grote voordeel van het feit dat ik al lang ombudsman ben, is dat ik mijn pappen-
heimers ken, ik ken de proffen en hun werking. Op basis hiervan kan ik sneller en cor-
recter inschatten hoe geloofwaardig de klacht is.  
  
Als ik toestemming krijg van de student, dan neem ik in eerste instantie contact op 
met de proffen in kwestie, niet om hen te beschuldigen, maar om te polsen naar hun 
kant van het verhaal.  
  
Als ik uiteindelijk beslis om in te grijpen, dan is het meestal de bedoeling om te zoe-
ken naar een compromis waar beide partijen mee kunnen leven. Dat gaat de ene keer 
al wat makkelijker dan de andere keer. Het is niet direct een job waarmee je vrienden 
maakt, maar ik krijg wel een grote voldoening van het feit dat problemen opgelost 
worden, liefst op een manier waar beide partijen gelukkig mee zijn.  
  
Soms mag ik ook niet ingrijpen van de studenten omdat ze bijvoorbeeld nog een ver-
volgvak hebben van diezelfde prof. Dat kan heel frustrerend zijn, maar zonder toe-
stemming kan ik niets doen. 
  
Sommige problemen zijn makkelijker om op te lossen dan andere. bv. materiële ver-
gissingen worden vlot rechtgezet, en als er problemen zijn met examens, bv. door af-
spraken die niet nagekomen werden, worden die ook meestal snel opgelost.  
 
Sinds de corona-periode zit ik ook op regelmatige basis samen met studenten van eer-
ste en tweede bachelor om kleine (dikwijls praktische) problemen en wrijvingen zo 
snel mogelijk de wereld uit te helpen, voor ze uitgroeien tot iets wat niet meer behap-
baar is.  
 
De meeste proffen zijn ook welwillend om hier iets aan te doen. Er zijn zelden proffen 
die echt voet bij stuk houden, als ze echt in de fout gegaan zijn – bij de ene kost het 
alleen wat meer gepraat dan bij andere. ” 
 

Waarmee kan je als student bij u terecht? 
 

“Specifiek voor grensoverschrijdend gedrag: heel simpel: ZO SNEL MOGELIJK MEL-
DEN! Wat nu gebeurd is, is gedeeltelijk kunnen gebeuren doordat het zo lang ge-
duurd heeft om te melden. Melden kan trouwens niet alleen aan de ombuds of ver-
trouwenscontact; als je bv. je opleidingsverantwoordelijke of onderwijsdirecteur beter 
kent, kan je hen aanspreken, en zij geven de klacht dan wel door. Je moet je nooit ver-
ontschuldigen om de ombuds of vertrouwenscontact te contacteren – die mensen 
hebben zich hiervoor geëngageerd en willen ook helpen. Er is geen enkele drempel 
hiervoor, en het helpt dikwijls al gewoon om het probleem uit te spreken bij iemand, 
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zonder dat er daarom direct tot actie moet worden overgegaan. Zoals reeds vermeld: 
als vertrouwenspersoon is er weinig vrijheid om hier zelf iets mee te doen, als ombuds 
is er (met goedkeuring van de student) meer vrijheid, maar het gaat over verschillen-
de soorten problemen. .   
(N.v.d.r. Op de faculteitsraad vermelde professor Uyttendaele (onderwijsdirecteur aan 
onze faculteit) dat ook haar bureau steeds open staat en dat het als student vooral be-
langrijk is dat je een prof, assistent of iemand anders zoekt waar je je comfortabel bij 
voelt.) 
 
Wat je wel moet weten is dat ik als ombuds altijd binnen de regelgeving moet blijven 
– ik mag zelf de ‘wetten’ van het onderwijs- en examenreglement niet overtreden. Als 
iemand betrapt wordt op plagiaat, dan volgt er een sanctie, en daar kan ik als om-
budsman niets aan doen, behalve zorgen dat alles volgens de regels van het spel ver-
loopt om tot die sanctie te komen. “ 
 

U praatte daarnet over Trustpunt, wie zijn dit 
en wat doen zij? 
  
“Trustpunt is een organisatie binnen de UGent, die enkele jaren geleden opgestart is 
en die het welzijn van iedereen aan de UGent moet bewaken. Toen men merkte dat 
de afstand tussen de vertrouwenspersonen en de mensen op faculteiten te groot was, 
is men overgegaan tot het aanstellen van vertrouwenscontacten in de faculteiten, die 
op regelmatige basis samenzitten met de mensen van Trustpunt. De vertrouwensper-
sonen zijn een groep van psychologen die zich specifiek bezig houden met gevoelige 
onderwerpen. 
(Ter verduidelijking: een vertrouwenspersoon is dus een medewerker van Trustpunt, 
een vertrouwenscontact is een medewerker van de faculteit, bij ons professor Luc Tir-
ry en Lien Bertrem) 
  
De vertrouwenspersonen van Trustpunt zijn dus beter geschoold voor het oplossen 
van problemen dan de vertrouwenscontacten, en kennen ook het juridisch kader be-
ter. Wij hebben als vertrouwenscontact enkele dagen opleiding gekregen via IDEWE 
(Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk n.v.d.r.), om een idee te 
krijgen van problemen en oplossingen, maar we zijn geen geschoolde psychologen. Ik 
heb ondertussen gemerkt dat het juridische kader dikwijls vertragend werkt, maar 
toch belangrijk is voor bv. het beschermen van de privacy en het voorkomen van valse 
beschuldigingen. De traagheid is echter wel een nadeel dat beter zou kunnen.  
 
De vertrouwenspersonen van Trustpunt werken binnen de UGent, en zijn daardoor 
ook in nauw contact de universitaire hiërarchie, naast hun externe partner IDEWE.” 
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Wat denkt u dat er mis gelopen is in de zaak die 
nu op het nieuws komt? 
 

“Het is moeilijk voor mij om hierover te oordelen aangezien ik er niet genoeg over 
weet. Het is ook pas sinds de mail dat ik weet hoe hard het leeft op onze faculteit. 
Er zijn wel een paar dingen die beter zouden moeten kunnen: 
 
Ten eerste is trustpunt is te nauw gebonden aan de hiërarchie, zij zouden veel on-
afhankelijker moeten kunnen werken.  
 
Trustpunt zou meer een externe blik moeten betrekken, eventueel naast IDEWE, zo-
dat niet de indruk kan ontstaan dat alles binnen de instelling opgelost wordt.  
 
Pas wanneer trustpunt met een besluit komt zou het aan de hiërarchie voorgelegd 
moeten worden.  
  
Uit enquêtes blijkt dat de visibiliteit is omhoog gegaan, dat is positief, de slagkracht 
en daadkracht van trustpunt is echter nog niet hoog, zij moeten procedures en hiërar-
chie afwachten. Dit kan frustrerend zijn, want de mensen van Trustpunt zijn zeer ca-
pabel, kennen hun vak, maar hebben soms weinig bewegingsvrijheid.  
  
Er moet ook beter gecommuniceerd worden als er iets ernstig gebeurt, zodat het niet 
lijkt alsof er niets gebeurt met claims. 
 
Het feit dat het facultair bestuur niet op de hoogte was (zelfs de decaan aan onze fa-
culteit was niet op de hoogte van de feiten waar 5 jaar geleden een melding voor is in-
gediend), zou niet mogen. De communicatie naar de faculteit zou beter moeten. 
 
Sanctioneren zou ook beter moeten, als de feiten bewezen zijn moeten er zwaardere 
sancties komen dan bijvoorbeeld enkele weken schorsing. In de buitenwereld zou een 
sanctie ook zwaarder zijn.  
  
Tenslotte: als er een slachtoffer is, erken die persoon dan ook als slachtoffer.  
  
Ik erken natuurlijk ook dat oordelen soms moeilijk is. In mijn studententijd waren er 
twee proffen getrouwd met een doctoraatsstudent - als dit met wederzijdse toestem-
ming is, is dit oké, maar het wordt soms heel moeilijk om een lijn te trekken.  
 
Ik hoop vooral dat het nu het moment is voor de overheid of de universiteit om de 
procedures eens goed te herzien. “ 
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Nog een paar laatste dingen die u wil vertellen? 
 

“Ja, om mee te beginnen: er zijn meer dan 1000 proffen aan de UGent, en dat zijn niet 
allemaal slechteriken. Er zijn enkelingen die buiten de schreef gaan, en die in de krant 
komen, en akkoord, die enkele zijn er nog teveel, maar het gros van de proffen zijn 
heel correcte mensen. Het zijn maar een paar gevallen die in de fout gaan. 
 
De perceptie dat de UGent in zijn geheel rot is, is dus incorrect, Maar het slechte dag-
licht nu is wel goed om de procedures te herzien.  
  
Studenten hebben een stem: gebruik die ook, de GSR (Gentse StudentenRaad) is geen 
doetje binnen de universiteit, daar wordt naar geluisterd, de rector legt hun opmer-
kingen en beslissingen niet gewoon naast zich neer. Bv. bij het beoordelen van oplei-
dingen, hebben de studenten dezelfde stem als proffen en assistenten. 
 
Persoonlijk: mijn deur staat altijd open. Als ombuds ben ik 24/24, zelfs tijdens mijn 
vakantie bereikbaar. Ik doe geen andere mails open behalve die van ombuds.  
 
Het is geen werk voor mij, maar een roeping (lacht). Ik lig dan ook vooral wakker van 
ethische kwesties waar het moeilijk is om te zien wie gelijk heeft.  
  
De meeste studenten hebben mij natuurlijk niet nodig, maar de mensen die mij moe-
ten vinden, weten mij te vinden.  
  
Ik doe het in eer en geweten, en ondanks dat het mij soms slapeloze nachten bezorgt 
doe ik het nog steeds heel graag. “ 
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Fouriers present: Hun eerste NFT’s  
Fouriers 
 
NFT’s. Of het nu tijdens een unskippable youtube add is, op de social media van de 
rijkste celebrities of gewoonweg in een artikel van de krant is: het is haast onmogelijk 
om ze niet op te merken. 
De nieuwste trend van de cryptowereld raast door het wereldwijde web en vandaag 
helaas ook door onze geliefde Groei. 
Inderdaad, vandaag is de dag waarop de voorzieners van bier de voorzieners van de 
sweet cryptomunten worden. Met veel trots kondigen wij de lancering van de eerste 
reeks Fourier NFT’s aan. Want hoewel NFT’s nog steeds niet officieel te classificeren 
zijn als kunst willen wij, ja wij meespringen op de boot richting het Internet Eldorado. 
In dit artikel zijn een aantal voorproefjes van onze reeks 1e ‘Lazy Fourier’  te bezichti-
gen. 
 

Maar NFT’s, wat zijn dat in feite? Een NFT of non-fungible token (een niet-
verwisselbaar of uniek token) is een digitaal certificaat om te bewijzen dat iets jouw 
eigendom is. Dat certificaat komt terecht op een blockchain, een transparante en on-
vervalsbare registratie van transacties, bijgehouden op een computernetwerk. Je 
maakt in feite jouw ‘kunstwerk’ uniek, wat voordien niet kon op het internet. Dit is de 

reden waarom screenshots van dit artikel  

ten strengste verboden zijn!  

 

Ik houd jullie niet langer in spanning beste lezers. Alle kunstwerken onderaan zijn te 
koop via één van de fouriers. Aarzel niet om ons hierover aan te spreken tijdens ran-
dom momenten van de dag. 
 
 

’Bored Beer’  Cartoon Spauwer’  



 33 

 

 

  

’Pop Art Vat van 
20L Bockor’  

 Mini in de middle of 
a sunday reunion’  

‘Beardless 
Pavilionmanager’  

‘Hungry Antwerpian, 
Sterrennacht Style’  
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Woordzoeker 
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 Ik ga op reis en ik neem mee… 
 
• Boerekottrui  
• Blinddoek  
• Breinaalden  
• Bikini  
• Calculuscursus  
• Carapils  
• Chocoladesaus  
• Condooms  
• Dafalgan  
• Groeiboekje  
• Handboeien  
• Identiteitskaart  
• Lenzenvloeistof   
• Lipgloss  
• Nagellak  
• Ontharingscreme  
• Satisfyerpro  
• Slagroom  
• Slettenrokje  
• Snackies  
• Zonnebril  
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Bereid je voor op BECE 2022!  
PBR 

Op 23 februari 2022 is het weer zover: het Bioscience Engineering Career Event, ofte-
wel de jobbeurs voor bio-ingenieurs & biowetenschappers! Na een online editie in 
2021, organiseren we de jobbeurs volgend jaar weer fysiek in het ICC in Gent. Kom dus 
zeker af om de bedrijven te ontmoeten! Omdat BECE al plaatsvindt in de tweede week 
van het tweede semester, geven we jullie in deze Groei alvast wat tips mee over hoe 
jullie je al kunnen voorbereiden op het evenement. 
 
1. Bekijk de ingeschreven bedrijven op www.becareerevent.be/companies2022. 
Momenteel zijn er al 60+ bedrijven ingeschreven en de komende maanden zullen er 
nog enkele bijkomen. De bedrijven hebben elk een pagina op onze website met wat 
info en eventueel vacatures. 
 
2. Zorg voor een goed CV. Tips en tricks kregen jullie reeds mee op de CV-training, 
dus pas deze zeker toe! Een goed CV is perfect om je profiel te delen met bedrijven die 
je interessant vindt, zowel voor een specifieke vacature als spontaan. Wie weet con-
tacteren ze je later nog omdat je zo’n sterk CV hebt! 
 
3. Maak LinkedIn aan en bekijk de bedrijven daar ook al eens. LinkedIn is een 
ideaal platform om bedrijven die je interessant vindt te volgen, en om te kijken wat 
voor inhoud ze delen. Ook interessante vacatures kan je zo zien passeren. 
 
4. Lees het bedrijvenboek met de bedrijfsinterviews! Dit zal in de eerste week van 
het tweede semester beschikbaar zijn op de campus. We hebben elk bedrijf 5 vragen 
gesteld waar zij een antwoord op hebben geformuleerd, dit om op een andere manier 
een beeld te krijgen van de bedrijven en om een vergelijking ertussen mogelijk te ma-
ken. 
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 5. Kom luisteren naar de bedrijfspitches voorafgaand aan de beurs. Van 13u tot 
14u zullen 10 bedrijven zich kort komen voorstellen, om jullie warm te maken om hun 
stand te bezoeken. Deze bedrijven zijn Biobase Europe Pilot Plant, Arvesta, United 
Experts, Clarebout Potatoes, Deloitte, Ingrizo, Möbius Business Redesign, Vande-
moortele, Dow en Sweco (onder voorbehoud van wijzigingen). 
 
6. Neem al eens een kijkje hoe Scanfactor werkt. Dit zal gebruikt worden op de 
beurs om makkelijk je cv en info  uit te wisselen met bedrijven.  

Nog eens de praktische informatie op een rijtje: 
 
-Bioscience Engineering Career Event (BECE) 2022 
-Gent ICC - Familie van Rysselberghedreef 2 
-23 februari 2022 (tweede woensdag van het tweede semester) 
 
Dagplanning: 
13u-14u: 10 bedrijfspitches 
14u-18u: doorlopende beurs 
18u-20u: netwerkreceptie 
 

Meer informatie: 
www.becareerevent.be 
Facebookevenement: Bioscience Engineering Career Event 2022 
Aprilgroei 
 
 
Contact:  
companies@becareerevent.be 
students@becareerevent.be 
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There and Back Again: An Erasmus 

Adventure 
Ewout Duhamel 
In een kot in Gent leefde er een student. Geen een of ander kraakpand noch een luxu-
eus huis, neen, dit was een studentenkot en dat betekende een berg boeken op het 
bureau en een koelkast gevuld met gerstenat. Het waren rustige tijden, de pandemie 
draaide nog op volle toeren en het uitgaansleven lag stil. Ogen werden stuk gekeken 
op computerschermen en het verzicht van vele mensen werd al even slecht als het 
vooruitzicht naar de toekomst. Het was in die duisternis dat ik werd aangetrokken 
door het warme licht van een Erasmuservaring. Plannen maken om het buitenland te 
ontdekken waren het perspectief dat ik nodig had, een doel om naar te streven. Na 
overleg en het doorploeteren van enkele paperassen stond ik opeens op de luchthaven 
van Zaventem met een grote valies en een klein hartje. 
 
Een vlucht en treinrit later was ik aangekomen op mijn bestemming: Joensuu, Fin-
land. 13de grootste stad van Finland gelegen aan een groot meer, een 50-tal kilometer 
van het land van onze goede vriend Putin. Hem heb ik helaas niet beter leren kennen, 
wat wel het geval was voor vele andere Erasmusstudenten. Duitsland, Frankrijk, Cana-
da, Ierland, Colombia… zijn voorbeelden van enkele landen waar deze fantastische 
mensen vandaan kwamen. Als ik in detail treed van wie ik allemaal heb ontmoet, dan 
kan ik wel enkele artikels schrijven. 4 maanden zijn een flits in een mensenleven. Het 
is een korte periode om iemand echt te leren kennen, maar bij bepaalden is dat toch 
gelukt. Bij andere bleef het soms bij een goede lachbui of een interessant gesprek, 
maar ook dat zijn momenten die ik me nauw aan het hart liggen.  
 
Waar in Vlaanderen natuur in de stad ligt, ligt in Finland de stad in de natuur. Bos-
baantjes vertakken zich over de hele stad als een bloedvatenstelsel voor fietsers en 
wandelaars, maar ook voor langlaufers en andere sporters. Het meer was in de zomer 
en herfst als een spiegel, waar je bij weinig wind niet wist welke kant de reflectie was. 
In de winter veranderde deze in een sneeuwwoestijn. Wanneer je in de verte keek kon 
je de lucht niet meer van de grond onderscheiden. Als je geluk had, kon je van het 
schouwspel genaamd Noorderlicht genieten dat gracieus danst bij donkere heldere 
hemel. 
 
Ik had het geluk dat ik 3 totaal verschillende seizoenen mocht meemaken. De zomer, 
waar de temperatuur soms mild genoeg was dat een t-shirt nog volstond en zwemmen 
in de meren zonder een sauna te moeten nemen nog een mogelijkheid was. Deze was 
van korte duur want al snel maakte de herfst zijn intrede. De ruska, Fins voor het ver-
kleuren van de bladeren naar warme herfstkleuren, veranderde de eens groene bossen 
naar een mengelmoes van kleuren. Vanaf halverwege november was het sneeuw dat 
de klok sloeg. De winter bepoederde de stad als een bakker die bloemsuiker op een 
boule de Berlin aanbrengt. Deze stapelde zich met de weken op tot een dik tapijt van 
zachte sneeuw. Te temperaturen waren als die in de zomer, maar dan met een minne-
tje voor. De korte winterdagen waren slechts een kleine inbreuk op mijn circadiaanse 
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 klok. Het was vooral toen we veranderden naar winteruur dat het uur vroeger donker 
een klets in mijn gezicht was. Hoe donkerder en kouder het buiten werd, hoe lichter 
en gezelliger het binnen werd. 
 
Ik was een droge spons die volgezogen werd met sappige cul-
tuur van over de hele wereld. Uiteraard kwam ook Finse cul-
tuur aan de pas. De Finse keuken verschilt in essentie niet zo 
veel van de Belgische. Aardappelen zwaaien er de scepter, be-
geleid door een leger aan gratis brood dat te vinden was in de 
cafetaria’s van de universiteit. Typischere gerechten zijn 
zalmsoep met stukjes patat, Karelian pies (zie Fig. 1) en kersti-
ge peperkoeken. Vaak wordt dit doorgespoeld met een warme 
glögi (vooral in de wintermaanden), een glas bessensap of 
melk en af en toe ook wat alcohol, wat in Finland wel duur is. Finnen zijn echter ste-
vige drinkers en dat kan wel eens doorwegen op de bankrekening. De snuggere Fin 
durft wel eens de ferry naar te Tallinn nemen met een steekwagen. Deze laden ze ver-
volgens vol met alcoholische drank waarna ze gewoon de ferry terug nemen naar Hel-
sinki.  
 
Ik heb ook enkele typische Finse activiteiten gedaan zoals gaan wandelen in een on-
dergesneeuwd nationaal park, sauna met een duik in het koude meer of in de sneeuw 
en naar de ijshockey gaan kijken (ik ben naar 1 wedstrijd niet geweest). In Lapland 
ben ik ook gaan rijden met een husky- en rendierenslee, met een sneeuwmobiel gaan 
rijden, de Kerstman gaan bezoeken, gaan langlaufen en nog zoveel meer. Ook Helsin-
ki en Tallinn heb ik bezocht, alsook enkele andere Finse steden zoals Tampere, Turku 
en Savonlinna. Kortweg: ik heb niet stilgezeten. 
 
Toen ik terug aan het inpakken was werd het me duidelijk: ik ben eigenlijk nog niet 
klaar om te vertrekken. De laatste dag sloten we af in onze favoriete pizzarestaurant 
met de hele bende. Afscheid nemen viel zwaar. Om het nog wat verder te rekken gin-
gen we nog naar Burger King voor een dessert, waar ik buiten bij het effectieve af-
scheid nemen toch eens goed gejankt heb. Normaalgezien ben ik niet echt een emoti-
oneel persoon, maar toen voelde ik me een fois-gras gans want mijn krop zat hele-
maal toe. Meteen van Joensuu terug naar huis gaan zou een te grote (cultuur)shock 
voor me geweest zijn. Daarom zijn we met enkelen eerst nog naar Lapland geweest en 
vervolgens nog naar Stockholm, waar ik mijn goede vriend Axel en zijn vriendin Mari-
on nog heb gezien die daar op Erasmus zaten. 
 
Aankomen op de luchthaven van Zaventem deed ik met een volle valies en een groot 
hart vol met mooie herinneringen die ik voor de rest van mijn leven ga bijdragen. Ik 
heb geen seconde spijt gehad van mijn Erasmus-beslissing en ik kijk uit naar volgende 
internationale avonturen, met een masterthesis in Ierland als eerste op het lijstje. 
 
Moi moi (daag in het Fins)  
 
Ewout 

Fig. 1: Karelian pie 

P.S.: Graag wil ik ook nog eens m’n vrienden en de redactie van de Groei bedanken voor het opsturen 

van een exemplaar naar Finland. Het heeft echt m’n dag gemaakt. xx 
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Liefste PBR  
 
Nieuw semester, nieuw probleem. Als ik mijn evolutie doorheen het afgelopen jaar bekijk denk ik 
dat ik best een vaste klant word bij jullie.  
 
Het zit zo dat ik een zeer slechte gewoonte aan het ontwikkelen ben: het spelen van het spel ‘blad-
steen-schaar’. Klinkt als een onschuldig spel, zodat je daar de volgende regel aan toevoegt: elke 
keer als je verliest trek je een adje. Dit moet je dan blijven doen totdat iemand het opgeeft en dat is 
dan de ‘hoer’. Vanaf dat ik een beetje alcohol binnen heb, krijg ik plots een zeer sterke neiging om 
iedereen uit te dagen voor dit spel en er ALLES aan te doen om te winnen. Dit gebeurde onder an-
dere op de VLK-skireis. Mijn zat alter-ego is nogal koppig en wilt dus zeker nooit opgeven om de 
avond als ‘hoer’ te eindigen. Dit resulteert dus in zeer grote hoeveelheden alcohol, waardoor ik 
soms al wel eens domme dingen durf doen/zeggen.  
 
Zo heb ik op skireis bijvoorbeeld beweerd dat de jongere generatie beter kan drinken dan de oude 
generatie. Dit moest ik uiteraard bewijzen door nog meer te drinken. Jammer maar helaas is het 
daar helemaal misgelopen. Ik eindigde namelijk de avond kotsend boven de wc. Hier is zelfs be-
wijsmateriaal van waar de oudere generatie een selfie trekt met mij op de achtergrond boven de wc. 
Dit heeft natuurlijk mijn eerder genoemde statement volledig teniet gedaan… Daardoor wou ik ho-
peloos proberen om de boel nog te redden en deed ik dan maar volgende uitspraak: “Ik drink jullie 
niet onder toilet, maar wel onder tafel”. Daarna heeft de oudere generatie besloten om mij wat 
glaasjes water te laten drinken. 

40 
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Kunnen jullie mij aub helpen hoe ik zo’n situaties moet vermijden en mij in de 
toekomst niet meer zo belachelijk moet maken? 
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Dag Vaak InCapabEle dronkaard 
 
Het is inderdaad nog niet zo lang geleden dat we van jou gehoord hebben. We 
stellen vast dat je duidelijk een blad-steen-schaarprobleem hebt en precies ook 
een alcoholprobleem. Maar bekijk het positief: je bent tenminste capabel om te 
weten dat het blad-steen-schaar is en geen schaar-steen-papier.  
 
Probeer in het vervolg misschien in plaats van in competitie te treden met de ou-
de generatie, hun aanwezigheid en ervaring te leren respecteren.  Bovendien 
kunnen wij ons uit oude verhalen ook herinneren dat er op een eerdere skireis al 
bepaalde zaken fout gelopen zijn. Misschien is het een idee om in het vervolg 
altijd uw vriendin mee te nemen, aangezien die u al eerder (voor zover mogelijk) 
uit de nood geholpen heeft.  
Kusjes PBR x 

42 
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Best Ghent  

Pssst...pssst...bssst… oei sorry, ik wou BSST zeggen! Weet jij wat onze BSST zijn? 
 

Het staat voor BEST Soft Skill Track. Elk jaar organiseren we verschillende training 
sessies samen met topbedrijven om soft skills van ingenieursstudenten beter te kun-
nen ontwikkelen. Onze BEST Soft Skill Track geeft jou de kans om je voor te bereiden 
op jouw toekomstige carrière. Tijdens je studies deed je een heleboel kennis op en 
kreeg je de kans om jouw ingenieurs skills te ontwikkelen. Soft skills werden minder 
benadrukt, deze worden nochtans zeer op prijs gesteld door bedrijven. 
 

Maar wat zijn soft skills precies? 
 

Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaar-
digheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, 
vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Het is dus 
cruciaal om deze te hebben om verder in de professionele wereld te kunnen werken. 
Als toekomstige ingenieurs gaan we altijd in contact met andere mensen zijn in ons 
werk! 
 

 
 

Dit academisch jaar nemen de BSST plaats in maart 2022. Volg ons op sociale media 
voor toekomstige informatie of stuur een email naar ghent@best-eu.org als je vragen 
hebt. 
 

Instagram: @bestghent 
Facebook en Linkedin: BEST Ghent 
Email: ghent@best-eu.org  
Website: https://vtk.ugent.be/best 

mailto:ghent-board@best-eu.org
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AGORAFUIF 
Feest  

Gegroet beste feestgangers en groeilezers (exact hetzelfde, I know) 

Wanneer u dit leest zou de Agorafuif voor de deur moeten staan. Voor degene die niet 
familiair zijn met de Agorafuif, dit is wanneer de ruimte rond u wordt omgetoverd tot 
een crazy hankie pankie feestzaal. Door wie? Door ons! Waarom? Daarom! Hotel? Af-
gezaagde kutmop! 

Maar goed, efkes voor de serieuzen. Spoeit u snel naar een van de feestjes daar aan 
tafel aan de wc’s of stuur Loïc Verhaert duizend berichten op messenger om toch een 
ticketje te kunnen bemachtigen aan de schappelijke prijs van 6 euro (if you are lit…
lid) of 7 euro als niet lid (hoe de hotel – trivago mop afgezaagd is maar de lid/niet lid 
mop wel nog oké is, I have no clue). 

Stel, u bent om een of andere reden nog steeds niet convinced om te komen (wtf), sta 
mij toe u te overtuigen:  

1. Line up van Gent’s finest 

22u – 23u   : Artifex 
23u – 0u30 : Major J 
0u30- 2u00 : STI-JEN 
2u - 3u30     : Denition 
3u30 – 5u    : Mr Helios 

U vraagt zich af waarom ik onze DJ’s hier oplijst terwijl ze ook gewoon online staan? 
Boom fout, ze staan helemaal nog niet allemaal online want wij zijn daar altijd veel te 
laat mee! Ik reken het op voorhand aankondigen van onze DJ’s via de groei aan onze 
trouwe lezers ook als een reden om te komen (serieuze speciale mentale gymnastie-
ken aan de gang), dus we zitten al aan twee redenen. Ze beginnen op te stapelen he, 
dus laten we af spreken dat je bij 3 redenen onmogelijk nog afwezig kan zijn op 3 
maart om 22u in de Agora :))) 

3. Drank is hella cheap, as usual! We voorzien waarschijnlijk wel nog een deal, maar 
kan niks beloven want penning houdt feest sowieso al voortdurend onder schot… 

4. Proffentap: oké, dit is echt episch. Om 10u staat niet ons lieftallig VLK team achter 
de toog, maar zijn het onze stoere lesgevers die ons gaan voorzien van dat goude ger-
stenat! Alleen hiervoor al zou je als eerste in de rij moeten staan. 

5. Kom, het begint belachelijk te worden, hebt ge echt 5 redenen nodig? We zijn 3 ook 
agliek al gepasseerd, dus eigenlijk ben je al verplicht een ticket te kopen en zo 6 euro 
moet je toch wel echt kunnen missen. Maar goed ja, nog een reden, euhm, ja, we ver-
kopen kaaskroketten? Da vind je ook niet echt snel ergens anders, weer een punt voor 
Agorafuif. 
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Goed, ik eindig mijn pleidooi, de kwaliteit van het artikel is net zoals mijn niveau van 
Nederlands schrijven achteruit aan het gaan, maar de boodschap zou duidelijk moe-
ten zijn. Afkomen op 3 maart! 

 
Greetz feestjes xx 
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Magnifieke Mythbusters  
Cultuur 

 
Elke maand gaan wij voor jullie, onze geliefde boerekotters, op zoek naar de waarheid 
en ontkrachten we verschillende stellingen die de ronde doen. Zoals Elvis Presley 
himself ooit zei: “De waarheid is als de zon. Je kunt haar even tegenhouden, maar ze 
gaat niet weg.” Vandaag is het weer de dag dat jullie cultureel niveau een trapje hoger 
gaat. Geniet, wees verbaasd en leer bij!  

Mozarts tweede naam was Amadeus 

Iedereen kent hem als Wolfgang Amadeus Mozart, maar 
dat was niet zijn echte naam. Die was iets moeilijker te 
onthouden: Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophi-
lus Mozart. Alleen gebruikte Mozart zijn eerste twee 
voornamen (Joannes Chrysostomus) nooit. Hij onderte-
kende zijn brieven steevast met ‘Amedé’ en af en toe met 
‘Wolfgang Gottlieb’ of ‘Wolfgang Amadeus’. De reden 
hiervoor is heel eenvoudig: Amadeus en Gottlieb zijn res-
pectievelijk de Latijnse en Duitse vorm van het Griekse 
Theophilus. 
 

Frankenstein was een uit lijken gemaakt monster 

De roman van Mary Shelley, ooit knap verfilmd door Ken-
neth Brannagh, spreekt nog altijd tot de verbeelding. In 
tegenstelling echter tot wat velen denken, was Franken-
stein niet de naam van het monster zelf. Victor Franken-
stein was de psychologiestudent die het monster creëerde. 
In het boek krijgt dit monster  nooit een naam (in latere 
verfilmingen echter wel). 

 
Cleopatra was een knappe vrouw 

Cleopatra VII, de laatste farao van het oude Egypte, staat bekend als een ontzettend 
knappe vrouw. Dat beeld danken we aan Shakespeare, Hollywood en iedereen daar-
tussen. Romeinse munten tonen echter een heel andere Cleopatra: een grote neus en 
een vooruitstekende kin – niet meteen het huidige 
schoonheidsideaal. Cleopatra was dan misschien niet de 
mooiste, een innemende vrouw was ze zonder twijfel; 
tijdgenoten beschrijven haar als bijzonder charismatisch 
en slim. Pittig detail: Cleopatra was niet eens Egyptisch, 
maar Grieks. Haar voorvader, Ptolemaeus, was een Mace-
donische, Griekse generaal van Alexander de Grote. Cleo-
patra sprak dus Grieks, al was ze naar verluidt wel de eer-
ste Egyptische heerser die ook de lokale taal leerde. 
 
 



 47 

 

 

Vikingen droegen helmen met hoorns 

Wanneer vikingkrijgers afgebeeld worden dragen ze telkens 
een helm met hoorns. Het idee dat zij zulke helmen droegen 
is ontstaan toen archeologen ruim honderd jaar geleden vi-
kinggraven ontdekten met uitrusting en enkele hoorns gele-
gen bij de restanten. Men nam aan dat deze hoorns voordien 
op de helm hadden gezeten. Dit bleek echter niet waar te 
zijn. Deze hoorns werden gebruikt om uit te drinken en wer-
den mee begraven met de viking om ook in het hiernamaals 
te kunnen feesten. 

 
“Luke, I am your father” 

Dé publieksschokker die in 1980 de cinemazalen op hun 
grondvesten deed daveren tijdens het beroemde duel tus-
sen Darth Vader en Luke Skywalker in Star Wars: Episode 
V: The Empire Strikes Back. Wanneer Darth Vader uit de 
kast komt als de - what’s in a name - vader van Luke Sky-
walker quoten velen hem echter verkeerd. Hij zegt niet 
“Luke, I am your father” maar “No, I am your father”. Vele 
Star Wars fans kan je hierop betrappen. Let wel dat ze zich 
niet zoals Luke van schaamte en/of schok in een ventila-
tieschacht naar beneden werpen. De Force bestaat jammer 
genoeg niet in het echte leven.  
 
 

Hopelijk hebben we je nu toch wat fundamentele wijsheden kunnen bijbrengen en 
kan je nu met een gerust hart slapen. Nu je dit allemaal te weten bent gekomen, ga je 
zeker en vast kunnen uitpakken volgend familiefeest!   
 

Cultuur out x 
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Wie is die mario guy eigenlijk? 
Louis 

We kennen Mario allemaal wel als de happy, spring van hier naar daar om gods werk 

te verrichten italiaanse loodgieter, maar hebben we wel al eens allemaal stil gestaan 

bij wat er echt gaande is in dit kleine mannetje zijn leven?  

 

Mario is wellicht het bekendst om zijn queeste om zijn lieftallige prinses Peach te red-

den uit de handen van de (akelig veel op een schildpad lijkende) draak Bowser die 

prinses Peach al eens graag kidnapt (redenen hiervoor zullen we maar buiten be-

schouwing laten denk ik). Nu ja, zo horend is het wel logisch dat mr. Mario hier de 

good guy is in het hele verhaal, maar weten we dat eigenlijk wel zeker? Kennen we 

genoeg backstory om te weten wie hier echt de good of de bad guy is?  

 

Mario is een italiaanse loodgieter, die dus opeens terechtgekomen is in de magische 

wereld van goed overeenkomen met een prinses en elke dag lang geen loodgieterwerk 

doen. Klinkt op zich niet slecht en ook niet raar aangezien ik nog nooit Peach, Mario 

of Toad gebruik heb weten maken van een toilet of dergelijke. Waarom is Mario dan 

eigenlijk een loodgieter? Waarom heeft prinses Peach ook geen betere en capabelere 

mensen dan een loodgieter om haar te gaan zoeken? Heeft niemand er na jaren teiste-

ring aan gedacht om een hoop Toads te trainen als leger om boogeyman Bowser tegen 

te houden van hun prinses voor de zoveelste keer te ontvoeren.  

 

Een ook niet onbelangrijke vraag om te stellen is waarom Mario en al zijn vrienden 

dan wel in hun vrije tijd het oké vinden om met hun zogezegde aartsrivaal te gaan 

dragracen of een potje golf of tennis te spelen? Is dit dan gewoon een casual wapen-

stilstand op elke woensdagmiddag of zijn ze allen gewoon heel sportief en respecteren 

ze hun sport in hun vrije tijd zozeer dat ze hun oorlog stilleggen?  

 

Is er trouwens ook een rechtbank in de wereld van Mario en Peach? Zoals we allemaal 

wel weten schuilt er zich achter de vriendelijke snor en pet een seriemoordenaar die 

dag in dag uit onschuldige schildpadden en Goombas zonder emotie vermorzelt tot 

een onmenselijke dood. Ik zeg hier zonder emotie maar zelfs dit is eigenlijk niet waar, 

Mario is namelijk de gelukkigste persoon ooit en houdt zich ook niet in om te 

schreeuwen hoe enthousiast en gelukkig hij wordt van het uitmoorden van de popula-

tie schildpadden in zijn omgeving. Om maar niet te spreken van de gevolgen die dit 

zal hebben op het ecosysteem.  

 

Bon ja, teveel vragen en te weinig antwoorden hier. We zijn beter af om maar gewoon 

te geloven dat Mario een goeie reden heeft voor alles en dat Bowser effectief de 

Boogeyman is die het alleen maar slecht voorheeft met alles en iedereen. 

Groeten, Louis 



 49 

 

 

 



 50 

 

 

Mario (drun)kart 

Antonia  

Stel je voor: je bent op een feestje en jullie spelen 
Mario Kart. Je bent echter een enorm competitie-
beest (I can relate) en er is alcohol in het spel 
(snaptem?). Moet je jezelf dan laten slieren in de 
drankjes of hou je het beter bij colaatjes om je 
gewenste zege binnen te halen? Ik ging samen 
met mijn lever speciaal voor jullie op onderzoek 
uit.  
 
Het is overduidelijk dat we te maken hebben met verschillende soorten spelers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speler 1 aka de leukste speler 

Deze speler is superieur. Misschien vragen jullie je af, hey Antonia ben jij dat? Nee na-
tuurlijk niet. Speler 1 begint heel sterk maar krijgt een dipje te verduren. Alcohol zal 
ervoor zorgen dat deze speler wat afgeleid geraakt. Misschien wel omdat ze nieuwe  
rare topics aansnijdt. Na het dipje zal deze speler zich echter wel herpakken, herwon-
nen concentratie of zoiets. Ik zou aanraden om te drinken maar met mate, we willen 
geen “big 5 kater 2.0”. 

Speler 2 aka de  ambetante snoodaard  

Alcohol heeft geen effect op deze speler. Je tactiek kan dus zijn: laat je vrienden sa-
men met jou adjes drinken (want op jou heeft het geen effect hihi), wat een gemeen 
plan zeg. Je moet wel niet vergeten dat alcohol ook nog effecten kan hebben op ande-
re zaken, naast je rijskills. Bij mijn proefpersoon zag ik een omslag van aangenaam en 
vriendelijk naar ambetant en egocentrisch. (UHHHU OCI) 
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   Speler 3 aka de “je suckt no matter what ;)” 

Ik zou het begrijpen als je niet goed scoort op de welbekende Rainbow Road, maar 
nooit hoger geraken dan 6de plaats? Dat is best wel zielig eigenlijk. (Sorry, Tuur) Of 
wacht oeps, jullie wouden anoniem blijven. Jammer zeg. Als jij tot deze categorie be-
hoort zou ik je aanraden om je gewoon te laten slieren in de drankjes aangezien je 
toch  een lost cause bent.  

Speler 4 aka de “I’m coming for you” 

Deze speler kan er eigenlijk ook niet zoveel van. Wie is er nu 3 keer na elkaar 12de? 
Maar heel opmerkelijk, alcohol zorgde ervoor dat deze speler beter begon te preste-
ren. Iets met lossere polsjes ofzo?  Als jij net als deze speler positief beïnvloed wordt 
door een druppeltje alcohol, zou ik je aanraden om je niet in te houden met de drank-
jes 

Oké maar wacht beste lezer. Raad ik nu elke speler aan om te drinken? Dat was niet 
de bedoeling, oeps. Drink met mate kids! x 

Samengevat, kom erachter welke speler je bent en vernietig al je vijanden (oké, wacht 
ik druk het wat te dramatisch uit). Opnieuw: doe de test en vind de perfecte strategie 
om je vrienden mega super kei hard in te maken!!! (Muhahaha) 
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Waterman 
21/1 - 19/2 
Bamischijf 
Jij bent niet op je 
mondje gevallen. 
Bamischijven worden niet altijd en door 
iedereen geaccepteerd, hetzelfde geldt 
voor jouw meningen. Je licht pikante 
touch kan wel eens beginnen branden bij 
sommigen. Toch is het belangrijk dat je 
jouw mannetje blijft staan, want dit zal op 
het einde van de rit het verschil maken.  

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Frikandel 
Jij kan de 
meeste men-
sen wel plea-
sen. Behalve 
vegetariërs, 
want zij zullen je eeuwig minachten, hoe 
hard je ook je best doet. Maak je om deze 
mensen geen zorgen. Blijf je focussen op 
je echte vrienden. Je zal merken dat je le-
ven meer kleur krijgt wanneer je geen 
energie meer verliest aan diegenen die het 
niet waard zijn. 
 

Ram 21/3 – 20/4 
Chicken nugget 
 

Je bent niet echt spe-
ciaal. Het wordt tijd dat jij echt gaat leven 
in plaats van gewoon bestaan. Giet er een 
sausje overheen en je zal door veel meer 
mensen opgemerkt worden. Misschien zal 
je zo ook wel een nuggie vinden die per-
fect in jouw vormpje past. 

 

 
Stier 21/4 – 20/5 
Veggieburger 
Je denkt dat je beter 
bent dan de rest. Je 
hebt al veel bereikt in 
je leven, maar hierdoor ben je flink naast 
je schoenen gaan lopen. Het wordt tijd dat 
je beseft dat enkel interesse tonen in jezelf 
onsympathiek overkomt, meer nog, als je 
zo doorgaat zal je je vrienden kunnen tel-
len op 1 hand. Pas op en zet je fouten 
recht nu het nog kan. 
 

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Bitterbal 
Positief in het leven staan is 
een must, maar dit is voor 
jou vaak moeilijk. Probeer je 
bitterheid weg te stoppen en 
maak plaats voor wat vrolijk-
heid. Ga wat meer naar bui-
ten en geniet van het leven. Sociaal con-
tact zal je goeddoen. 
 
 

Kreeft 22/6 – 22/7 
Kaaskroket 
Iedereen houdt van jou. 
Er zijn slechts weinig 
mensen in jouw omge-
ving die je niet mogen. 
Je bent tegen iedereen 
even vriendelijk en dat siert je. Toch moet 
je opletten dat je niet te soft wordt. Kom 
voor jezelf op en zorg dat je niet vertrap-
peld wordt door de menigte. Je mag best 
wel een dikker korstje kweken, dit zal je 
vaak ten goede komen! 
 
 
 
 
 

Boeroscoop  
Welke snack ben jij? 
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Leeuw 23/7 – 22/8 
Bicky burger 
Mensen kunnen jou le-
zen als een boek. Je 
emoties kan jij nooit geheimhouden. Pas 
hiermee op, bicky burger. Voor je het 
weet wordt je hart gebroken en worden er 
mooie deeltjes van je persoonlijkheid ver-
brijzeld. Velen zullen geneigd zijn je au-
gurk eruit te halen. Probeer hen te over-
tuigen om je te nemen zoals je bent. 

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Mexicano 
Jij hebt een 
pittig karakter. 
Je bent altijd 
bloedeerlijk en 
bent niet bang 
om iemand je 
mening te vertellen, zelfs wanneer je weet 
dat die persoon het liever niet zou horen. 
Toch heeft bijna iedereen jou graag in de 
buurt. Jij zal altijd voor jouw vrienden, en 
zelfs voor mensen die je niet kent, opko-
men. 
 
 

Weegschaal 23/9 – 22/10 
Saté 
Jij bent exact de defini-
tie van gekheid op een 
stokje. Je schaamt je 
zelden of nooit  voor je 
gestoorde acties. Meer 
nog, je geniet zelfs van 
alle aandacht errond. Let op dat je niet te 
ver gaat om alle ogen in jouw richting te 
krijgen. Op het vlak van alcohol kan je je 
best wel stoer gedragen, maar is het dat 
wel waard om de volgende ochtend wak-
ker te worden met een goed gevuld em-
mertje? 
 
 

 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Lucifer 
Jij bent over het alge-
meen zachtaardig, 
maar wanneer je ge-
triggerd wordt kan er 
een zeer pittig kantje 
van jou naar boven ko-
men. Eén likje van jou kan als het ware 
heel je omgeving in lichterlaaie zetten. 
Probeer je emoties onder controle te hou-
den en deze te blussen met je zachte kant. 
Wanneer jij alles stap voor stap in de juis-
te richting doorloopt, kan jij dit. 
 
 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Loempia 
Langs de buitenkant trek jij 
weinig aandacht en ga je op 
in de menigte, maar jouw 
binnenkant verrast iedereen 
op een positieve manier. Jij 
bezit een gezonde en evenwichtige mix 
van vele positieve eigenschappen en dat is 
precies waarom jij zo goed op de markt 
ligt. Voor jou staat iedereen in de rij! 
 
 

Steenbok 22/12 – 20/1 
Boulet 
Opvallen is voor jou 
een nachtmerrie. Wan-
neer een vreemde te-
gen je begint te praten 
word je snel ongemak-
kelijk. Je bent niet bij-
zonder origineel, en hebt vaak het gevoel 
dat je eenzaam bent. Vrees niet, boulet, je 
wordt door meer mensen geapprecieerd 
dan je zelf zou denken. Vooral wanneer je 
jezelf besprenkelt met wat speciaalsaus! 
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Katerblaast 

 
Gaston: “Ik vergeet soms dat ik frans kan” 
 
Vic: “Ik ben aan het zweven” 
Emma: “Ik zweef mee” 
 
Loic: “Als ge er uit ziet zo als ik moete arrogant zijn” 
 
*Spelen mario kart* 
Joren: “Ik had kink kong moeten nemen” 
 
Tuur: “Hij zit er al in hoor, moest je het nie doorhebben” 
 
Loic: “Omer hoe beter” 
 
Bo: “Het leven is geen crèmkarre” 
 
*Is aan het bowlen* 
Vic: “Ik denk dat mijn ballen dan juist niet gaan botsen” 
 
Emily: “Ik zit hier al nachten te spoonen met mijn hond” 
 
Oci: “da zijn 2 vliegen in 1 steen” 
 
Oci: “Ik heb echt goe gereden dit weekend” 
Tuur: “Wie?” 
 
“What stays in Montrouge kamer 010, happens in Montrouge kamer 010” 
 
Dries: “Als ik er ben, dan wil ik er zijn” 
 
*Over het feit dat Erasmusers in de smaak vallen* 
Wannes: “Eigenlijk zije nie lelijk, ge zijt gewoon in België” 
 
Loic: “Nen donderdag komt maar 1 keer in de week è” 
 
Vic: “Kben blij dak eindelijk terug bro’s heb om mee te smashen” 
 
Jarne: “Ja man, tzijn uw genen è moat, kzal de bloedlijn nekeer komen vervuilen” 
 
Dries: “Kheb ooit de resonantie frequentie gevonden van de tetten van mijn lief” 
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Renée: “Amai die wijven zijn ook wel overbesekst” 
Tim: “Je bedoelt waarschijnlijk onderbesekst” 
 
Louis: “Wilt gij daar weer viskroketten bij? Of wat is dat woord?” *Bedoelt fishsticks*  
 
Dorien over duurzame ontrgroeningen: “Waarom mag choco wel en paardenkak niet??” 

 
Lodde: “Mijn lader werkt alleen met een stopcontact  
 
Loïc: “Schaakmat” 
Lodde: “Ja, ma ik kan helemaal niets meer doen?” 
 
Justin tegen Arthur: “Doe jij altijd maal 2 en dan gedeeld door 3? Ik pak gewoon twee 
derde” 
 
Silke: “Dan moet hij maar opt juiste moment komen eh” 
 
Arthur C: “Ik weet niet wat het is met die HLN-comments of zelfs facebook-
comments algemeen. Ik walg er van, ik ween er van, en toch geniet ik er zo hard van. 
Beetje zoals crack.” 
 
Mathijs tegen Silke: "Ma gij hebt toch geen opening om da in te steken?"  
 
*Maartje en Lodde doen karaoke in de villa* 
Lodde: “Ik denk dat die video zonder lysiersis is …” *bedoelde lyrics* 
 
*gesprek over uitdelen van flyers*  
Antje: "Kvind dat ook papierverslaving" *bedoelde verspilling*  
 
*Stapt van het vliegtuig Brussel naar Boedapest* 
Lodde: “Amai, er zaten precies veel Belgen op het vliegtuig. “ 
 
Louis: “Is lapland geen land? Ik vroeg me al af waar het lag”  
  
*Dag na heropeningscantus* 
Justin: “Ik merk net dat de jas die ik aanheb niet de mijne is (maar er wel wré goed op 
lijkt) toevallig iemand anders nog de verkeerde donkergroene jas mee? “ 
 
Vic: “Ik ben gene scheefpoeper ma ik poep wel scheef volk” 
 
Oci over Vic: “Vic is een pleaser, geen teaser” 
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