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Heb je het ook gevoeld? Hij is
slechts subtiel hoor, de kleine
schok waarmee de wereld terug
begint te draaien. Met februari
laten we ook het leeuwendeel
van de winter achter ons en
gaan we rechlijnig de lente tegemoet!
Zeg ja tegen zonneschijn
Zeg ja tegen binnentuin
Zeg ja tegen allergieën
Zeg ja tegen kriebels
Zeg ja tegen eindelijk een nieuwe Groei
Zeg ja tegen het rotweer dat de
zonnige dagen onderbreekt
Zeg ja tegen de kledij die ’s ochtends te koud en ’s middags te
warm is
Zeg ja tegen carnaval
Zeg ja als Nick een high five
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Zeg nee tegen drugs
Zeg ja tegen Maart!
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Kalender
Datum
Elke maandag

Activiteit
Lopen rond de watersportbaan

Waar?

Tijdstip

Gusb

19u30

Maandag 11 maart

Paintball

Paintball Gent

17u

Dinsdag 12 maart

Jeneverbaseball

Blaarmeersen

16u30

11 t.e.m. 13 maart

Bloedserieus

UFO

Woensdag 13 maart

Ingenieurscantus

Delta

20u

Dinsdag 19 maart

Paviljoenfuif

Paviljoen

22u

Dinsdag 26 maart

VLK spektakel

Tinnenpot

20u

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

2

De Praeses Spreekt
Welkom terug, beste boerekotter
Hopelijk zijn de examens en/of de feestdagen en uiteraard de intersemestriële week je
meer dan bevallen! Een nieuw semester, een nieuwe kans dus om je te herpakken
(misschien op studievlak, misschien op zuipvlak, …). De eerste drie weken zijn reeds
voorbij, maar dit was niet zonder enige recreatie. Ziehier een klein overzichtje van de
voorbije weken.
We begonnen het nieuwe semester met een traditiegewijze eerste week. Daarbij
mocht de allereerste fakbar met zijn heropeningsvat zeker niet missen! Vele boerekotters en enkele sympathisanten zijn afgedaald naar ons nederig Koepuurtje. Het
was een goede eerste avond gepaard gaande met een minder goede tweede ochtend
van het semester.
Maar hopelijk was iedereen nog steeds verheugd en nuchter genoeg om te beginnen aan onze befaamde Streekbierenavond
Streekboerenavond. Deze keer lieten we onze fouriers volledig aan hun lot over om deze avond eigenhandig te organiseren
en in te kleden en dat met groot succes! Verschillende bieren
waren uitgekozen naar hun West-Vlaamsiteit en het zaad
mocht zeker niet missen bij de inkleding (of de afbraak…). Het
was een avond gevuld met gezelligheid, streekbiertjes en toastjes met zalm - want iedereen lust da geirn eh, zalm, een boerekotter eet dat ook wel ne keer geirn zeker, eh?
WOENSDAG RUSTDAG
Donderdag was dé dag waar heel Vlaanderen op gewacht heeft: het nieuwe seizoen
van Temptation Island ging van start! vier koppels zijn bereid om de ultieme relatietest aan te gaan door veertien dagen lang, gescheiden van elkaar, door te brengen in
het gezelschap van tien verleiders en verleidsters op een tropisch eiland. Er is avond
na avond een open bar, er zijn dates op exclusieve plekken en bij het kampvuur krijgen de partners beelden van elkaar te zien. De centrale vraag is of hun relatie sterk
genoeg is en ze de verleidingen kunnen weerstaan.
Op diezelfde dag was er uiteraard ook de Agorafuif.
We spoelen 3 dagen door naar wederom een nieuwe fakbar, deze keer
was er een hereniging tussen ons en de KILA op de zogenaamde fakclubbaravond (of eender welke permutatie van lettergrepen). Je zou
kunne denken ‘hunk, waarom niet op maandag? Allez ik kan niet klagen
want in mijnen tijd was da altijd op zondag maar wij gingen tenminste
wel fakbars doen op dezelfde dag van de week elke keer en nu trekt dat
echt op niks met dat praesidium allemaal kindjes van 2000 eh’. Wel, we
Eline, kindje van 2000
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zitten ten eerste maar met één kindje van 2000 en daarbij was het maandag Heropeningscantus. Een rustigere editie van de Openingscantus dat echter even onrustig
bleek te zijn voor onze nieuwe schachtjes (of om eerlijk te zijn even onrustig in het
algemeen). De bierkannen vlogen over de toog en de pastaslierten vlogen door de
lucht.
Woensdag 20 februari was de dag waar veel masterstudenten op hoopten; het bioscience engineering career event in het ICC. De VLK ging maandenlang aan de slag,
hand in hand met de LILA en het VBIG. Verschillende infosessies werden ingepland
(zowel voor studenten als voor bedrijven), presentaties werden gegeven om de studenten op de hoogte te houden van hun functie binnen een bepaald bedrijf en daarbij
kon iedereen genieten van het enthousiasme en de nuttige info van de standhouders.
Achteraf werd iedereen bedankt voor hun komst met een receptie vol met drankjes en
hapjes. Het was een zeer geslaagde editie en hopelijk vond iedereen het even fijn en
interessant als wij.
Donderdag lieten we onze studenten opnieuw wat richten op hun toekomst. Deze
keer ging het echter niet over hun carrière, maar over hun liefdesleven. De VLK ging
in samenwerking met HILOK, VPPK, VLAK, VTK en nieuwkomers VEK om samen
iedereens liefde van hun leven te vinden op de jaarlijkse Speeddate. Daarna kreeg
iedereen te weten wie zijn of haar match was op de afterparty in de Delta.

WAT EEN WEKEN! Het nieuwe semester is nog niet eens op zijn kwart en nu al staan
jullie versteld van onze inzet. Maar wees niet getreurd, veel meer komt jullie kant op
dit semester, en wij staan te popelen om het te realiseren. Pen alvast volgende data
neer voor maart:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dinsdag 5 maart: Cantus - Paviljoen
Woensdag 6 maart: Whiskytasting - Paviljoen
Donderdag 7 maart: VLK Kroegentocht - Gent
Maandag 11 maart: VLK vs. VEK Paintball
Dinsdag 12 maart: VLK - VLAK Jeneverbaseball - Groene Vallei
Woensdag 13 maart: Ingenieurscantus - Delta
Donderdag 14 maart: Cocktailavond - Koepuur
Vrijdag 15 maart: Verbondsvat - Koepuur
Maandag 18 maart: Hudson Infosessie - Coupure
Dinsdag 19 maart: Themafuif in samenwerking met Chemica - Paviljoen
Woensdag 20 maart: Life after Uni - Coupure
Donderdag 21 maart: PBRs Kaas - en Wijnavond - Coupure
Dinsdag 26 maart: VLK Spektakel - De Tinnenpot
Woensdag 27 maart: Bachcantus - Paviljoen
Dinsdag 2 april: Project Sigma - Coupure
Woensdag 3 april: Paashaas - Vooruit

Wil je weten wat het inhoudt om praesidiumlid te zijn? Zou je graag deel uitmaken van het VLK team? Dan ben je van harte uitgenodigd op de Praesidium
Infosessie op donderdag 28 maart. Je kan al gerust een mailtje sturen naar
info@boerekot.be zodat we je zeker kunnen uitnodigen voor het evenement.
Hopelijk kijken jullie even hard uit naar de komende weken als wij!
En uiteraard heb ik mij ook geamuseerd.

TOEDELS
Wolf
VLK Praeses ‘18 - ‘19
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Vergroen de wereld, begin bij je eigen huis!
Vice
Veel mensen onder ons vinden dat een stadsgevel er beter uitziet in een verpakking
van blaadjes, maar niet iedereen beseft hoe veel andere voordelen zo’n muurbegroeiing kan opleveren. Daarom krijg je in dit artikel wat meer uitleg en een aantal tips om
zelf je omgeving al een stukje groener te maken!
Een eerste voordeel van groen op je gevel is uiteraard het uitzicht, de blaadjes kunnen
het vaak niet zo aantrekkelijke beeld van een gevel sowieso al bedekken, en als je de
planten juist kiest, kan je ook gaan voor een mooie bloemenzee, die al dan niet een
lekkere geur verspreidt of eventueel wel insecten en vogels aantrekt! En voor nog
meer fun kan je een fruitsoort kiezen, en je eigen fruit voor de deur plukken (en je
maakt er de toevallige voorbijgangers ook nog eens blij mee).
Daarnaast zorgen planten voor een extra isolatielaag tussen je muren en de buitenlucht, waardoor je in de winter minder warmte verliest en in de zomer de temperaturen binnen koeler kan houden. Ook houden de blaadjes je muur droger doordat ze
het water er mooi naar beneden laten afstromen.
Dan zijn er ook nog de gezondheidsvoordelen die aan alle mogelijk groenelementen
verbonden zijn; je kent ze wel, meer zuurstof in de lucht, minder CO² in de lucht,
meer opvanging van fijn stof…
En dan zijn er ook nog de vogeltjeeees! Een voordeel voor de natuurliefhebbers, maar
een nadeel voor lichte slapers die hun ramen niet dichtdoen ‘s nachts. Gevelbegroeiing is een ideale nestplek voor een aantal vogels die er beschutting én voedsel bij elkaar kunnen vinden (Hhhhhhm, klimpantinsectjes, njammie!).
Het laatste voordeel dat ik hier oplijst, is ook het beste, namelijk dat het absoluut niet
veel moeite moet kosten! Uiteraard kan je een muur bedekken met 15 verschillende
planten die allemaal verschillende voedingsnoden en snoeiregimes hebben, maar je kan ook
gewoon één van de stoeptegels aan je voorgevel
uitbreken en daar een klimpant in zetten en
klaar is kees!
Nu het een beetje duidelijk is waarom het écht
wel een goed idee is om je gevel groener te maken, zal ik hier een aantal handige klimplanten
oplijsten om daartoe te komen.
Klimop
Meteen de meest gebruikte plant, doordat hij in de schaduw goed groeit, wintergroen is (dat wil zeggen dat hij
het hele jaar rond bladeren heeft, en dus het hele jaar
rond alle voordelen biedt) en het feit dat hij zich vanzelf
hecht aan je muur, dus er is geen klimsteun nodig. Veel
mensen denken foutief dat die daardoor net je muur beschadigt, maar dat is dus niet waar! De kleine hechtwor6

teltjes kunnen wel stukjes plaster meenemen op het moment dat je de klimop wil verwijderen, maar waarom zou je dat zelfs willen? Wel moet je opletten met metselvoegen als je huis gebouwd is voor het 1920 ongeveer (kalkhoudende metselbrij wordt
opgelost door de zuren die de worteltjes afscheiden) én voor je dakgoten en dakpannen. Klimop groeit namelijk weg van het licht en gaat dus op zoek naar de kleinste
spleten en die bevinden zich vaak net onder en op je dak. Goed in de gaten houden en
tijdig snoeien is dus de boodschap!
Wingerd
Nog zo’n plant die zich vanzelf vasthecht
aan je muur, handig! Daarnaast groeit hij
ook heel snel, hij bedekt je muur in no time, en heeft wingerd ook prachtig gekleurde bladeren in de herfst. Zoals je kan zien
op deze foto kan een wingerdmuur alle
kleuren van het grijswaardespectrum aannemen! Het is wel een bladverliezende
plant, dus hou er rekening mee dat je misschien eens extra gaat moeten vegen in de
herfst!
kamperfoelie
Voor kamperfoelie heb je wel één of andere vorm van
klimsteun nodig tegen je muur, omdat die geen hechtworteltjes of -schijfjes heeft. Dat is makkelijk op te lossen door speciale klimstructuren voor de gevel aan te
brengen, of door zelf gewoon een aantal draden te spannen en de plant zich errond te laten winden. Kamperfoelie is vooral een populaire keuze omdat hij mooie bloemen vormt en ‘s avonds ook nog eens heel lekker ruikt, zoals jasmijn en rozen ook
bijvoorbeeld.
blauweregen
Een prachtig bloeiende plant, die zich ook
overal gemakkelijk aanhecht. De bloemtrossen lijken op grote druiventrossen
(maar dan met bloemen ipv druiven, duh)
en kunnen - afhankelijk van de variëteit ook lekker ruiken. Een ander voordeel van
blauweregen is dat het een van de gemakkelijkste planten is voor een zogenaamde
‘tegeltuin’, zowel in struikvorm tegen een
hekwerk, of als opgekweekte stam van een
meter of 2 hoog waardoor hij op een
treurboom lijkt. Wel opletten met kleine kindjes of andere mensen die graag dingen
in hun mond steken, want het is een giftige plant.
7

Fruitjes!
Er zijn dan ook nog verschillende mogelijkheden om een gevelbegroeiing te combineren met fruit, maar ze zijn ook allen niet zelf-hechtend dus een steun zal altijd nodig
zijn. Druiven zijn heel gemakkelijk tegen de gevel te plaatsen, maar vereisen wel redelijk wat snoeiwerk als je de opbrengst van de druiven hoog genoeg wil houden.
Passievruchten worden vaak pas na een paar jaar effectief oogst- en eetbaar in België,
maar in de tussentijd zorgen ze wel al voor prachtige bloemen!
Kiwi’s kan je ook perfect in België laten groeien, maar die woekeren wel heel hard,
dus regelmatig onderhoud is ook hier nodig.
En dan zijn er natuurlijk ook nog altijd de bramen, die ook heel goed kunnen klimmen én woekeren, maar houd er rekening mee dat die plant doornen heeft en dat die
pijn kunnen doen…
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Flat earthers: Wie zijn het, wat doen ze,
maar veel belangrijker: WAT DRIJFT HEN?!
ICT
Flat-earthers. Je weet wel, van die Homo sapiens sapiens die de nieuwe Verlichting
hebben meegemaakt en elk vorm van ronde-aarde indoctrinatie ontwijken met hun
muurvaste argumentatie voor een aarde die niet sferisch maar discusvormig is.

Maar even terug naar de realiteit. Als we het hebben over complottheorieën, dan zijn
er zelden theoriën die zo ver uitgedacht zijn als de flat-earth theorie. Dus wat is nu de
aantrekkelijkheid van deze waanzin? Voor sommigen is dit het niet vertrouwen van
de wetenschap als middel tot waarheid en het proberen alles zelf te achterhalen. Anderen daarentegen gaan zich echter aan deze beweging vastgrijpen voor een simpele
menselijke noden te bereiken zoals sociale samenhorigheid en het gevoel van zekerheid in een wereld vol onzekerheden.
Flat-earth theorien zijn niets nieuws onder de zon, ze werden voor het eerst ontwikkeld door een Engelse schrijver Samuel Rowbotham die meerdere creatieve interpretaties had van kosmologie rond 1850. Ongeveer een eeuw later echter was het interesse veel hoger, met als gevolg de creatie van the International Flat Earth Society. De
vlaag aan volgers van deze society is te wijten aan het gemak van verspreiding via sociale media.
Op psychologisch vlak werden complottheorieën in het algemeen al sterk bestudeerd.
Helaas kunnen we dit nog niet zeggen over het internet-era flat-earth gebeuren, waar
nog geen goed onderzoek naar gebeurd is. In het algemeen kunnen we de redenen
voor het geloven van complottheoriën in 2 specifieke categoriën classificeren:
a.

b.

Het zoeken naar eigen “kennis” en zekerheid. Mensen die onzekerheid vertonen
in zichzelf en wat er rondom hen gebeurt, gaan vaak openstaan voor dit soort
theorieën. Kijk bijvoorbeeld naar 9/11, een gebeuren waarbij er heel veel vragen
naar boven kwamen, door de crisis die er kwam na deze dag, waardoor onzekerheid omtrent het maatschappelijk niveau hoger werd en dus ook het aantal
complottheoriën steeg.
Het creëren van een “us versus them” cultuur. Complottheorieën geven velen
een boost van zelfzekerheid en een goed groepsgevoel binnen deze meningsterke mensen. Onderzoek heeft aangetoond dat narcisme en complottheorieën
vaak samengaan en dus vaak een gevoel wordt opgezet dat de complottheoristen
degenen zijn met de morele kracht en opzoektocht naar de waarheid, terwijl de
rest afgeschilderd wordt als de “bad guys” (vaak een etnische groep of een instelling zoals de overheid)
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Vreemde nieuwsfeiten
Cursus
De klimaatmarsen, gele hesjes, fraude in de voetbal… Allemaal goed en wel, maar er zijn
nog andere belangrijke zaken in de wereld hoor. Onderaan de nieuwswebsites vind je
vaak de beste nieuwsberichten. Omdat we weten dat jullie niet veel tijd hadden tijdens
de examens lijsten we ze hier even voor je op.

Kangoeroe’s in Wallonië
In Kruishoutem loopt een kangoeroe rond. Niemand weet waar hij vandaan komt en
vangen lukt niet want een kangoeroe vangen dat is moeilijk naar het schijnt. De burgemeester vreest voor overlast. Ik vroeg mij af wat overlast door een kangoeroe kan
inhouden dus ben ik eens gaan zoeken naar nieuwsfeitjes uit Australië, waar ze net
iets meer over kangoeroes weten dan in Kruishoutem. Kangoeroes durven wel eens
voor de goal springen tijdens een voetbalwedstrijd. Kangoeroes hebben het niet zo voor fietsers, ze steken hen letterlijk stokken in de wielen.
Ook toeristen vallen niet zo in de smaak. Of juist
wel, maar dat vinden de toeristen niet zo leuk. En
last but not least zelfrijdende auto’s herkennen
geen kangoeroes, die worden platgereden. Grote
reden tot bezorgdheid dus in Kruishoutem.

Touwtrekken in de UK
Het gaat weer over dieren, maar touwtrekken
met een tijger is toch wel echt bizar. Medewerkers van de zoo wouden altijd al eens touwtrekken tegen een tijger. Zo is er net dat tikkeltje meer spanning indien je zou verliezen.
De directie van de zoo vond dat minder fijn.
De vraag is nu: is dat dierenmishandeling of
kan die tijger eens goed lachen?

Verstekelingen in Brugge
Vragen om mee te liften naar Engeland omdat je studentenbudget geen Eurostarttickets aankan, wordt in deze tijden van migratie niet zo geapprecieerd. Booteigenaars
contacteerden de politie omdat ze dachten dat het een sluwe list was van transmigranten. Stoute studenten.

Toiletbrillen versieren mag niet zomaar
Amazon verkoopt toiletbrillen met afbeeldingen van Angkor Wat, een tempel in
Cambodja. De regering van Cambodja eist dat Amazon de toiletbrillen terugtrekt uit
de handel omdat dit niet respectvol is ten opzichte van het land. Let dus voortaan op
wat voor een plaatje je op je toiletbril zet want een grote boodschap doen op een tem10

pel lijkt misschien wel fijn, maar wordt niet door iedereen geapprecieerd.
XOXO cursus
PS Vergeet jullie cursussen niet!!!
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5G wanneer? wat? waar?
PR Intern
Vandaag de dag zijn we allemaal gewend om met onze smartphone verbinding te
kunnen maken met het 4G netwerk. Maar om de hoek loert alweer een nieuwere versie van ons cellulair netwerk, namelijk 5G!
Dit is wel verbazingwekkend als je bedenkt dat we 4G nog maar pas in 2013 voor het
eerst in België zagen.

Maar 5G, wat is het nu eigenlijk?
Wel simpel gezegd is 5G gewoon de opvolger van 4G en dan denk je van “waw cool”.
Ja inderdaad, want heb je ooit al eens bedacht hoe snel je eigenlijk iets kan downloaden met 4G? Wel de maximum downloadsnelheid voor 4G bedraagt ongeveer 2 Mb
per seconde.
De mensen die iets afweten van bestandsgroottes, weten dat je met 2 Mb per seconde
eigenlijk helemaal niet zo ver komt. Nu met 5G gaan we veel sneller bestanden kunnen downloaden, namelijk aan snelheden tot wel 1Gb per seconde! Om je een idee te
geven van hoe groot dit verschil is, maken we even een korte vergelijking:
Het duurt ongeveer 31 uur om alle afleveringen van Game of Thrones te bekijken
(zonder seizoen 7). Als je weet dat 1 min van een video in 1080p ongeveer 130 Mb
groot is, dan vinden we al snel dat al die afleveringen samen ongeveer 241 800 Mb
groot zijn.
Moesten we nu al deze afleveringen willen downloaden met een 4G netwerk, dan zou
dit ongeveer 1 dag 9 uur en 36 minuten duren (enorm lang dus).
Stel nu dat we dezelfde afleveringen willen downloaden met een 5G netwerk dan zou
dit maar 4 minuten en 2 seconden duren. Zoals je dus kan zien maakt dit een enorm
verschil!
Nu klinkt het misschien niet zo cool dat je opeens veel sneller gaat kunnen surfen op
het internet, maar je moet dan ook net iets verder kijken dan de snelheid waarmee je
porno kan downloaden. Want doordat we zo een snel internet hebben, kunnen we
nieuwe netwerken introduceren zoals slimme verkeerslichten of zelfrijdende auto’s.
Dit zijn beide netwerken die op een fractie van een seconde beslissingen moeten kunnen nemen en om dit te bereiken moet het netwerk waarmee zij verbonden zijn dus
ook zo snel kunnen gaan.

Waar?
Oké nu we weten wat we allemaal mogen verwachten van 5G, kunnen we eens kijken
naar waar we het precies gaan terugvinden. Voordat ik dit doe, moet ik misschien
eerst iets anders vertellen wat minder positief is. Namelijk dat er momenteel nog
maar een handvol gsm’s zijn die het 5G netwerk ondersteunen en ze kosten allemaal
redelijk wat geld. Dit is natuurlijk het geval omdat het niet zo rendabel is voor een
bedrijf om geld te investeren in een nieuwe ontvanger die een netwerk ondersteunt
dat nog niet eens bestaat. Maar u mag er zeker van zijn dat van zodra de eerste 5G te12

lefoonmasten geplaatst gaan worden, je overal reclame gaat zien voor ‘nieuwe’ 5G
gsm’s. Maar inderdaad je leest het goed, ook de telefoonmasten gaan moeten vervangen worden om dit nieuwe netwerk te ondersteunen. Doordat de golflengtes van het
nieuwe 5G netwerk korter gaan zijn, gaan we ook kleinere telefoonmasten moeten
maken, maar we gaan er ook meer moeten plaatsen. Dit komt doordat hoe langer de
golflengte is hoe verder een bepaald signaal kan gestuurd worden.
Maar om dus nog snel iets te zeggen over de exacte locatie waar je het zal kunnen vinden. Naar alle waarschijnlijkheid zal je net zoals met alle vorige netwerken het eerst
terugvinden in Nederland voordat je het in België zal terugvinden. Dit komt doordat
de wetgeving omtrent straling in België veel strenger is dan in Nederland, waardoor
ze bij ons veel trager testen kunnen uitvoeren.

Wanneer?
In alle waarschijnlijkheid zal je de eerste 5G netwerken kunnen bereiken vanaf eind
2020 in België. Dit is natuurlijk op voorwaarde dat alle testen snel vooruit gaan. Want
de frequenties voor 5G zijn wel al een jaar lang geveild aan enkele telecom bedrijven
waaronder bijvoorbeeld proximus, die nu volop testen aan het uitvoeren zijn.
Voor zij die echt niet kunnen wachten. Het enige land dat momenteel al 5G gebruikt
is Qatar. Dus als je echt zo graag die afleveringen van Game of Thrones snel wilt
downloaden, moet je maar snel eens op en af vliegen.
Tot hoors,
De helft van PR Intern
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Op reis met Penning
De lesvrije week, 9 dagen ontspannen na een verschrikkelijke periode met alleen
maar stress, boeken en red bull. Voor sommigen lijkt dit veel te kort (en dat is het
ook). Toch kun je in deze periode een hele mooie reis maken. Je kunt mee gaan skiën,
maar voor diegene die al die bergen toch niet zo zien zitten, schieten wij te hulp. In
wat volgt geven we een reisplanning met wat handige tips en het geschatte kostenplaatje (de prijzen zijn variabel, maar geven je een idee hoeveel je kan verwachten).

Deze editie: 8 dagen rondreis Jordanië
Dag 1: vliegen van Brussel naar Amman
Vliegtickets kunnen geboekt worden bij Ryanair. Deze vliegt elke zondag voor een
hele scherpe prijs naar Jordanië ( ongeveer €180). Indien je naast elkaar wilt zitten op
het vliegtuig (wat wel aan te raden is op een vlucht van 5uur) betaal je wel nog een
beetje bij. Ook zou ik aanraden om ‘instappen met prioriteit’ bij te kopen, zodat je
een rugzak en een handbagage mee aan boord mag nemen.
Eenmaal aangekomen, kun je een taxi nemen naar het centrum (+- €25, 40min, doe
dit dus best alleen als je met meerdere personen bent). Er is ook een goedkoper alternatief, de bus (€4, 1u). s’ Avonds kan je in het centrum de typische Arabische cultuur
opsnuiven en lekker (en goedkoop) gaan eten (specialiteiten hier zijn hummus en falafel).
Dag 2: Amman en Jerash
In Amman kun je nog verder de citadel en het Romeins amfitheater bezoeken in de
voormiddag. Maak hier ook al een deal met een taxichauffeur om je terug naar het
vliegveld te brengen (€15). De bus nemen vanaf hier kan ook, maar je zult wel veel
langer onderweg zijn omdat je hier ook eerst een taxi naar het busstation moet nemen (€7, 45min).
Op de luchthaven haal je je vooraf gehuurde auto op (+- €250). Je kunt de auto ook al
een dag vroeger huren en met deze naar de hoofdstad rijden, maar het verkeer is er
extreem chaotisch, dus een veiligere optie is toch een taxi of de bus. Vanaf de luchthaven rij je dan naar Jerash (1u) waar je de rest van
de dag de prachtig bewaard gebleven Romeinse
stad kunt bewonderen. De inkom hiervoor is €12,
maar wij stellen voor om een Jordan Pass te kopen. Dit is wel 85 euro, maar als je weet dat toegang tot Petra al 72 euro kost en een visum om
het land binnen te geraken ook 50euro kost, dan
is dit best wel een voordelige aankoop.
Hierna rij je naar Madaba waar je nog even de beroemde mozaïeken kunt gaan bekijken of je gaat gewoon rustig iets gaan eten en gaat
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deze pas de volgende morgen gaan bekijken.
Dag 3: Dode Zee
Boek op voorhand een mooi resort bij de dode zee en
geniet een dag van het mooie weer en blijf drijven op
de dode zee (Tip: vergeet je zeker ook niet in te smeren met modder om de ervaring nog te verbeteren).
Dag 4: Rijden naar Petra
Rij vanaf de dode zee naar Wadi Musa (5u zonder stops, er is een snellere route, maar
hier mis je veel mooie uitzichtspunten). Onderweg kun je stoppen aan de ‘Grand Canyon’ van Jordanië, Al karaq (kasteel ruïne) en Little Petra. Dit kan ook allemaal gratis
bezocht worden met de Jordan Pass.
Dag 5: Petra
Sta vroeg op en vertrek naar Petra om de drukte voor te zijn. Hier kan je een hele dag
doorbrengen en jezelf laten verwonderen door dit prachtige wereldwonder.
Dag 6: Wadi Rum
Na een beetje uitslapen van een vermoeiende
dag ervoor, vertrek je naar Wadi Rum (1u30).
Hier kan je best op voorhand een excursie
boeken. Onze aanrader is een half day jeep
tour met overnachting. Hierbij zie je alle
hoogtepunten in de woestijn, waarna je er
middenin blijft slapen. De zonsondergang en sterren zijn beelden die je nooit meer
zal vergeten.
Dag 7: Rijden naar Luchthaven
Vandaag rij je terug richting de luchthaven (3u30). Hier kun je best dichtbij in de
buurt blijven slapen.
Dag 8: Terugvlucht
Lever vandaag je auto terug in en geniet nog even van de Jordaanse vriendelijkheid
waarna je in het vliegtuig stapt na een onvergetelijke week.
Het toerisme in Jordanië is sterk afgezwakt geweest (het is een buurland van Syrië en
Irak). Hier is echter niets van te merken en het toerisme begint dan ook weer op te
fleuren. Dus indien je niet weet wat je in de lesvrije week (of een andere periode) kan
doen, kun je deze korte leidraad gebruiken om dit fantastische land te ontdekken!
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De Drie Rijken
Ruben Savels
Onze faculteit is bijna 100 jaar oud en heeft in al die jaren verschillende namen gedragen. Alle voorgaande namen verwezen naar haar oorspronkelijke focus: de landbouw.
In 2004 kreeg ze echter haar huidige naam: ‘Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen’.
En terecht, want de opleiding en het onderzoek omvatten ondertussen veel meer dan
enkel landbouw!

Onze generatie is echter voor een stuk de band met de natuur en de bijhorende kennis ervan verloren. Planten, dieren en micro-organismen leven in uiterst complexe
verhoudingen met elkaar samen, en dit levert prachtige natuurlijke of kunstmatige
ecosystemen op. Om deze des te meer te kunnen waarderen, dien je ze natuurlijk
eerst te herkennen en hun specifieke gedragingen te weten. Daarom stel ik jullie elke
maand een vertegenwoordiger uit drie rijken voor, die op een of andere manier met
elkaar verwoven zijn in de natuur!

Plant: Oryza sativa
Rijst is samen met tarwe en maïs één van de drie gewassen met de hoogste wereldwijde productie en op
vlak van menselijke voeding is het met voorsprong
het belangrijkste. Het is wereldwijd verantwoordelijk
voor meer dan één vijfde van alle ingenomen caloriën
bij de mens. Rijst wordt geproduceerd in meer dan
100 landen (met China, India, Indonesië, Bangladesh,
Vietnam en Thailand verantwoordelijk voor respectievelijk 30, 22, 8, 7, 6 en 4% van de wereldproductie) en
wordt over de ganse wereld geconsumeerd.
Rijst behoort tot de familie van de Poaceae of grassen.
Naast Oryza sativa of Aziatische rijst is ook Oryza
glaberrima of Afrikaanse rijst een belangrijk gewas.
Deze soort wordt voornamelijk geteeld in WestAfrika, en wordt vooral geteeld voor eigen gebruik en wordt aldus niet snel op de
markt gebracht. De soort is aangepast aan de Afrikaanse omgeving en is dus tolerant
tegen droogte en enkele potentieel gevaarlijke ziektes en plagen.
Oryza sativa is de meest gekende en verhandelde soort en vereist andere teeltomstandigheden dan O. glaberrima. Aziatische
rijst wordt vaak geïrrigeerd en permanent
onder water gezet en geeft vaak hogere op18

brengsten dan de Afrikaanse verwant. Door het rijstveld onder water te zetten, wordt
de watervoorziening gegarandeerd en wordt de groei van onkruiden tegengegaan.
Door de aanwezigheid van een laag water wordt de bodem afgesloten van de atmosferische zuurstofconcentraties en ondergaat het organisch materiaal in de bodem
anaërobe fermentatie. Koolstof in anaërobe condities wordt door micro-organismen
in de bodem omgezet tot methaan dat via de plant of via het water in de atmosfeer
terechtkomt, waar het een sterk broeikaseffect veroorzaakt.
Dr. Monty Jones, een Sierra Leoonse plantenveredelaar, maakte een interspecies kruising van de Aziatische en Afrikaanse rijst om de positieve kenmerken van de eerste
(hoge opbrengsten, benutting van meststoffen en watergift) te
combineren met deze van de tweede (tolerant tegen droogte
en sommige ziektes en plagen). Deze rijst werd NERICA genoemd (New RICe for Africa)
en zorgt in grote delen van
Afrika voor hogere opbrengsten en dus een lagere afhankelijkheid van geïmporteerde
rijst, wat de voedselzekerheid en uiteindelijk de economische groei van het continent ten goede komt.

Plant: Azolla
Azolla of kroosvaren is een geslacht van kleine,
drijvende aquatische varens. Ze komen wereldwijd voor, maar zijn vooral aanwezig in tropische gebieden. Met hun kleine dakpansgewijs
gestapelde blaadjes hebben ze een erg atypische vorm voor varens. Ze worden slechts enkele centimeters groot en zijn groen gekleurd,
maar onder droogte-, hitte- of koudestress kunnen ze rood verkleuren. Ze verkiezen ondiep,
stilstaand of traag stromend zoet water.
Azolla-soorten leven in symbiose met de stikstoffixerende blauwalg Anabaena azollae.
Azolla verleent onderdak in de holtes van de
blaadjes en in ruil geeft Anabaena een deel van
zijn gefixeerde stikstof af. Hierdoor wordt
Azolla continu voorzien van stikstof, het belangrijkste voedingselement voor planten en
kan het dus enorm snel groeien. Zo kan het in
twee tot drie dagen zijn biomassa verdubbelen!
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Azolla kan als voeder worden gebruikt voor de in het rijstveld aanwezige vissen of
voor gevogelte of varkens of het kan ingewerkt worden in de bodem als organische
meststof, waardoor de opbrengst van de rijst sterk toeneemt. Ook zorgt deze watervaren voor een verhoogde zuurstofconcentratie in het water, waardoor het geproduceerde methaan kan worden geoxideerd en het broeikaseffect afneemt.

Micro-organisme: Anabaena azollae
Anabaena is een geslacht van draadvormige cyanobacteriën dat algemeen wordt aangetroffen als plankton. Ze staan bekend om hun stikstoffixerende eigenschappen en
de vorming van symbiotische relaties met planten (waaronder Azolla).
Onder stikstofarme omstandigheden differentiëren
vegetatieve cellen tot heterocysten die gespecialiseerd zijn in stikstoffixatie. Deze heterocysten zijn
zuurstofarm en hebben een verdikte celwand. Met
behulp van nitrogenase wordt N2 uit de lucht omgezet tot NH4 dat in het stikstofmetabolisme kan worden opgenomen waarbij voornamelijk aminozuren
en dus eiwitten worden gevormd.
In de symbiose met Azolla krijgt Anabaena koolstof
en stikstof van de plant, en geeft daarvoor gefixeerde stikstof in ruil. Vrijlevend vormt Anabaena zo’n 5
-10% van zijn cellen om tot heterocysten, maar indien het samenleeft met Azolla wordt dit opgedreven tot 25-30%.
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Fongsjes overal
Feest
Eén heel goedemorgen, -middag of -avond beste lezer van de groei. Welgekomen bij
het Feest-artikel van deze maand. Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor de
zalige editie van de Agorafuif. Jullie waren in grote hoeveelheid aanwezig en de drank
vloeide rijkelijk. Ook de DJ’s lieten zich van hun beste kant zien en de fouriers bezorgden ons 2 heerlijke cocktails die beiden volledig op waren bij het beëindigen van
de avond. Waarvoor aan allen dus een dikke dankjewel.
Nu indien jullie je het artikel van vorige editie nog herinneren, daar hadden we het
over de verschillende feesttype’s, zouden we graag dit artikel er wat aan linken. We
zullen het hebben over 1 specifiek soort feesttype en wat dit schepsel met zich voortbrengt. We zullen vandaag wat inzoomen op het fenomeen van de Kotsende Mini. In
het bijzonder zou ik graag op de kots de nadruk leggen.
Wij als feest moeten af en toe wel eens een kotsje opruimen. Wat niet zo erg is, want
het geeft ons even de tijd om te relaxen en wat te lachen met de mini in kwestie die
de plas heeft voortgebracht. Er zijn veel verschillende soorten kotsjes. We hebben
grote en kleine. Er zijn ook vloeibare en eerder wat viskeuzere kotsjes. Maar de belangrijkste kotsjes zijn toch wel die met brokken.
Een kotsje met brokken wordt meestal voortgebracht door een mini die deze wijze
woorden uitspreekt : “eweja we goan e fongsje leggn eh, want we goan goed zuppn
vanavond.” En het fijne aan de brokken is dat hun textuur bepaald wordt door dat
“fongsje” zelf. Zo zijn wij als feest beter in het determineren van het “fongsje” dan het
determineren van de stenen van aardwetenschappen. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende fongsjes met de opvallendste kenmerken erbij vermeld.

Fongsjes
•

Spaghetti Bolognaise

Met welk fongsje kunnen we beter beginnen dan het
slechtste. De werkwijze van een fongsje is dat het eten
zeer erg vettig is waardoor het een laag legt op uw
maaginhoud en zo de alcohol trager laat intrekken.
Een spaghetti is hiervoor dus niet geschikt! Maar de
spaghetti is als kots wel het gemakkelijkst te herkennen. Om de 1 of andere reden zijn alle mensen die spaghetti kotsen ook de mensen die hun spaghetti niet kauwen. Een uitgekotste spaghetti ziet er exact uit zoals die op je bord zou liggen. Het is indrukwekkend hoe intact de
slierten op de grond (lees: in een beker) liggen. Het is ook moeilijk op te kuisen. Dus
een wijze raad van nonkel feest. Eet geen spaghetti bolognaise als je nog van plan
bent om zwaar uit te gaan. Fongsje not approved!
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•

Durum / Pita

Een effectiever en beter fongsje is de alomgekende Durum of
zelfs gewoon een pitabroodje. Met een frietje aan de zijkant
of er binnenin verwerkt doet dit ook dienst als 1 van de beste
fongsjes. Een durum is moeilijker te herkennen als kotsje zelf.
Maar de geur van de looksaus is meestal een grote hulp.
Fongsje approved!
•

Pizza

Je denkt misschien dat pizza een goed fongsje is. Jammer genoeg niet. Ik hoor jullie al denken: “moa e pizsa
is ogliek vettig vo duusd, wuk goat da nu nen slichtn
fong zyn.” Inderdaad, een pizza is vettig genoeg om
een goed fongsje te zijn, maar een pizza is altijd net
iets te groot als je een normaal of regular neemt. Hierdoor zit je altijd net iets te vol. Als je daarop dan zwaar begint te drinken kan uw
maag nogal hard verschieten. Deze houdt het dan zo lang mogelijk tegen maar geloof
me, vroeg of laat ziet de pizza het daglicht opnieuw. Als kots is de pizza vrij moeilijk
te herkennen. Buiten als de persoon in kwestie een pepperoni of een funghi ophad.
Fongsje not approved!
•

Het Julientje

We zijn begonnen met het slechtste fongsje en eindigen natuurlijk met het beste. Het vindt zijn origine in
Gent, het ruikt oooh zo heerlijk en wordt met veel liefde klaargemaakt in onze eigen overpoort. Niets minder
dan het Julientje neemt makkelijk de nummer 1 als we
het hebben over fongsjes. Het is vettig, lekker en net
niet te veel. Het zorgt voor een mooie laag in de maag
waardoor we een hele avond kunnen genieten van gegiste dranken. En als je toch in
de overpoort bent, kan je er rond 2 uur gewoon nog eentje eten! Dan ben je volledig
beschermd en kan je staan boiten tot 8 uur in de Père Total en lachen met de eerstejaartjes die ’s ochtends op weg zijn naar de Sterre of de Ledeganck. Ik zou jullie willen
vertellen hoe het eruit ziet als je een Julientje uitkotst, maar het is nog nooit waargenomen in de geschiedenis. Hierdoor kroont het zichzelf tot de nummer 1! Proficiat
het Julientje! Fongsje approved !
Zo, dit waren volgens mij de belangrijkste fongsjes en hun eigenschappen als ze uitgekotst worden. Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd. We zien jullie allen op 3 de bach
fuif! En wees maar zeker dat we een fongsje zullen leggen!
Feest out! XX

23

Vreemde sporten
Sport
Voetbal, hockey, zwemmen, zeilen tot zelfs karabijnschieten en curling, iedereen
heeft er wel eens van gehoord. Niemand zal je vreemd aankijken wanneer je zegt dat
je een van deze sporten doet, hoogstens verontwaardigd reageren omdat het onverwacht is of geen alledaagse sport.
Maar er zijn ook sporten waar we ons toch heel wat vragen bij stellen…
•

Schaakboksen
Om geen discussie meer te moeten aangaan of schaken
(denksport in het algemeen) nu effectief een sport is, bedacht een Nederlander schaakboksen. Het is een combinatie tussen schaken en boksen. Men moet er afwisselend
een ronde boksen en een ronde schaken.

•

Modder snorkelen
Zo snel mogelijk heen en weer door een moddersloot
van 55m zwemmen, in Wales vinden er ieder jaar
kampioenschappen plaats. De deelnemers dragen
snorkels en flippers en alsof dat nog niet moeilijk genoeg is… Gewone zwemslagen zijn uit den boze, enkel de flipperslag is toegelaten.

•

Extreem strijken
Niemand strijkt echt graag, maar als we er nu eens een
uitdaging aan koppelen… Dan wordt het plots veel spannender en interessanter om te doen. Men neemt de strijk,
strijkplank en het strijkijzer mee naar een extreme plaats
en ze doet daar zijn strijk. Geef toe, al rappellend of kanoënd is strijken toch veel leuker dan saai in je living of keuken, dat vond de Engelse Phil Shaw toch.

•

Mens vs. Paard marathon
De naam zegt het zelf, mensen en paarden nemen het tegen elkaar op! Over een
omloop van 34 km in de bergen van Wales proberen mensen sneller te zijn dan
de paarden. Onmogelijk zou je denken en dat is het ook bijna… In 2004 echter,
de 25e keer dat de race georganiseerd werd, won voor het eerst een mens.

•

Ferret legging
Misschien wel een van de vreemdste sporten, als je
het al een sport wil noemen. Het is bedacht in Engeland en was heel populair om te doen in pubs. Het is
op zich heel eenvoudig, men neemt 2 fretjes en
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steekt deze in je broek. Degene die het langst volhoudt wint! Het wereld record
is maar liefst 5 uur en 26 minuten :o
•

Silke
Silke is ook wel een beetje een rare sport (Nvdr.)

Ook sporten als stokpaardrijden, teenworstelen, hockey op eenwielers, joggling (een
combinatie van joggen en jongleren), polo op olifanten en kussengevechten zijn tegenwoordig effectief bestaande sporten!
Spoordt out x
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Erasmus: Oostenrijk
Cultuur
Elk semester is het weer tijd voor een nieuwe lading studenten om op Erasmus te vertrekken. Voor sommige onder jullie is dit al verleden tijd, voor sommige onder jullie is
dit nog ver van jullie bed en voor sommige zit het er bijna aan te komen. Tegenwoordig is het aantal studenten die vertrekken sterk aan het dalen, dus bij deze willen wij
proberen toch nog enkele van jullie te overtuigen om je zeker op te geven voor deze
unieke ervaring. Deze maand zitten de geïnterviewde studenten in Oostenrijk. Lies en
Cedric (1e master Chemie) zitten respectievelijk in Graz en Wenen.
Waarom heb je voor Erasmus gekozen?
Lies: Een volledig nieuwe ervaring. Je hebt maar 1 keer deze kans dus moet je hem
grijpen. Wat uit je comfortzone treden. Helemaal 'opnieuw' beginnen in een nieuwe
stad. Veel mensen leren kennen. Een periode waarin je gewoon de tijd hebt om vanalles te doen en overal Ja op te kunnen zeggen.
Cedric: Voor mij was is Erasmus niet noodzakelijk zoeken naar de
beste universiteit met de beste vakken. Eerder is het een ideale manier om je plan te leren trekken in het buitenland ,gaande van al het
papierwerk ter voorbereiding en na aankomst tot het beseffen dat je
nu altijd je eigen kleren moet wassen. Het enige nadeel van Erasmus
is dus het papierwerk. Voor wat Wenen betreft was het uitzoeken
van alles omtrent papieren nog oké, aangezien alles perfect wordt
uitgelegd en 3x wordt herhaald. Zo moet je om een goedkoper semesterpas te kunnen kopen 3 documenten hebben die je moet verkrijgen door telkens weer 2 andere documenten ergens te gaan invullen of bestempelen
Waarom heb je die stad gekozen? Waarom moeten andere voor jouw stad kiezen?
Cedric: Ik had al van veel mensen gehoord dat Wenen een "prachtige" of "machtige"
stad was. in 2018 ook als meest leefbare stad ter wereld verkozen. Toen ik toekwam,
begreep ik al na een paar dagen waarom. Het is een ruime stad zoals in de VS, maar
tegelijk barst het van Cultuur. Zonder zever een stad waar ge u echt thuis voelt. De
locatie van Wenen is waarschijnlijk van de beste van alle erasmussteden. Budapest,
Praag, Salzburg en Bratislava zijn allemaal met flixbussen op een paar uur tijd bereikbaar. Ook de Alpen zijn vlot bereikbaar, waardoor veel mensen van in de eerste week
een skitrip inplannen. Zo wordt er hier ook eentje georganiseerd door de ESN zelf.
Lies: In het begin: last minute gekozen, veel verplichte vakken op te nemen. Na verder bekijken:
mooie natuur dichtbij, maar een uurtje rijden
met de auto en je kan al mooie wandelingen ma26

ken. Een echte Erasmusstad, heel veel studenten. De stad is niet te groot en niet te
klein
Hoe is de universiteit?
Lies: De lessen op de universiteit zijn nog
niet begonnen. Tot nu toe hebben we enkel
de German Intensive Course gehad, wat best
een lachertje is voor de Belgen en toch 6sp
waard is. Voor de rest dus nog weinig ervaring hahaha mooie gebouwen haha

Cedric: De universiteit van BOKU is gesitueerd op één van de hogere delen van de stad,
vol parken en ander groen. De gebouwen zelf
zijn prachtig. Ook zij hebben hier een feestzaal, weliswaar versierd met prachtige schilderijen en zeer verfijnd houtwerk uit de
18de eeuw. Wat vervoer betreft dacht ik op voorhand, zoals elke Gent student, aan
een fiets. Hier is dat absoluut overbodig, aangezien ze hier van de beste openbaar vervoer netwerken hebben ter wereld. De U-bahn die ik gebruik passeert om 3 a 5 minuten mijn kot. Ook trams en bussen rijden regelmatig en voor zo ver ik weet, zeer stipt
Is het makkelijk om equivalente vakken te vinden?
Lies: Vakken vinden is makkelijk, maar de coregistratie is moeilijk. We volgen vakken
op twee verschillende universiteiten en de communicatie tussen de twee verloopt
nogal stroef. Je moet een beetje je eigen plan trekken.
Cedric: Het uitkiezen en zoeken van vakken was voor mij wel een hele puzzel. Ze hebben hier echter wel echt wijze vakken. “Mountain risk engineering”, “slope engineering” en andere berg-gerelateerde vakken worden hier vaak in het Engels aangeboden
en gaan vaak gepaard met een 3-daagse excursie naar de Alpen.
Hoe is het sociaal leven? Makkelijk om mensen te vinden?
Lies: Zeer makkelijk om mensen te leren kennen. Sociaal leven is nog wat te ontdekken, maar ik denk dat er enorm veel te doen zal zijn! Het is wel zeer makkelijk om
toffe uitstappen te doen aangezien iedereen hier wel als doel heeft zoveel mogelijk te
zien van het land/Europa.
Cedric: Ik kwam de vrijdag na de lesvrije week toe, waarna ik in het weekend voor de
eerste keer de stad kon verkennen. De week erop was de welcoming week. BOKU besteedt zeer veel aandacht aan hun Erasmus studenten,
waardoor de hele week vol zat met infosessies en
rondleidingen. Ook een spel werd georganiseerd.
Naast de universiteit (BOKU) zelf was er ook nog ESN
(Erasmus study network), dat veel activiteiten organiseert. Ik ben hier nu 8 dagen en geen enkele dag zat ik
lang op kot. Er wordt zeer veel georganiseerd. We zijn
met 120 Erasmussers uit 37 verschillende landen ( ook
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buiten de EU). Ondanks die grote variatie, staat iedereen open voor nieuwe contacten. Angst voor eenzame dagen in het begin van een Erasmus moet je dus niet hebben
hier. De uitgang s nachts is vaak op zeer uiteenlopende plekken, die soms op een half
uur wandelen liggen. Gelukkig rijden er altijd nachtbussen en werken in het weekend
zelfs de metro’s.
Heb je voor de rest nog plannen dit semester?
Lies: Wandelen in de bergen, citytrips naar nabijgelegen steden, paasvakantie: roadtrip doorheen de meer zuiderse landen, genieten van elk moment en niet te veel bij
alles stilstaan

Xoxo
Cultuur out
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Hoe GOE kent gij de KOE?
1. Hoeveel bieren staan er op de kaart van de Koepuur?
a. 48
b. 52
c. 56
2. Wanneer is Café Jules naar Café Koepuur veranderd?
a. 1998
b. 2005
c. 2009
3. Wat is de highscore op de flipper?
a. 10401822
b. 104018220
c. 1040182200
4. Wie was de barman voor Koen?
a. Stefaan
b. Sam
c. Mauro
5. Wat is de favoriete voetbalploeg van Koen?
a. AA Gent
b. Standard
c. Cercle Brugge
6. Zijde al es klant van de week geweest?
a. Ja
b. Beter uw best doen
c. Beter uw best doen
7. Hoeveel droge worsten worden maandelijks geconsumeerd in de Koepuur?
a. 50
b. 75
c. 100
8. Hoeveel kickermannetjes zijn aanwezig in de Koepuur?
a. 44
b. 45
c. 46
9. Welke vakgroep komt meest pinten drinken op vrijdag?
a. CMET
b. Inbio
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c. Isofys
10. Welke kring heeft de Koepuur het liefst?
a. VLK
b. VLK
c. VLK
11. Hoeveel afbeeldingen van koeien (ofzo) zijn aanwezig in de Koepuur?
a. 12
b. 16
c. 20
12. Wat is de job van Laurent zijn vrouw?
a. Hart chirurg
b. Gynaecoloog
c. Model
13. Hoeveel vaten heeft de VLK al gesmeten dit semester
a. Te weinig
b. Te weinig
c. Te weinig
14. Hoeveel huwelijksaanzoeken zijn er al geweest in de Koepuur?
a. 1
b. 2
c. 3
15. Hoeveel kaartjes zitten per semester in de tombola voor het gratis vat?
a. 550
b. 650
c. 750
16. Hoeveel mensen hebben al Tjakkabakka in ene keer gesmeten?
a. 1
b. 3
c. 5
17. Wat is het snelste adje in de 1 liter challenge?
a. 6 sec 10
b. 6 sec 44
c. 6 sec 76
Bedankt om uw tijd te verspillen aan deze quiz, kom gerust een pint drinken in de
Koepuur als ge uw tijd beter wilt besteden
Op maandag ist ook fakbar, best wijs!
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Studenten: €1,70 voor een pint op vertoon van clubkaart!
Activiteiten/clubavonden: €1,50 voor een pint!
Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-05h
Feestjes, optredens,… op aanvraag.
https://www.facebook.com/Koepuur
cafekoepuur@gmail.com
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De Legende van de Schachtenkoning
Ewout Duhamel
De dagen lengen, de gevoelstemperatuur wordt aangenamer en de eerste diertjes ontwaken uit hun winterslaap, waaronder de domme Schachten. We hebben al veel bijgeleerd en de eerste ondervraging was voor de ene een succes, voor de ander een harde botsing tegen de lamp. Maar goed, we zullen het over het laatste maar niet hebben
zeker. In de plaats van zelf bij te leren, wil ik jullie iets bijleren, namelijk een van de
bekendste bedverhaaltjes van de schachtencultuur: Het Verhaal van de Schachtenkoning.
Hoewel de Schachtenkoning effectief heeft bestaan (lees mijn vorige uiteenzetting
over de geschiedenis van Schachten), bestaat er ook een geromantiseerde versie van
het verhaal van deze koene ridder. Dit verhaal is al enkele eeuwen oud, maar wordt
nog steeds verteld aan jonge Schachten als die niet in dromeland geraken. Maar genoeg achtergrondgeschiedenis, tijd om er aan te beginnen…
Het was mooi weer in het dorp van de Schachten. De Schachtenkoning zat trots en
struis op zijn troon, wachtende op de bezoekers die hij vandaag ging krijgen. Al enkele jaren zijn er problemen met de Romeinen die wat verder over de grens leven, maar
vandaag kreeg hij bezoek van de Keizer, om het dispuut voor eens en voor altijd te
stoppen. “Dag mijn beste Schachtenkoning” zei de Keizer luidop zodat het hele dorp
hem kon horen. “Als jij onze vete wil stilleggen, dan moet jij voor mij op een queeste
naar de Draak van Sukdakok en deze verslaan. Deze draak heeft namelijk een Romeinse prinses ontvoerd en als jij deze kan redden, dan mag je met haar trouwen en
laten we jouw contreien voorgoed met rust!”. De Schachtenkoning ging natuurlijk
meteen akkoord en maakte meteen zijn ezel klaar om te vertrekken. Hij liet het dorp
achter in de handen van zijn trouwe sjamaan Lukanius, die het beloofde te beschermen met zijn leven. De Schachtenkoning had het volle vertrouwen in zijn trouwe onderdaan, want deze bezat wijsheid en krachten die geen enkel ander wezen bezat (er
zijn zelfs legendes die spreken dat hij zielen uit mensen kon zuigen, om ze dan te
stockeren in een potje in zijn hut). Maar goed, verder met de queeste…
Sukdakok lag niet bij de deur, het was een van de grootste bergen in de Alpen, maar
toch lag er geen sneeuw op de top door de hitte die de draak veroorzaakte. Onze
vriend baande zich een weg door de dikke sneeuw, die tegelijk zacht maar ook verschrikkelijk koud was. Geleidelijk begon te sneeuw te verdunnen, tot op een moment
waar er zelfs geen meer lag. Hij was dichtbij, wist de Schachtenkoning. Het kon nog
maar 2 kanten uit: voor eeuwig gelukkig zijn met zijn prinses of sterven in een episch
gevecht met de Draak van Sukdakok.
Hij besloot zijn ezel achter te laten aan de voet van de berg en zich klaar te maken
voor het gevecht. Hij droeg slechts een harnas van koeienleder en een cape van schapenwol, maar hij wist dat zelfs de sterkste diamant de klauwen van de Draak niet
konden weerstaan, dus besloot hij daar niet te veel aan uit te geven. Zijn zwaard was
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speciaal voor hem gesmeed door de smid Pepinus, een goedlachse kerel met een
scherpe neus en een zwak voor wapens (en alle vrouwen van het dorp). Het zwaard
was prachtig afgewerkt met goud en op het lemmet was het duel afgebeeld dat zich
nu ging afspelen.
Onze held ging de donkere grot binnen, geen druppel angstzweet te bekennen over
zijn hele lichaam. “Draak, uw laatste seconde heeft geslagen, laat de prinses gaan of ik
snijd uw kop eraf!” riep hij voor heel de grot. Op dat moment vulde heel de grot zich
met vuur. “Hoe durft gij mij te storen in mijn winterslaap jij barbaarse idioot! Ik heb
helemaal geen prinses! Hier zal je voor boeten!”. De draak sprong recht en dook recht
naar de weerloze ridder. Deze sprong vlug opzij om van het vagevuur en de scherpe
tanden te ontsnappen. “Ik ben erin geluisd” zei de koning tegen zichzelf. Ondertussen
sloeg de Draak met zijn staart de ingang kapot. “Er is geen weg naar buiten meer, nu
ben je van mij” blies hij hongerig. De koning gebruikte al zijn zintuigen om een uitgang te vinden en opeens zag hij dat er licht uit het dak kwam, hij klom naar boven
met de Draak op zijn hielen.
Aan de top van de berg bereikte het dodelijke duel zijn hoogtepunt. De Draak steeg
op in de lucht en begon onze geliefde Schachtenkoning te bestoken met vuur. Daarbij
dook hij af en toe naar omlaag met de bedoeling om de koning door midden te klieven met zijn klauwen. Bij een van deze pogingen ging het fout, de Draak dook naar
beneden, zijn bek wijd open om onze vriend in een hap naar binnen te spelen. Rollen
was geen optie meer, dus wierp de koning in pure wanhoop zijn zwaard naar de
Draak. Dit was de beste zet die onze held kon doen, want het zwaard vloog dwars
door de bek in het hoofd van de Draak, en deze stortte meteen naar beneden, waarbij
hij zijn hele woning deed instorten. Als bij wonder kwam de Schachtenkoning hier
zonder kleerscheuren vanaf. Hij trok het zwaard uit de bek van de Draak en keerde
terug naar zijn trouwe rijdier. Hij keek nog 1 maal om naar de plaats waar vroeger de
Sukdakok stond, de meest majestueuze berg van de Alpen. Deze was sterk gereduceerd in omvang, maar stak er nog altijd goed bovenuit. Tot zijn verwondering zag de
koning dat het begon te sneeuwen en dat de berg zich wikkelde in een wit tapijt van
bevroren water. Deze berg staat er hedendaags nog altijd en werd door de koning de
‘Witte Berg’ gedoopt, beter bekend als de ‘Mont Blanc’.
Terug in het dorp verschoot onze dappere held zich een hoedje. De helft van het dorp
was afgebrand en zijn trouwe sjamaan zat bedenkelijk op een enorme glazen bol gevuld met iets wat op een gas leek. “Wat is er hier gebeurd!” riep de Schachtenkoning
uit. “Kort nadat u vertrok werden we aangevallen door de troepen van de Keizer mijn
heer, ik heb ze met ons leger kunnen stoppen door hun zielen te verzamelen in deze
bol, maar meer kan ik er niet houden, ik ben uitgeteld door het gevecht, en ik zal vlug
komen te gaan, maar bewaar deze bol om mij te herinneren” zei de Sjamaan toen hij
van zijn resultaat klom. “Ik begrijp het mijn beste Lukanius, ik zal je missen, je was
een enorm goede sjamaan en een nog betere vriend!” zei de Schachtenkoning terwijl
er een traan van zijn gezicht rolde. “Het ga je goed mijn heer, er staat je veel te wachten, maar ik heb alle vertrouwen in jou” zei de sjamaan stilletjes. Daarna verliet hij het
dorp om in stilte heen te gaan in de groene velden in de bergen. “Iedereen, verzamel
rond het plein, NU!” riep de Schachtenkoning vol woede. “Het is tijd dat we voor eens
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en voor altijd afrekenen met deze vervloekte Romeinen! Verzamel al jullie wapens,
train dag en nacht, over een paar maand rijden we uit met maar 1 doel… de ondergang
van het Romeinse Rijk!”.
Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.
Dit verhaal is medemogelijk gemaakt door:
Schacht Ewout Duhamel
Personeel van de Groei
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Leverdetox
Hallo liefste lezertjes!
Na een superhandige lifehack over dutjes om de blok door te komen
(helaas waren onze Groei’tjes zelf een dutje aan het doen ipv het te
publiceren, slaapkoppen verdorie), (Nvdr.: de lifehack was te goed,
maar jullie hebben hem nog tegoed! Amai, tis lijk Boef.), een vermoeiende examenperiode en een deugddoende (ski)vakantie, zijn we hier
weer met meer handigheidjes!
Ik ben vast niet de enige die in de blokperiode overschakelt op een gezonde levensstijl, met groentjes en smoothies en thee’tjes en sporten enzo, om de kilo’tjes van al
die pintjes in het semester terug kwijt te geraken. Allemaal leuk, maar als je dan aan
het nieuwe semester begint, voel je je lichaam schreeuwen ‘Nooo you bitch! Gade nu
weeral beginnen zuipen??’ Sorry lever, je gaat het weer moeten doen met een overbelasting. Nu was ik een manier aan het zoeken om mijn lever een klein beetje happy te
houden en kwam uit op dit lijstje van lever-reinigende ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•

wortel
avocado
keigoed in een wrap!
rucola
koolsoorten zoals
bloemkool, broccoli
spinazie
appel
gember

•
•
•
•
•
•
•
•

citrusvruchten
groene thee
walnoot
rode biet
kurkuma
knoflook
groene thee
olijfolie

Bij deze dus de tip om die frieten en pizza aan de kant te laten en de keukenprins(es)
uit te hangen met bovenstaande ingrediënten! Zo zorg je voor een reiniging van je lever én nog eens minder belasting door een minder vetrijke maaltijd (en kan je goedkoper zat worden, maar da’s niet noodzakelijk een voordeel).
(Niet te missen: heb jij nog een goede levenshak die je graag met je medeboerekotters wil delen? Aarzel niet om hem door te sturen naar groei@boerekot.be en
wie weet win je een prijs! Wie weet ook niet. Maar ‘t is maar het proberen waard, en
hoop doet leven hé.)
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IAAS
Hey, hi, hello. This climate change right? Right??! Sunny weather
in Belgium in February, what is happening world? I don’t know,
but I do know what’s happening with IAAS Ghent (or at least I try).
Let’s first check our previous events.
Christmas market by VLK: 4/12, FBW
We had a stand where we sold croque monsieurs and pomeretto and had a great time!
As we also wanted to help Protos we gave them our 50 euros of profit and doubled it.
So overall 100 euros went to Protos. Just a bit less than VLK you know (or a lot).
Open meeting IAAS Ghent: Tuesday
19/02, FBW
We had our open meeting in the second week on Tuesday where we presented our association, what we do,
who we are whilst eating fries and
chatting
away.
Missed this open meeting? Don’t worry, the presentation will be available
on our Facebook page, so go follow
IAAS Gent.
Or go to one of our next events, which are:
UPCOMING:
IAAS Ghent Teambuilding: Wednesday
06/03, 7.30 PM, Ghent
Want to meet us in a more informal and
fun way? Join our open meeting! The poll
in the event decides what we’ll do, right
now it’s either JumpSky or pooling. So
join us!
Exchange Week in Ghent 2019: 14/3-17/3, Ghent
During an exchange week, IAASers from invited committees join us here in Belgium
while we show them our culture, visits and activities around our theme. This years
theme is the Sustainable Development Goals, so we try to base our visits around this.
The first part of the week they’ll be in Louvain-la-Neuve, then in Leuven and finally
here.
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Here’s our preliminary schedule of which some activities are open to others, be sure
to follow our Facebook page for updates or check the website’s calendar http://
iaasbelgium.wixsite.com/iaasbelgium.

They’ll arrive on Thursday evening when we also have our cocktail night with VLK.

Cocktail night with VLK: Thursday 14/03, Café Koepuur
Together with VLK we’ll organise a cocktail night with a nice theme, nice beats and
nice and cheap cocktails. This is also the start of our part of the exchange week, so
our international friends will join.
On Friday we’ll try to have a tour of Ghent or join the climate march here, then go to
the CES&T (Centre Environmental Science and Technology, FBW) InspiringAfternoon@FBW-UGent 2019 event where we will follow the session on Guiding tools for
sustainable development. Later in the evening we’ll go to the van Steenberge brewery
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(open to all, limited spots).
Brewery Visit: Friday 15/03, 5 PM, Brewery van Steenberge, 10€.
This brewery brews the Gulden Draak, Augustijn and Baptist beers and is located near
Ghent. IAAS’ll pay for your bus ticket there and you pay for the visit. This will be together with our exchange week participants but there are around 15 extra spots. Application link will be in the event!
On Saturday the 16th of March we’ll have a brunch and then a guided tour in the Bourgoyen nature reserve by Natuurpunt (probably, will also be an open event) after
which we will either have free time or see the NEREUS project in de nieuwe dokken.
This project demonstrates the possibilities of innovative technology for the reuse of
wastewater and other waste streams.
https://www.vlakwa.be/projecten/demonstratieprojecten/lopende-projecten/nereus/
After this we’ll (again, probably) go to O’learys and minigolf or pool!
Finally, on Sunday everyone is leaving again and the exchange week is over.
Want to join an activity, check for the open ones on our Facebook page!
World Water Day: Friday 22/03, Ghent
World Water Day falls on Dies Natalis (no class) this year. We want to inform ourselves on this day and will either book some kayaks and clean while we kayak or walk
along the Coupure and clean the sides. Giving back to the community y’all.
IAAS Breakfast/Ontbijtjesactie: Tuesday 02/04, Agora, FBW
Our annual breakfast takes place in the Agora. Come and enjoy our delicious breakfast with your friends and support us in organising all our activities as cheaply as possible.
Soft Skill Training: week 9, FBW
Our two trainers (Ellen and Nina) will organise a soft-skill training where you’ll learn
a valuable skill in a fun and interesting way. Topic and date will be decided later.
Project Sigma with VLK (debate): Tuesday 30/04, Oehoe
Topic of this debate is coming later!
Possible other events: International cantus with IK (International Konvent), picknick
with international students (01/05), sports event with international students.
International events upcoming:
Training New Trainers TNT: 1/3-7/3, Serbia, here Nina will learn to be a soft-skill
trainer, so she can give us lots of cool trainings!
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Exchange Coordinator meeting ExCo: 31/3-11/4, Morocco.
This meeting will be all about working on our internship program and visiting Morocco.
Exchange Week Volos: 04/04-11/04, Volos, Greece.
Like our exchange week, but we are invited to Volos, the theme is Mediterranean diet,
so you know the food’ll be good.
Exchange Week Switzerland: 12/4-18/4, Aarau, Switzerland.
2 spots for Belgians to this exchange week with the theme: “Don’t be so cheesy – the
green future of tomorrow”. Still open to join!
Exchange Week Lisbon: 24/4-01/02, Lisbon, Portugal.
Same concept, now in Lisbon, Where the sun sets and agriculture begins is the theme.
ICYA International Conference for Youth in Agriculture: 24/4-28/4, Leuven.
This conference organised by IAAS will have lectures and workshops around the
theme: SDG2 ZeroHunger.
IUPAC Next Generation Agri-Summit: 19/5-24/5, Ghent.
Win a spot on this summit organised by UGent, CropLife International, IUPAC2019,
YPARD and IAAS. This will have loads of interactions with the main IUPAC congress,
interesting workshops, a field visit and more. Applications still open! Check out:
https://nextgen.iupac2019.be/
World Congress WOCO: 12/07-27/07, Cote D’Ivoir.
On this WOCO with theme “Flying towards agricultural transformation” there will be
loads of visits, workshops and general assemblies. Applications still open!
So much to do (so much work for me…)
If you are interested in going on one of these activities, joining our association or
learning
more
about
IAAS,
don’t
hesitate
to
contact:
iaas.fbw@ugent.be, Celine.Callewaert@UGent.be or send me (Celine Callewaert) a
message on Facebook and follow us on Facebook at IAAS Gent and IAAS Belgium.
Pater Callewaert, out.
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Gegroet Groeiers! Het nieuwe semester is aangebroken, de heerlijke lente staat voor
de deur en we hebben reeds van het eerste terrasjesweer kunnen genieten, wat is het
studentenleven toch fijn! Desalniettemin kan je met IAESTE je studentenleven nog
een enorme upgrade geven, hierover verder in dit artikel 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/annualprocedure/. 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.
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IAESTE wants you!
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 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 4 maart in de Plateau. Schrijf je op tijd in, zo
kan je genieten van je eigen GRATIS PIZZA! Inschrijven kan via de QR-code, plaats
jezelf ook op aanwezig op Facebook! 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
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KOE’TJES KOEIESTREKEN
Welcowme back koedwepers!
Wegens reeds 16 minuten te laat voor de groeideadline (exkoeses
groei, maar een goede koe draagt langer hé) gaan we er eens direct
invliegen. Fristike check, in februari in het zonnetje op het terras
check (*iets over klimaatopwarming*, TIS NIET ALLEEN ONZE
SCHULD OKE), een deugddoend fermentatief methaanboerke en
go!
Amai, de eerste weken na de examens zijn gepasseerd. Om deze koert voor jullie samen te vatten, koeteer ik graag de toonkunst betreffende poëet Boef: Ik heb slaaptekort want ik slaap te kort.
Dit slaaptekoert startte enkele weken geleden op de skoereis van VLK. Wat een reisje
van bontekoe was me dat!
Meer daarover sebiet, nu is het tijd voor de KOE *clap* FACT *clap*
#subscribetopewdiepie
De tong van een koe is tot 50cm lang en weegt ongeveer 2 kilo, wow! Stel u voor dat
ge daar mee muilt. Allee dan, omdat het pisces seizoen volop bezig is en we toch over
muilen bezig zijn, krijgen jullie een tweede koefact: koeien muilen graag met uw hand
(gebaseerd op persoonlijke observaties).
Skoereis! Het was werkelijk legen…. wait for iiiit, and I hope you’re not lactose intolerant because the next part is aanwezig in mijn uier….DAIRY (verwijzing naar dezelfde
serie als in het Temptation schrijfseltje, artikoelception enal).
Enkele dingen die we herinneren van deze reis:
• Niet veel
• Muilen met 6 gaat niet (tenzij ge een koe zijt, zie koefact)
• Scowboarden > skoen
• Tis daar koed koed #woordentovenaar
• Bonefaas valt beetje tegen in het echt
• Vodka on the rocks speel je niet na tequilla
• Slapen met 6 in de zetel gaat wel
• Niet gaan zitten op uw skoes als ge de koentrole verliest! Pijnlijke skoeder gegarandeerd
• Paddestoelenliftjes sucken
• Al wie daar pannekoekenliftjes tegen zegt suckt nog harder
Sommige mensen denken dat een koefer een toilet is heb ik ergens horen vallen
Verder ben ik ook gekoednapt door een kameel. Bleek het uiteindelijk een alkoeholicer te zijn die bijna op zijn vrienden koetst. Shout
cowt naar de dude die altijd eten voorziet op de cantussen!
Dit was een koerte recap van de reis, ik kan nog lang verder gaan
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Kameel en ik

maar de groeitjes hebben nu wel echt hun artikel nodig. Een ding is zeker, volgend
jaar cowm ik zeker terug!
Moeh! Ik heb onlangs een carrièreswitch gemaakt. Bio-ingenieur is verleden tijd (da
heeft toch geen toekomst he aleja) en ik ga nu als influencer door het leven!
Follcow zeker onderstaande insta als je mijn doldwaze avonturen (onder andere van
de skoereis) samen met mij wilt beleven

Ik weet natuurlijk dat iedereen alleen maar dit artikel leest voor het maandelijkse
spelletje, dus deze keer doen we koerigami!
Neem vlug pagina 69 van de dichtstbijzijnde koersus en vouwen maar!

Muh x
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Aquarium - impressie van de
Speeddate (21/2)
Mathijs Hast
Voor het tweede jaar op een rij vertrokken we richting agora, met als doel het vergaren van nogal wat grappige anekdotes en trivialiteiten over de beruchte speeddate. Bij
menig minder extravert student brengt de gedacht alleen al koudzweet teweeg. Als
vissen in een aquarium (al lijken we in de agora net buiten de kom te zitten) praat je
om de vijf minuten met een ander specimen, de een al meer opgetut en nerveus dan
de ander. Kort het principe voor de leken onder ons: iedereen krijgt naam en nummer
opgeplakt, bedoeling is om tegen het einde vijf nummers over te houden op een papiertje. Schrijft die persoon ook jouw nummer op zijn/haar blaadje, dan ‘matchen’ jullie en krijg je elkanders naam via sms toegestuurd. Maar wat ons vooral opviel: naarmate de tijd vorderde, leek er een zekere regelmaat in de soort vis tegenover je te zitten. Slechts lichtjes in clichés vervallend kwam het hier op neer:
1. De hoopvolle eerstejaar psychologie, gedoopt bij VPPK. Bevestigt vaak de vooroordelen over vissen uit het jaar 2000. Je vraagt je af hoe ze er zonder make-up zou
uitzien.
2. De vreemde vis in de bijt, studeert in toerisme in Brussel of Antwerpen en komt
vrijwel nooit in Gent maar ‘het was een weddenschap met de vriendinnen’.
3. De out-of-your-league-vis die naar de speeddate is gekomen om haar eigen knapheid bevestigd te zien in de vorm van stresszweet bij de kerels tegenover haar. Studeert bij voorkeur geneeskunde, iets dat ze superieur aan bio-ingenieur beschouwd. Nog voordat je haar vraagt naar haar hobby’s, weet je eigenlijk het antwoord: shoppen, met vriendinnen afspreken en jongemannen op speeddates afwijzen.
4. De zeldzame parel in het aquarium, die ene vis waarmee je hopeloos een match
droomt te hebben, maar weet dat je ze na deze avond wellicht nooit meer hoort. Je
legt je er hierna bij neer om later in een huis met 23 katten in te trekken.
5. Je uiteindelijke match, waarvan je weet dat je ze in 99 parallelle universa nooit
meer terugziet. Wonderbaarlijk genoeg antwoordt ze op je bericht, maar blijkt het
dat ze de verkeerde kerel opgeschreven heeft. Het spijt haar enorm - lees: ze wou
niet zonder match huiswaarts keren, laat staan dat haar vriendinnen dit te weten
zouden komen.
Twijfel je nog om je volgend jaar in te schrijven? Misschien vindt je hier wel die zeldzame parel. Misschien ook niet. In elk geval, er zwemmen genoeg vissen in de zee.
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In de les Bingo
Wouter Kemel
Een bingo is: een kolom, een rij of een diagonaal.
De prof
vraagt om de
deur te sluiten

Je zit op je
gsm

Foto’s kijken
van de vorige
fuif/activiteit

De
groepschat is
lit

Prof is te laat

Je slaaptekort
steekt de kop
op

“Dit heb ik al
eens op een
examen gevraagd’

De prof
maakt een
slechte mop,
dus je fake
lacht

Iemand antwoordt juist
op een vraag

Je bent je cursus vergeten

Je bent te laat
en moet achteraan zitten

Iemands gsm
gaat af

De prof zou
eigenlijk moeten pauzeren,
maar doet nog
verder

De prof
vraagt om te
zwijgen

Je buur ligt te
slapen

De prof stelt
je een vraag

Je vrienden
laten je in de
steek en zitten niet in de
les

Batterij bijna
plat

Je fles water
is op

Je vraagt je af
waarom je
gekomen
bent

Je checkt het
menu van de
resto

Iemand antwoordt verkeerd op een
vraag

De prof zegt
“eum”

Je bent een
beetje aan het
tekenen in de
kantlijn

Je buur zit op
je gsm

47

Game of Testosterones:
schone deerne verleiden?

hoe

een

Menig jongen kent de situatie: men is gedwee bezig met de PCR-machine, dendrometer of chromatograaf en plots huppelt een fraai grietje voorbij. Het rekenwerk wordt
vergeten, de bunsenbrander verwaarloosd en alle zintuigen worden gericht op het
passerende moppie. De start is gegeven, de strijd wordt voorbereid en de plannen gesmeed. Doch sneuvelen velen tijdens de veldslagen voor affectie en blijven dan ook
gewond, gefrustreerd en het ergst van al: met een broek vol goesting achter. Vandaar
deze zorgvuldig samengestelde handleiding voor de iets minder getalenteerde verleider. Houd u aan deze geboden en laat u verbazen door uw kunsten.
Gebod 1: Gij zult niet overhaast te werk gaan. Tenzij u beiden volgekapt zijt met
matige alcohol en overmatig zelfvertrouwen, zal het bespringen meestal leiden tot
bikkelharde afwijzing. (En da suckt toch wel efkens é)
Gebod 2: Gij zult de ander niet overrompelen. Men dient eerst genoeg signalen te
sturen, oogcontact te maken en research te doen (maar dees is ook geen vrijgeleide
voor te stalken é gastjes) vooraleer het overgaan tot de biecht. (Ge wilt toch wel zeker
ni alles uit de kast halen, denkende da ze wifey material is om dan te zien da ze al ingepalmd is door één of andere gozer, allez ge weet wel de Bro Code enzo)
Gebod 3: Gij zult actie ondernemen als
de kans zich voordoet. Oefent uw knipogen, paringsdansen en zwoele blikken.
Zij zullen u, mits subtiel gebruik, zeer zeker van pas komen. (Check ne keer sterren op de dansvloer ofzo)
Gebod 4: Gij zult jagen opdat de deerne zich gewild voelt. Niets zo voorspelbaar als een hard-to-get grietje dat lang
genoeg het hof gemaakt wordt. (Ja, ook
zij worden zwak en vallen uiteindelijk als
een blok, wees geduldig en houd het in
uw broek!)

Enkele mannetjes oefenen hun zwoele
blikken

Gebod 5: Gij zult uw afwijzingen aanvaarden en u storten op één pot Ben & Jerry’s. Daarna zult u de rest van de populatie verkennen en teruggaan naar gebod 1.
(You know, er zijn meer visjes in de zee en dieje zever)

48

Een mannetje toont zijn paringsdans
aan een weinig geïnteresseerd vrouwtje

Gebod 6: Gij zult uzelf niet opdringen.
Niets zo onaantrekkelijk als een schurende
hopeloze kerel zonder grenzen. Tenzij de
deerne zelf schurende en hopeloos is, dan
bent u voor elkaar gemaakt. Leef u uit!
(Uiteraard bij volle bewustzijn, op een hopeloze zatte griet moet ge u ni uitleven jongens, da
werkt zo ni, da gaat nooit zo werken, da’s misbruik maken en DAT PIKKEN WIJ NIET! Leg
ze netjes in haar bedje en geef haar een liefkozend nachtzoentje.)

Gebod 7: Gij zult uzelf verzorgen en deftig presenteren, opdat uw beste kenmerken naar voren komen. Denk: een geurtje, mooi kleurtje en een scheerbeurtje. (Veel
werk hebde gulder ni eh dus doe op zijn minst de bare minimum???)
And last but not least: Gij zult zelfzeker zijn! Alpha-mannetjes krijgen wel vaker
de voorkeur.
Voilà si, volgende keer is da verzekerst helemaal in de sacoche!
Veel succes kerels,
Groetjes en toetjes,
Uw liefdesadviseur
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Case-study: De muilcirkel
Kato Bredael
De muilcirkel....
Voor sommigen een fabel, voor anderen een feit. Hier enkele getuigenissen:
Silke: "Geen commentaar!"
Iris: "Niet weer over beginnen he!"
Random agoraganger: "Wat is da?!"
…
Oké dit was mijn dramatische inleiding (met dank aan Kemel)
Na lang gezaag en gezeur van mijn geliefde groeivriendjes is hier mijn groeiartikel. Ik
had namelijk ooit beloofd een artikel te schrijven maar ja... uitstelgedrag.
Sinds +/- 2,5 jaar (2 jaar, 5 maand en 1 dag op moment van dit schrijven) zit ik op deze
faculteit. Telkens ik in de villa kwam, bestudeerde ik de muilcirkel en sinds kort heb
ik een model gevonden om deze goed te kunnen benaderen. Ik baseer me op de sigmoïdale groeicurve van een bacteriekolonie. Nu denken jullie: "Gaat ze het hebben
over verspreiding van bacterïen en virussen (XoXo klierkoorts)?" Dit zou ook interessant zijn maar neen. Elke muiling beschouw ik als een bacterie.

In het begin van het academiejaar kennen mensen elkaar nog niet echt. Ze tasten de
mogelijkheden af. Wie zal/zullen hun toekomstige muilpartner(s) worden? We bevinden ons nu in de lagfase ofwel de aanpassingsfase.
Verder in het academiejaar stijgen de muilingen exponentieel. Alle fuiven komen
goed op gang. Mensen amuseren zich eens goed na een cantus. Nu bevinden we ons
in de exponentiële fase.
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Naarmate het semester vordert, zijn alle combinaties gemaakt. De onderzoekspersonen blijven binnen hun eigen vijver. Muilrelaties sterven af, sporadisch komen er
muilingen bij. Dit noem ik de stationaire fase. Sommigen vormen een relatie met
elkaar, terwijl anderen zich bij de pool vervoegen door een relatiebreuk.
Vervolgens de afstervingsfase. De oorzaak is de blok. De meesten kruipen treurig
naar hun boeken. Ze laten hun muilpartners achter, maar ze hebben wel veel leuke
herinneringen om op terug te blikken. Met al die tijd achter hun bureau misschien
zelfs al plannen aan het smeden voor het volgende semester, wie zal het zeggen…
(Nvdr.: Silke, Silke zal het zeggen.)

Verder onderzoek is nodig om een model te vinden met interacties naar de buitenwereld. Dit model is wellicht toepasbaar op andere populaties.
Voilà ik heb mijn ontdekking verspreid. Mijn taak is volbracht. Doe met deze info wat
je wil, wie weet zie je nu de muilcirkel vanuit een andere perspectief en besef je misschien dat het niet meer is dan een kolonie bacteriën.
GROETjes
Kato
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BEST Courses
Woohoow, BEST Courses zijn terug! Wat is een BEST Course eigenlijk? Een BEST
course is een 1 à 2 weken durend evenement dat plaatsvindt ergens in Europa. Op een
course leer je iets bij over een bepaald onderwerp (dat al dan niet aansluit bij je studiegebied). Verder leer je bij over de cultuur van je bestemming en leer je een hoop
supertoffe internationale vrienden kennen. Deze zomer kan je in juni, juli en augustus naar 46 (!) verschillende steden in Europa, elk met een uniek onderwerp zoals Artificial Intelligence, Internet of Things, duurzame energie, smart cities, biomedical
engineering, 3D printing, architectuur, big data, … Voor zo’n hele course betaal je
maximaal € 44. Dit is inclusief verblijf, eten, sociale activiteiten, lessen, … . Het enige
wat je moet doen om aan zo’n coole course deel te nemen deze zomer is je favoriete
courses (maximaal 3) uitkiezen, een motivatiebrief schrijven en die versturen voor 10
maart! Misschien denk je nu: ‘Oh nee laat maar, ik moet een motivatiebrief sturen,
daar ben ik niet goed in.’ In dat geval kan je op 7 maart om 19h naar onze Course Application Workshop in het BEST-lokaal in de Plateau komen voor feedback, tips en
tricks! Geen tijd? Stuur je motivatiebrief naar ghent@best.eu.org en wij geven je feedback zodat je kansen maximaal zijn. Voor meer info kan je ons altijd mailen of naar
onze website https://vtk.ugent.be/best/ surfen!
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Temptation island: een sterk staaltje
acteerwerk of oprechte idiotie? Enkele vragen van een bio-ingenieur.
Opgelet! Dit artikel vereist enige voorkennis van het welbekende programma
“Temptation Island”, uitgezonden op de commerciële en voornamelijk vrouw- en divagerichte zender VIJF.
Nu zat ik toch wel niet afgelopen week naar één van mijn favoriete hersendode programma’s te kijken, namelijk…
Spanningsopbouwend tromgeroffel
Extreem lange aanloop naar een vaak teleurstellende
piek door te weinig inspiratie en beelden
Nog wat misplaatste bliksem en vuur
insert zwoele stem
…. Temptation!
(Oké, de verrassing was er al vanaf want het stond in
de titel én de warning, maaaaar zoals één van de beste
personages in de geschiedenis van series ooooit, BarOndersteunend beeldmateriaal
ney Stinson, het beter verwoord dan ik: just… OK?)
voor de onwetende lezer
Enkele bedenkingen slopen toch in het hoopje neuronen gelegen onder mijn kruin,
beter bekend als mijn hersenen, die bij mij wel groter zijn dan een zielige Vicia faba!
(Best lekkere peulvrucht die flatulentie veroorzaakt, nvda) Take that! Elke deelnemer
van temptation ooit en dan in particular Gringo en Timtation! (Toch wel mijn all time
favorieten).
Ten eerste vroeg ik mij af, zoals hoogstwaarschijnlijk velen onder jullie: kan je oprecht
zo dom zijn? Wanneer presentator Rick aan de koppelhelft Heikki vraagt wat hij vindt
van de “snoepjes”, antwoordt hij: “Ik vond het echt
niet te vreten, sorry.” Waarna Rick dan toch even
duidelijk moest maken dat het wel degelijk om de
dames ging en niet de likstokken die de verleidsters
vakkundig aan het verkrachten waren met hun tong.

De arme stakker/matige acteur Heikki
met zijn (momenteel) nog grote liefde Milou
Welnu rijst de vraag: is Heikki een goed betaalde matige acteur die hoopt op matige
beroemdheid in Vlaanderen of eerder een arme stakker die oprecht gelooft dat zijn “7
maand, bijna 8” de ultieme relatietest overleeft? Kijk, jongens en meisjes, koekerond
ben ik niet en dan volgt uiteraard een grondige research zoals het een zichzelf54

respecterende, jonge, opkomende schrijfster behoeft (oké ik geef toe, grondig was het
niet en een research eigenlijk ook niet, tenzij toevallig een artikel op facebook tegenkomen telt als onderzoek, maar dan zou ik ook gewoon een fantastisch wetenschapper zijn). Maar goed, uit zeer betrouwbare bron vernam ik dus dat een verleid(st)er
wel tot 10.000 euro kan binnenrijven door een koppelhelft het bed in te lokken. Alle
gekheid op een stokje! Stel dat een verleidster onze arme stakker Heikki in bed krijgt
om 2u ’s nachts en terug opstaat om 10u voor de eerste opnames van “verleidsters in
de ochtend die zich opmaken en de avond ervoor analyseren”, dan verdient ze potverdorie 1250 euro per uur! En dan heeft ze de meeste daarvan zelfs slapend doorgebracht! Just saying…

Een tweede iets dat mij ook weer dit seizoen direct opvalt: hoe the fuck kan Goedele
Liekens zo serieus zijn tegen deze mensen? Hoe slaagt zij erin niet te lachen wanneer
Timtation casual vermeld dat hij 500 à 700 vrouwen in zijn bed heeft gehad? Hoe
slaagt zij erin haar gezicht in de plooi te houden wanneer Pommeline met haar 400cc
aan humor voor haar komt zitten en de semi-afgewerkte tattoo van Fabrizio zijn aangezicht op haar been laat zien (zie take-off aflevering van Goedele on Top, enkel voor
de diehards, uitgezonden op de commerciële en voornamelijk vrouw- en divagerichte
zender VIJF.). Voor mij is het een raadsel en voor Goedele waarschijnlijk een heuse
opgave dewelke genoeg mentale voorbereiding vereist. Alleszins, way to go Goedele!
Bewonderenswaardig geduld!
Last but not least… wat kramen deze mensen allemaal uit??? Enkele voorbeelden:
•
Sidney: “We gingen snel douchen met de boys. Niet mét de boys. Oké, dat moeten jullie echt weghalen.” Eeuhm, Sidney? Das niet de bedoeling é? Alhoewel, go
ahead, plottwist!
•
Heikki: “In elke vrouw zit iets goeds, je moet het er alleen zelf insteken.”
Kerel… kerel? C’mon… c’mon…… c’mon………..
•
(Again: verwijzing naar How I Met Your Mother)
•
Heikki: “Ik kies Armanda voor de date, puur omdat zij mij doet denken aan mijn
vriendin.”Awel Heikki, omdat je toch mijn mening
vraagt: das nu keer geen pienter idee.
•
Zelfs met slechts twee afleveringen aan beeldmateriaal
waarin alles 3 maal herhaald wordt, kan ik nog wel een
uurtje doorgaan. Dit bespaar ik jullie, aangezien ik niet
alle fun in één keer wil weggeven, dus houd ik jullie in Opnieuw ondersteunend
spanning voor de volgende temptation-analyse!
beeldmateriaal, djeezus
onwetende lezers!
Groetjes,
Uw temptation-watcher (allez toch als ik geen presentaties enzo moet maken é) en
mede-ramptoerist.
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Nog een pareltje:
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Groei vertelt
Michiel Merckx
Sinds jongs af aan was ik al gebeten door een goed verhaal. Bij oma op de knie luisterde
ik uren naar de avonturen van menig volksheld, schelm of pratend dier. Tot op de dag
van vandaag is die fascinatie niet vervlogen en wil ik hem dan ook maar al te graag met
jullie delen. Maandelijks pen ik hier een verhaaltje neer. Soms waargebeurd, vaak een
volkswijze en misschien klinkt het wel bekend…

Nieuwe groei, nieuw verhaal! We bevinden ons op een vroege lentedag in de 17e eeuw.
Een struikrover trekt door de heuvels tussen Cork en Kerry in Zuid-Ierland, wanneer
hij plots stuit op een legerkapitein. Een unieke kans, beseft hij, want zo’n rijke pief
alleen tegenkomen, daar zit wat in. Hij wacht geduldig af en wanneer hij zijn kans
ziet, verschalkt hij de kapitein. Hij trekt zijn pistool en zijn zwaard en dwingt de kapitein tot het overhandigen van zijn beurs.
De rover telt zijn mooie buit en presenteert ze aan zijn geliefde, die hem prompt rond
de hals vliegt en hem haar eeuwige liefde verklaart. De rover, moe van zijn avontuur,
keert hierop bedwaarts, dromend van goud, glorie en vrouwen.
“De volgende ochtend werd ik wakker van een rommelend geluid: de kapitein had een
aantal mannen opgetrommeld en was op weg om wraak te nemen. Ik nam snel mijn
pistool, maar mijn zwaard was nergens te vinden, net als mijn geliefde Jenny. De kapitein was intussen aangekomen aan mijn huis en mijn enige kans om weg te geraken
was dus door een vuurgevecht. Ik richtte op de kapitein, maar het buskruit in mijn
pistool bleek nat te zijn geworden, waardoor ik niet kon vuren. Ik werd snel overmeesterd en opgesloten in de gevangenis, ontdaan van al mijn bezittingen.”
“Aangezien het om een misdrijf ging tegen een erg hooggeplaatst persoon, waren de
rechters er als de kippen bij en waren ze reeds begonnen met het schrijven van de
verklaringen. Gelukkig hadden ze mijn vuisten niet afgenomen, dus maakte ik me
meester van de wachters en wist te ontsnappen.”
“Ik ga nu op zoek naar mijn broer, die in het leger zit in Cork of in Killarney, zodat we
samen kunnen gaan roven in de bergen van Kilkenny, een pak noordelijker. Hij zal
een betere kompaan zijn dan Jenny, die verantwoordelijk was voor dit alles. Dat de
duivel maar alle vrouwen komt halen, ontrouwe en leugenachte wezens dat ze zijn.”
“Sommige mannen genieten van de wagenrennen, andere van het hurlen of bowlen,
maar ik, ik geniet nog het meest van het gerstennat, dus alle gebeurtenissen ten spijt,
papa hier heeft zijn deel gehad en er zit terug whiskey in mijn vat!”
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Rare gewoonten van gemeenten en steden
Helena Deberdt
Deze maand kijken we niet enkel naar mijn rare bezigheden. Ik trek mijn raarheid uit
tot heel mijn dorp en andere dorpen/steden. De meest bekenden zijn het carnaval van
Aalst (echt gekke mensen), de Gentse feesten waar er eerlijk gezegd toch wel vreemde
dingen worden uitgespookt, zowel door de locals als door de studenten. Maar we zouden het niet anders willen. Als je eens nadenkt, vind je misschien ook wel rare gewoonten of tradities die bij jou in de buurt plaatsgrijpen.

Gouden kiekenpotenworp – Bever
In Bever worden op het einde van de zomer dorpsfeesten gehouden. Dit zijn festiviteiten die georganiseerd worden door de gemeente en de verschillende verenigingen in
Bever. Eén van deze verenigingen zijn de Makrallen. Zij sluiten de dorpsfeesten altijd
af met de gouden kiekenpotenworp. Dit houdt in dat ze verkleed als heksen verse kiekenpoten uit een raam op het plein gooien. Vervolgens proberen de onderstaande
mensen deze kippenpoten te vangen. De gouden kiekenpoot is een prijs ter waarde
van €500.
Maar van waar komt deze traditie? De origine van de kippenpoten is voor mij ook een
raadsel, maar het verkleden als heksen is een welgekend verhaal bij ons in het dorp.
In 1594 en 1595 werden twee vrouwen veroordeeld tot hekserij en moesten ze op de
brandstapel. Later werd ook in de buurt een vrouw gestenigd voor hekserij. Dit is misschien voor velen onder jullie die uit grote steden met rijke en goed bijgehouden geschiedenis komen niet zo impressionant, maar onthoud dat de populatie doorheen de
eeuwen een populatie van 2000 man gehad heeft en ik het vreemd vind dat dit bijgehouden is. We besloten om dit ons thema van het dorp te maken. Dus als je ooit in
Bever bent, raad ik u aan om zo veel mogelijk symbolisme naar heksen te vinden.

Levende visjes drinken – Geraardsbergen
In de stad waar ik mijn middelbaar gedaan heb, hebben ze hun eigen ongebruikelijke gewoonten. Hier is er veel meer geschiedenis uit de doeken te doen. Ik heb hier echter niet genoeg plaats voor en jullie hebben ook niet het geduld om mijn vertaling van Wikipedia te lezen, dus ik zal het beperken tot het raarste feitje. Tijdens de krakelingen en tonnekesbrand
wordt door de deken, de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden een klein
levend visje gedronken. Dit is een voorchristelijke gewoonte die nieuw leven symboliseert. En
voordat jullie beginnen te zeggen dat dit dieronvriendelijk is, moet je weten dat Gaia dit al
heeft proberen aankaarten en gefaald is dus bakkes. Trouwens, dit zijn waarschijnlijk nog niet
volwassen visjes, wat betekent dat ze door het ethisch comité niet gezien worden als dieren.
Ik ben altijd geïnteresseerd in leuke en rare geschiedenisweetjes, dus houd je zeker niet in om
eens te komen babbelen met mij over de rare streken die jou streek uithaalt.
Keep it weird
Groetjes Helena
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Boeroscoop
Welke walvis ben jij?
Waterman 21/1 - 19/2
Dolfijn
Je bent een slim beest. Maar misschien
had je vorig semester iets meer naar de les
moeten gaan. Ik weet dat je speelt maar
speel toch niet zo met die punten.

Vissen 20/2 – 20/3
Walvishaai
De walvishaai is de grootste vis die er is.
Dus stel je op met veel zelfvertrouwen deze maand en eis je plek in de wereld op.
Kom uit het water en straal als de zon.

Ram 21/3 – 20/4
Groenlandse walvis
Dit is de oudste walvis. Het dier kan tot
200 jaar oud worden. Dit betekent dat
sommige van deze beestjes leefden toen
Napoleon leefde!!! Can you even!!! Ik wou
gewoon even dit feit met jou delen.

Stier 21/4 – 20/5
Dwerg spermawalvis
Dit schattig beestje wordt ongeveer 3m
lang wat ongeveer 6 keer zo klein is als
zijn meer bekende familiegenoot: de gewone potvis. Misschien is het door deze
onzekerheid dat de dwerg potvis een ongewone techniek van vluchten heeft uitgewerkt. Wanneer hij zich bedreigd voelt,
scheidt hij een wolk bruine ontlasting uit.
Dus stier ik raad je aan om wat minder
schrik te hebben, dit kan tot gênante situaties leiden.

Tweelingen 21/5 – 21/6
Blauwe vinvis
Holy shit tweeling weet je wat voor eer
dat dit is. De blauwe vinvis is het grootste
dier dat ooit geleefd heeft. Wat super cool
is!! Die worden 30m lang!!

Kreeft 22/6 – 22/7
Lamantijnen
Jullie zien er lomp uit en dat zijn jullie
ook. Iedereen kan altijd eens goed lachen
wanneer je weer op je bek stuikt. We zouden het op VLK feestjes ook wel eens willen zien. (nvdr.: *wink wink*)

Leeuw 23/7 – 22/8
Zeeleeuw
*oink oink oink* dit is geen varken maar
een zeeleeuw. Deze schattige beestjes kan
je gaan bezoeken in de zoo van Antwerpen. Het zijn echte showbeesten en pakken graag uit met wat ze kunnen. Dit is
een eigenschap die jullie delen.

Maagd 23/8 – 22/9
Beloega
Maagd ik weet dat er maar al te vaak
mopjes gemaakt worden over de niet astrologische betekenis van dit woord, maar
de beluga als walvis heeft in het Engels al
veel ervaring met leuke bijnamen. Zoals
white whale (dit is niet het soort walvis
waarop Moby Dick gebaseerd is), sea canary (dit door zijn hoge skwiek geluiden)
en mijn favoriet: melon head (niet te verwarren met melon lord van ATLA).
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Weegschaal 23/9 – 22/10
Spermawalvis

Boogschutter 22/11 – 21/12
Narwal

Spermawalvis, potvis dat is allemaal 1 pot
nat. Het belangrijkste dat je moet weten is
dat deze dieren heel familiaal zijn. Ze zullen alles doen om hun familie te helpen
en vormen onderling een dialect die ze
van jongs af aan leren. Bij deze: bel nog
eens naar een familielid dat je al lang niet
meer gesproken hebt en babbel eens. Het
zal je deugd doen.

Iedereen weet het wel: dit zijn de eenhoorns van de zee! Dit wil zeggen dat je
deze maand alle zelfvertrouwen dat je
hebt mag uitstralen en dit zal alleen maar
positieve gevolgen met zich meebrengen.

Schorpioen 23/10 – 21/11
Orka’s
Orka’s behoren tot de meer gekende walvissoorten en behalen bij veel mensen een
plaats op de lijst van favoriete dieren. Dit
vind ik een verdiende plaats. Deze mooie
beestjes zijn 1 van de meest sociale wezens
naast de mens op deze aarde. Ze werken
met een matriarchaal systeem waarbij het
oudste vrouwtje de leiding heeft. Er zijn
zelfs studies die suggereren dat orka’s geluiden van tuimelaars (soort dolfijnen)
nabootsen om er mee te communiceren.
En ze zijn schattige zeepanda’s.
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Steenbok 22/12 – 20/1
Bruinvis
Je hebt het meeste kans om deze walvis
tegen te komen in de noordzee. Tegenwoordig worden deze walvissen niet meer
door mensen gegeten, maar in de Middeleeuwen was dit zelfs in onze streken een
normaal beestje op je bord. Men noemde
het zelfs een watervarken. Hiermee wil ik
duidelijk maken dat ookal je het gevoel
kan hebben dat je over het hoofd gezien
wordt, anderen je broodnodig hebben.
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Katerblaast XXL
De grappigste uitspraken en lolligste moppen voor u gebundeld. Ook een onvergetelijk
moment meegemaakt dat je met je medestudenten wil delen? Dien ze als de bliksem in
op https://www.boerekot.be/katerblaast of breng het binnen in de katerblaastdoos of
stuur een berichtje naar de groei redactie!
*Iedereen is de hond aan het knuffelen op kerstmarkt*
Iris: “OMG is da de biokat?!?!”
Iris: *eet een avocado*
Fien: “Heeey, ma wat ben jij aan het eten?”
Iris: *staart Fien aan*
Fien: “Ahn ma wacht, ik ken dat! Hoe noemt dat nu, euhm.. Guacamole! Dat is het
toch?”
Wolf G: “Ken je dat zo dat je je scheten niet kan inhouden omdat je een grote piet in
je gat hebt gehad.”
Wolf G: “Homo's die met homo's muilen is echt vreemd.”
Shauny: “In de koude resto is het toch eigenlijk niet zo koud?”
Prof. Soetaert: “Radioactieve straling? Das sexy eh!”
Julie: “Ik heb een protje.”
*bedoelde hongertje*
Julie: “Verandert met d of t?”
*zonder enige context te geven*
*Tijdens pappenheimers op cantus*
Ward: “Isabel tis ni dak naakt ben dak geen autoriteit meer heb!”

Julie tegen Iris: “Ge gaat nooit een gat hebben.”
*Na een brakke avond, 11u 's middags*
Fara: “Oh ik ga dan sebiet keer bij de nachtwinkel passeren. Ahja nee, 't is geen nacht
meer zeker.”
*Tijdens het kijken naar de slimste mens ter wereld*
De vraag: “Waarom is de dag van pi op 14 maart”
Cato Malfait: “Aja he, 4.13”
Sara C: “Schaar steen papier!!”
Michiel M: “Wilt gij aub die kak oprapen en terug in uw bakkes steken?”
62

Mathieu: “Duid(t) is dat met dt?”
Justin: “’t is te zien hoe je het schrijft.”
Nick DS: “Kantienberg, welke bib is da?”
Nick DS: “Ik heb belangrijkere dingen te doen dan effectief goeie comebacks verzinnen.”
*Op oudejaarsavond*
Hannah: “Tim, ge hebt mij helemaal nat gemaakt”
Tim: “Wie is Jeroen?”
Raeman: “goeie-seks Jeroen!”
Vanbesien: “niet Jeroen Jeroen want die is rost, da kan nie.”
Dorien: “Om 00.10 1 januari: dit jaar ga ik vaker naar de les gaan.”
Brent: "Die Viktor van eotbdd is zo dom, moest ik haar zeggen dat 2+3 gelijk is aan
vijf zou ze dat geloven.”
*Na een halfuur naar de oplossingen van complexe getallen te kijken*
Fréderique: “Hoe moet ik nu aan die 'oefeningen' beginnen?”
Josse: “Ik val op homo's die hetero zijn.”
*kijkt naar de klok*
Josse: “Wajo de klok gaat snel. Ik zie de minutenwijzer bewegen en dat gebeurt maar
60x in een uur.”
Fara: “Ja, hij draait soms wat zot, das waar. Maar meestal is da wel oké door hem er
wat dieper in te steken.”
*Over het sluiten van ‘t Paviljoentje*
Emile Windey: “Huh, maar waarom word ik zo onredelijk hard in mijn kont gepakt?”
Emile Windey: “Straks gaan we naar buiten en ga ik 3 sneeuwballen op u smijten.”
Lena: “Waarom 3?”
Emile Windey: “ ‘k Ga er eerst 2 missen, maar den derde gaat goe raak zijn.”
Emile Windey: “ ‘k Sta retestrak vandaag.”
Nick DS: “Zou Fien eigenlijk Engels op haar cv zetten?”
Julie: “Ja, allé ik zet toch ook Frans op mijn cv”
Nick DS: “aja, bij mij staat er ook Duits op inderdaad”
Annelien: “Kunt gij Duits?”
Nick DS: “euh ja... uno, dos, ...”

63

*Tijdens het spelen van hole.io*
Nick DS: “Simon waarom pakt ge die lantaarnpaal nie?”
Simon H: “ma da past nie in m’n gatje...”
*We gaan sushi gaan eten en viktor heeft nog nooit sushi gegeten*
Mathijs: “We moeten viktor ontmaagden.”
Pieter: “oh kheb der echt zin in.”
Laurens L: “Wtf ik had het zo hard nodig, en pornhub zegt gewoon 'deze site is momenteel niet beschikbaar'”
Laurens L: “Waarom hebben ze pornhub in godsnaam vertaald, da's zo veel minder
geil in 't Nederlands..”
Dorien: “Het is niet eerlijk dat portefeuilles voor mannen kleiner zijn dan die voor
vrouwen”
Laurence: “Gij kunt zelf ook zo een kleine kopen hoor.”
Dorien: “Maar daar past al mijn shit niet in.”
Michiel M: “Heb ik gedroomd dat ik zei dat als mijn arm eraf was en ik niet meer kon
dabben?”
Aleksandar: “Je hebt da gezegd.”
Michiel M: “Ah ok, ik dacht al dat ik raar was.”

Ongeruste papa Simon: “Annelien stuur eens naar Fien of alles ok is.”
Annelien stuurt: “Waar ben je?”
Annelien: *Haalt een gsm uit haar zak* “Ahn kijk Fien haar gsm is aan ’t afgaan”
Kemel: “De band werd groter en groter, het bleef maar duren zonder boter”
Dorien: “Mag ik mijn vinger daarin steken?”
Michiel M: “Ja.”
Iris: “IK WIL BIG DICK!”
*eigenlijk over het liedje*
Kato B: “Ik ben niet zat, ik ben raar.”
Jan DM: “Nog puffen en 'k ben klaar”
Iris: “Vissen zijn pussies, 1 chemicaliën en ze gaan dood.”
*Over schachtentemmers*
Michiel M: “Ja Wara en Fard”
*Over PR intern
Michiel M: “ja Fard en Wien”
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Kilyan Verhaest: *Boos* “Ik heb gebaft en ‘k ben niet eens kunnen klaarkomen.”
Jonas: “Wat is de kans dat ge da bier snuift?”
Dorien: “Ma dan verdrinkt ge.”
Simon H tegen Renaat C (lief van Jasmijn): “Doe eens niet zo onvrouwvriendelijk!”
Wolf G: “Ge zou denken dat sperma beter tegen warmte kan.”
*Fien W die wou vragen naar appelmoes in Frankrijk*
Fien: “Excusez-moi monsieur, ou sont les pommes plattes?”

Fien W: “Ik wil geen ander vak opnemen want ik wil echt ín de Erasmusstudenten zitten.”
Griet VA: “Kleiduifschieten? Schieten die dan echt op kleien duiven? Das keisad”
(Nvdr.: beter gezegd kleisad.)
Wolf G: “Vind je ook niet dat meester in het lager zeggen eigenlijk net iets té seksueel
getint is?”
Eline VD: “Ik noem mijn ex meester.”
Helena: “Mensen die Sofie heten zijn echt voorbestemd voor cel & gen. Allez, het kunnen wel toffe mensen zijn hoor!”
*over koorts*
Helena: “Werkt uw thermos?”
*bedoelde thermometer*
Dorien: “Vliegen zijn als chocolaatjes, maar dan gezond! Als aardbeien! Gezonde
snoepjes!”
*Over haar vleesetende plant*
Arthur C: “Ik ben niet dronken, gewoon heel aangeschoten.”
Michiel M: “De biobase europe pilot plant is wel cool.”
Griet: “oeh pirate plant, da klinkt inderdaad cool!”
Benny: “Ja gelijk op kerkcantus, dat uw onderbroek in de lucht zwierde.”
Iris: “Huh maar ik heb mijn onderbroek toch niet uitgedaan?”
Benny: “Nee, uw onderbroek vloog gewoon in't rond met u er nog aan.”
Dorien: “Mag het raam open?”
Iris: “Nee, jullie ademen gewoon te veel!”
Michiel M: “Biedt gij zo nooit tampons aan aan meisjes?”
Ward: “Nee, ik bied gewoon mijn vinger aan.”
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*Michiel over de printer*
Michiel M: “Lindsey is een fucking hoer!!!”
Michiel tegen Griet: “Welke leeftijd hebben uw scoutskindjes?”
Griet: “8-10 jaar!”
Iris: “Da’s even oud als mij!”
Simon H: “Ik wil mezelf ooit echt wel eens in brand steken.”
Sofie: “Minivoetbal? Zijn ze nu weer met Meloen aan het lachen?”

Melissa: “Ik heb geen pijporgaan.”
Iris: “Heuh, da’s toch uw mond?”
Wist je dat…
Jan Deman veel geld heeft?...
Hij graag Ben&Jerry's eet?...
Dat de lepels op waren?...
Hij dan in de Okay een babylepel gestolen heeft?...
En daarvoor naar het politiebureau moest?...
Wist je dat Annelien haar haar geblondeerd is.

Wist je dat Shina Naessens een goedgebaarde vruchtzak heeft?

Scan deze QR-code om sneller een katerblaast in te sturen:
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