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U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) 

vzw. 

Academiejaar 2016 – 2017, jaargang 72. 

Dit is de Aprilgroei, gedrukt op 450 exem-

plaren. 

Groeiredacteurs: 

Jeroen Baillière & Jorien Favere 

INHOUD 
2 
KALENDER 
 

3 
DE PRAESES SPREEKT 

24 
TSJAKKABAKKA 
Kansrekenen voor gevorderden. 

42 
EERSTE HULP BIJ FUCKBOYS 
 

46  
RA RA RA MET RECRUITMENT 
 

51 
CANTUSNUMMER  UITGELICHT 
Deze maand: Auld lang syne. 
 

54 
GOED GEZIEN MET TANTE JORIEN 
Stekskes op’t wc. 

59 
IAAS 
 

73 
CAMPUS ZUID-KOREA 
Over hoe de UGent multicontinentaal ging. 
 

77 
BOEROSCOOP 
Lees hier wat de sterren over u weten! 
 

79 
KATERBLAAST 
 
 

Aprilse chillen.  
 
Daar je blik maandenlang verscho-
len ging achter wollen sjaals en half 
toegeknepen oogjes, besef je nu de 
zon schijnt dat de wereld meer te 
bieden heeft dan met je voeten te-
gen de verwarming van je kot te 
zitten.  
Trek je schoenen en sokken uit, ga 
naar buiten, haal een diepe adem 
en besef dat het lente is! De wereld 
bloeit weer open, en jouw vreugde 
bloeit mee. Of je nu student, oud-
lid of prof bent maakt geen ver-
schil. Ga lekker een frisbee gooien 
in de faculteitstuin of een Cara 
drinken aan de Graslei. Laat je te-
nen vanaf nu maar verwarmen door 
het zachte lentegras.  
 
 
Laat het gras maar Groeien, 
Jeroen & Jorien 

Erudimus qui custodient, terrae fertilitatem 

Editie April 2017 
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VLK-Kalender 

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Iedere zondag Fakbar Koe 20u 

Iedere maandag Looptraining GUSB ingang 19u30  

Donderdag 20 april Top 33 fuif Paviljoen 22u 

Dinsdag 25 april Pokeravond Faculteit 20u 

Woensdag 26 april 12urenloop St-Pietersplein Hele dag 

 
Check de gedetailleerde VLK-kalender op onze site: www.boerekot.be 
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De praeses spreekt 
 
Gegroet lezer van dit boekje 
 
De weken 4 tot en met 7 vlogen voorbij en de studenten beginnen te beseffen hoeveel 
ze achterlopen op hun cursussen. De optimisten zien dit zomerse weer, slurpen nog 
eens aan hun pintje en denken: “Nog 5 lesweken om in te halen, tijd zat.”, de pessi-
misten bedenken zich: “Al 7 weken gepasseerd en maar 2 weken om dat allemaal al te 
leren, ik ben doomed”. Zeer verschillende visies op de komende weken, maar 1 ding 
kunnen ze wel samen beamen: we hebben er een paar fantastische weken opzitten. 
 
Sinds m’n laatste artikel hebben we al wat meer groepsgevoel proberen kweken met 
de Koepuurcantus. Geen cantus in de Koepuur, maar wel eentje in het Paviljoen sa-
men met de clubs die ook in de Koepuur zetelen. Liedjes werden gezongen, pintjes 
werden geklonken en zo kennen we weer wat extra volk dat ook zo vaak in de Koe 
rondloopt. 
 
De dag erop was het de beurt om de bio-ingenieurs van Demetris wat beter te leren 
kennen. In Antwerpen hebben ze enkel de bachelorstudie, dus zijn de studenten erna 
verplicht om hun master af te leggen in Gent of in Leuven. Met een Kroegentocht 
toonden we ze aan dat het in Gent leuker ‘studeren’ is dan in Leuven. Om ze echt te 
overtuigen van de charmes van het Gentse boerekot, begaven we ons na de kroegen-
tocht naar ons geliefde Paviljoentje waar de 3e bachers hun half-time fuif, de Who-
took-my-badjas-TD, hielden. Een feestje waar het praesidium niet hoeft te werken 
en volop kan meegenieten van een Paviljoenfeestje. 
 
Een ander feestje waar het praesidium niet hoefde te werken, was het VTK galabal. 
Na een 40-minuten durende busrit kwamen we toe en kon niemand wachten om naar 
binnen te sjollen. Ik daarentegen, besloot om buiten nog even te genieten van de fris-
se lucht en een verrassing waar niemand op gerekend had. Geen idee waarom het er 
stond en jeugdig als ik ben, kon ik m’n inner-child het geluk niet ontkennen om nog 
eens op een verdwaalde mini-3-wieler te rijden (foto’s below) 
 
Na zo’n drukke week vol feestjes was het tijd om ook te presteren. Zaterdag konden 
de laatstejaars van het middelbaar op de faculteit een uitgebreide uitzetting krijgen 
over de vakken in het eerste jaar, de verschillende afstudeerrichtingen, de verschillen-
de verenigingen aan onze faculteit (waarvan de VLK er maar eentje is) en over het on-
derzoek dat aan onze faculteit verricht wordt. Naar verluid was het een succesvolle 
Arbituriëntendag waar de studenten goed geïnformeerd werden. 
 
Maart stond dit jaar bekend als de cantusmaand. De Ingenieurscantus, de cantus 
met de burgerlijk ingenieurs in de Delta, vond plaats op woensdag en was de afsluiter 
van de Bloedserieusweek. Meer dan 1200 donoren kwamen bloed of plasma geven, 
wat deze actie wederom tot een succes maakte. 
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Voor de cantus, dinsdag, hielden we onze eerste editie van Life After Uni. Een avond 
in de Oehoe waar verscheidene sprekers uitleg kwamen geven over alle mogelijkhe-
den die de studenten hebben na het afstuderen. Verder studeren, vrijwilligerswerk, 
lerarenopleiding, doctoreren, alles kwam aan bod. 
De dag na de cantus hielden we ons tweejaarlijkse VLK Spektakel, een talentenshow 
voor en door bio-ingenieurs. Een saxofoon, een gitaar en 3 engelenstemmen haalden 
terecht de hoofdprijs binnen. 
 
De maandag daarop was het wederom tijd voor een cantus, de Bachcantus. Simon 
Heuninck, de zoon van onze prosenior Geert Heuninck (niet toevallig de persoon die 
cantussen invoerde in onze kring), was cantor voor 1 dag. Gedurende het eerste deel 
kreeg hij de tijd om de corona achter zich te scharen, want in ’t tweede deel zou het 
praesidium plaatsnemen op de schachtenbanken om zich volgens traditie nog slech-
ter dan schachten te gedragen. Zogezegd, zo gedaan, we hebben het varken wat uitge-
hangen, maar de cantor met gezag zorgde voor orde tijdens zijn avond en maakte er 
voor iedereen een (on)vergetelijke avond van. 
 
Dinsdag was het Bioproductions in space, een evenement van IAAS. Niet per sé een 
evenement waar wij iets in te zeggen hadden, toch wou ik dit even aanhalen dat er 
aan onze faculteit echt wel ingezet wordt op het interesseren en intrigeren van stu-
denten in het onderzoek dat heden ten daagse uitgevoerd wordt. 
 
Vrijdag was Dies Natalis. Een dag die de UGent wilt promoten als de geboortedag 
van onze Alma Mater, maar die de studenten toch altijd zullen onthouden als een ex-
tra congédag. Donderdagavond voorzag het FK voor een eenmalige fuif in de Brug 
(het studentenrestaurant aan de UFO voor de studenten die wereldvreemd zijn) die 
zeer enthousiast ontvangen werd door de studenten. 
 
Daar het vrijdag vrijaf was, besloten de half-timers aan onze faculteit op 3e bach-
weekend te vertrekken. Veel info kan ik hier niet over meegeven daar ik hier niet op 
mee was. (Het was echt awesome, maar what happens on 3e bachweekend... Nvjer.) 
 
26 maart werd de finale gestreden van Game of Ghenteneers. Een initiatief van Stad 
Gent in samenwerking met de buurtbewoners om de studenten beter te leren kennen. 
Een initiatief dat de spontane inzet van studenten miste en de organisatie dwong om 
de studentenkringen van zowel Coupure Links als Rechts subtiel te verplichten hier-
aan deel te nemen. We hebben het event meermaals gedeeld op facebook maar kon-
den geen van onze studenten herkennen in de (niet verrassend) kleine massa. 
 
Dinsdag 28 maart was de deadline om in een eerste ronde op te komen voor praeses 
en vice. Er kwam maar 1 team op, dus deze mensen zullen met grote kans volgend 
jaar de kring leiden. Daar er maar 1 team was en er geen voorverkiezingen nodig wa-
ren, zullen jullie tijdens de 2e ronde (de enige officiële ronde) kunnen stemmen. Met 
veel blijdschap kan ik zeggen dat mijn huidige vice, Frits De Backer zal opkomen voor 
praeses volgend jaar. En met nog meer blijdschap kan ik zeggen dat ikzelf het brede 
lint terug inruil voor het iets dunnere lint om mijn praeses bij te staan als zijn rech-
terhand, als zijn vice. 
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28 maart was ook de dag dat we een infoavond voor de 2e bachelors organiseerden. 
Ze waren talrijk, stelde vele vragen en hopelijk kregen ze voldoende antwoorden om 
voor hen de keuze te vergemakkelijken welke studierichting ze volgend jaar willen 
doen. 
 
Blij dat alle tweedejaars weten wat ze volgend jaar willen studeren, konden ze dit vie-
ren op VLK Paashaas, de enige echte Vooruitfuif van de Gentse Boeren! Ik zou niet 
weten wie anders durft beweren, maar deze editie was echt een topeditie! Er was juist 
niet genoeg volk om de balkons te vullen, maar dit zorgde dan weer voor een volle 
danszaal vol gezelligheid. We hadden geen extreem grote DJ-namen, maar dit zorgde 
dan weer voor enkel bio-ingenieurs in de zaal, waardoor er echt sfeer kon heersen. 
 
Zoals je kan lezen waren het een bewogen paar weken. Ik zou jullie willen beloven dat 
het na de paasvakantie zal minderen, maar ik zou enkel aan ’t liegen zijn. Dat we het 
jaar maar samen mooi mogen afsluiten! 
 
Hieronder nog de beloofde foto en Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
De Senior 
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De Vice preekt 
 
Paashaas in de Vooruit. Geweldig feest. Veel volk. Te veel volk. Waar zijn mijn vrien-
den heen? 
 
Gebeurt het al eens dat je naar een feestje gaat met een platte GSM? Dat je je GSM op 
kot vergeten bent, of dat je te zat bent om nog te kunnen sms’en? Op kleine feestjes is 
dit niet zo problematisch, maar in de Vooruit kan je al vlug verdwalen in het volk en 
blijven dolen tot de lichten aangaan. Daarom presenteer ik jullie hier DE gids om zon-
der GSM toch je vrienden terug te vinden. 
 
Het zit namelijk zo, de Vooruit is in specifieke gebieden in te delen. Er komen veel 
verschillende soorten mensen naar dit feestje en alsof het een oerinstinct is, claimt 
elke soort telkens weer eenzelfde gebied in de feestzaal. Het enige wat jij moet doen 
om je verloren vrienden terug te vinden, is te achterhalen wat voor soort mensen je 
vrienden zijn, om ze dan in hun territorium op te zoeken. Succes gegarandeerd! 
 
Op onderstaand grondplan kan je steeds meevolgen welk deel van de Vooruit ik be-
doel. De balustrades zijn een verdieping hoger, dus hier kunnen nog mensen onderlo-
pen. (excuses voor de slechte fotoshop skills, lees Paintskills) 

A: Bij het binnenkomen, vind je het vaakst de eenzame mensen. Mensen die reeds 
binnen zijn, maar die wachten op hun arriverende vriendjes om de zaal te betreden. 
Hier zal je je verloren buddies niet terugvinden. 
 
B: In de gang richting de wc’s staan de mensen die gesprekken willen houden 
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maar elkaar niet verstaan door de ruige muziek. Hier staan ook bankjes waar je naar 
het einde van de avond steed meer muilers en crashers tegenkomt. Hier zal je je 
vrienden niet terugvinden, maar zij misschien jou wel. 
 
C: Aan de wc’s staan de mensen met kleine blazen. Hoogstwaarschijnlijk ben je hier 
je crew verloren. 
 
D: Het dichtst bij het podium staan de party-animals, die graag het gezicht van de 
DJ eens willen zien of de mensen die hopen hier gratis jenever te scoren door Feest 
die dat sporadisch uitdeelt vanop het podium. 

E: Tijdens Paashaas loopt het overal vol met de Boeren van Gent, maar als het prae-
sidium naar de fuif van een andere kring gaat, kan je hen altijd vinden links voor het 
podium, onder de balustrade, strategisch geplaatst, tussen de toog en het podium. Ge-
durende Paashaas zal je hier je vrienden niet vinden, maar op andere Vooruitfuiven 
heb je 100% kans hier bekend volk tegen te komen. 
 
F: Aan de toog, onder de balustrade, passeert heel veel volk met grote dorst. Je 
vrienden zullen hier niet op jou blijven wachten omdat er serieus wat geduwd en ge-
trokken wordt, maar jij kan hier wel even campen in de hoop dat jouw kennissen pas-
seren. 
 
G: Achter de toog staan de shifters: praesidiumleden of sympathisanten van de kring. 
0% kans je vrienden hier te vinden, kom hier dus ook niet! 
 
H: Daar het te druk is aan’t podium om te dansen, zal je de dansers meer naar achter 
in de zaal vinden. Afhankelijk van de hoeveelheid volk, schuift dit steeds naar achte-
ren schuiven tot juist voor de trappen. 
 
I: Tot slot heb je het volk dat naar Paashaas komt voor diplomatische redenen. Men-
sen die een acte-de-presence willen uitvoeren, hun gezicht eens laten zien uit steun-
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betuiging en ook niet te lang zullen blijven. Deze personen vind je met grote zeker-
heid achter in de zaal of op de trappen, waar de muziek iets rustiger is maar waar ze 
toch gezien zullen worden. In het begin van de avond zal je hier veel prosenioren, 
ereleden, oudere mensen of mensen van het FK zien. Naar het verloop van de fuif 
zullen deze mensen in de mood geraken om te feesten of naar huis te gaan. Afhanke-
lijk van de mood zullen ze meer richting het podium bewegen, respectievelijk de zaal 
verlaten. 
 
J: Dan zijn er nog 2 plekken die niet besproken geweest zijn. Niet op dit kaartje te 
zien, maar de rokersruimte zal gevuld zitten met chillers en crashers: mensen die 
graag eens in de rivier pissen, die even frisse lucht nodig hebben, die graag een siga-
retje willen opsteken en weten dat dit niet mag in de zaal of mensen die even moeten 
bekomen van de drukte/drank/… 
 
K: Als je op als deze plekken nog steeds geen vrienden gevonden hebt, kan je richting 
de trappen een verdiep stijgen en aan de balustrades gaan staan. Hier staan de voy-
eurs en snapchatters die drukke en onherkenbare beelden op hun verhaal willen 
delen. Hier heb je een mooi overzicht op wie waar staat in de zaal en kan je misschien 
je vrienden spotten. Deze locatie heeft wel 2 nadelen: 1) Je staat bitterver van de toog 
en zal vlug dorstig worden omdat de warmte stijgt, 2) als je je vrienden spot, zijn ze 
mogelijks al lang verdwenen tegen dat je hun locatie bereikt hebt. 
 
Conclusie van het verhaal: laad je GSM op voor je feest, drink met mate en verlies je 
buddies niet! 
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Uitslag Boerenpoppol 
Cultuur 

 
Bij deze al het eerste resultaat van de vragenreeks, boereNpoppol is de correcte 
schrijfwijze. 

Dat het zalig is om met dit mooie weertje in de tuin van de faculteit te vertoeven, 
moet ik jullie niet vertellen. De madeliefjes in het gras of bloesems aan de bomen, al-
lemaal om ter mooist. Echter wanneer je ze allemaal moet verzamelen voor het herba-
rium zwakt de liefde voor de plantjes soms wat af. Desondanks waren voor 
‘Herbariumplant van het jaar’ niet één maar twee winnaars gekozen, zowel straatgras 
als marihuana wonnen deze categorie. 

Om in de studiesfeer te blijven vermeld ik ook het favoriete micro-organisme, Saccha-
romyces cerevisiae, beter bekend als de bakkersgist, won met 36,2% van het pantoffel-
diertje (35,5%) en Escherichia coli (28,2%). 

Met zijn tumble-tumble-tumble-smooth run-tumble-tumble-moves weet professor 
Soetaert menig student te verleiden tot de dansvloer zo blijkt, want jullie kozen hem 
uit als professor die jullie het liefst eens zouden tegenkomen tijdens het uitgaan. Pro-
fessor Willem Waegeman en Bernard De Baets verliezen hier met respectievelijk 
22,4% en 34,6% procent. 

Feestjes zijn er dan ook voldoende bij de VLK, of in de toverpoort, of… Echter, er kan 
maar één iemand hét grootste feestbeest zijn. Dit jaar ging het tussen Wolf Goddaer, 
Lisa Wyseure, Thomas Sibret en Maxim Vansevenant. Ook grootste brakker en koning 
kater kunnen we in deze lijn vernoemen. Hierbij ging de strijd tussen Fara De Raey-
maekers, Tim Van Overstraeten en Maxim Vansevenant voor grootste brakker en voor 
koning kater tussen Fara De Raeymakers, Tim Vanoverstraten en Maxim Vanseve-
nant. Jullie kunnen het al raden, de winnaar was drie maal op rij Maxim Vansevenant. 
Een korte commentaar van de winnaar: “ Keizerfeest zijn en ‘Keizer’-Grootste Feest-
beest, wat een eer! Het is dan ook een logisch verband… Om steeds de beste feestjes te 
organiseren ga ik dan ook elke dag uit om inspiratie op te doen en nieuwe DJ’s te spot-
ten. Op enkele dagdisco’s en feestmarathons na, gebeurt dit allemaal ’s nachts. RIP sla-
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pen! Daar mijn bioritme mij steeds doet ontwaken tussen 9 en 11u ’s ochtends, mis ik 
altijd mijn schoonheidsslaapje. Niet verwonderlijk dus dat ik ook de titel van grootste 
brakker krijg met al die wallen onder mijn ogen. Maar geloof het of niet, hoe slecht ik er 
ook uit zie, mijn katers zijn even zeldzaam als eenhoorns. Quasi te verwaarlozen dus, 
vandaar dat ik graag de titel van Koning Kater overdraag aan iemand die dat wel goed 
kan, onze Praeses Tim! (Sorry Tim maar die cava is al op en die medaille hou ik ook lie-
ver zelf) ” 

Op het spektakel, toen de winnaars van de boerenpoppol 
voor het eerst bekend gemaakt werden, nam Maxim het op 
tegen de grootste drinkeboer, de grootste drinkeboerin en de 
emotioneelste zatlap, in het adden van het beste biertje. 
Voor dit laatste won het rougeke van de andere biertjes 
46,3% in zijn categorie, zoals je ziet op het grafiekje. De an-
dere winnaars die het opnamen tegen Maxim waren Auke 
Godts als emotioneelste zatlap (Auke: “Ja over emotioneelste 
zatlap kan ik niet veel zeggen want dat is gewoon waar haha”), 
Paul Van Elslande als grootste drinkeboer en Sarah Herte-
cant als grootste drinkeboerin. Totaal onverwacht won Paul 
dit wedstrijdje, waarschijnlijk door het vele oefenen. (foto 
rechts) 

 

Maar het moet niet altijd over drank gaan, laten we eens de serieuzere kant opzoe-
ken. In the end zijn we hier toch allemaal om een diploma te halen. Sommigen zijn 
hierin al heel goed op weg. Als persoon die nooit herexamens zal hebben kozen jullie 
Lotte Pollaris (39,4%) boven Tijs Alleman (32.4%) en Wolf Goddaer (28,2%), al was 
ze hier zelf niet zo overtuigd van… “Dankjewel aan de mensen die meer vertrouwen 
hebben in mijn studeerskills dan ik. Hopelijk komt het ook uit!” Beste student was een 
spannende strijd tussen Wolf Goddaer, Goedele Luyten en Valérie Mattelin. Valérie 
haalde het hier nipt van Goedele (slechts 3 stemmen meer!), zoals je kan zien op on-
derstaande grafiek. Uiteraard hebben ze dit vooral aan zichzelf te danken, maar een 
goede cursus en aangename, duidelijke lessen vergemakkelijken het leerproces. Daar-
om zat ook de categorie ‘beste professor’ in onze boerenpoppol. De heel terechte 
winnaar van professor Reheul en professor De Baets was professor D’hooghe. Hij wou 
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graag het volgende kwijt: 
“Beste studenten 
 
Ook al behoort het verzorgen van degelijk onderwijs tot de kerntaken van een professor, 
toch vormt de waardering van de studenten een zeer belangrijke drijfveer om deze op-
dracht met passie en enthousiasme te blijven vervullen. Ik wil jullie dan ook van harte 
bedanken voor de appreciatie van mijn lesopdracht en mijn verkiezing tot 'beste prof' in 
de VLK-boerenpoppol 2017. Deze waardering doet in ieder geval enorm deugd en geeft 
mij energie om verder te blijven investeren in goed onderwijs! Het feit dat ik het meest 
interessante vak van de hele opleiding mag doceren is natuurlijk een groot voordeel op 
de 'concurrentie', maar toch... 
 
Met oprechte dank en hartelijke groet 
Prof. D'hooghe” 
 

 
Desondanks zijn niet alle cursussen even geliefd. Jullie kozen wiskunde 3 uit als minst 
geliefde cursus. (valt toch nog mee? - deze opmerking werd duidelijk door onze beste 
studente getypt, nvdr.) Professor de Baets werd daarnaast ook positief verrast met zijn 
medaille voor ‘persoon die het beste met een kaboutermuts zou staan’. 

We hadden ook een hele reeks ‘mooiste ...’. Ik som ze even voor jul-
lie op. 

 

Mooiste baard: Robin Michelet 
 
Mooiste jongen: Thomas Sibret 
 

Mooiste ogen: Auke Godts 
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Mooiste assistent: Samuel (aardwetenschappen) 

Mooi zijn is één, maar er zijn nog veel kwaliteiten waarmee je een medaille en fles ca-
va kan winnen. Dramaqueen bijvoorbeeld, steeds een leuk entertainment voor je 
vrienden! De genomineerden waren Jan Deman, Auke Godts, Wolf Goddaer en Sofie 
Snijkers. Alle drie gewaagd aan elkaar, maar er kon er natuurlijk maar eentje winnen. 
De winnares was Sofie Snijkers (33,2%), de tweede plaats was voor Jan Deman 
(27,5%). 

 

Een andere, lichtjes nuttigere, eigenschap is behulpzaamheid. De drie terechte geno-
mineerden voor ‘meest behulpzame persoon’ waren Tim Vanoverstraeten, Hannah 
Vaoverberghe en Fara De Raeymakers. Al hadden ze het alle drie dik verdiend, kon er 
wederom maar eentje winnen. De winnaar(es) heeft dan ook niet voor niets een ui-
terst gesofisticeerd lint als braakmeester, we love you Fara! 

Dit jaar waren ook een aantal vreemdere categorieën in de boerenpoppol verwerkt; 
‘Meest hetero homo’, ‘meest homo hetero’ en ‘meest geëvrouwcipeerde man’. Meest 
hetero homo werd gewonnen door Ruben Savels (32,6%), van Tomas De Backer 
(30,2%), Wolf Goddaer (16,2%) en Nick Desmet (21%). Ruben: “Ik heb eigenlijk gewoon 
soms seks met jongens omdat ik dan een fles cava kan winnen met de Boerenpoppoll...” 
Ps: Ruben houdt ook wel veel van poesjes.  
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De categorie meest homo hetero werd gewonnen door Wim De Schuyter (42,5%). 
Wim: “Een verrassende overwinning die achteraf letterlijk zoet smaakte, wat heel toe-
passelijk was voor de categorie! Al was Tim wel de verdiende winnaar…” (Tim had 
39,8%) De-meest-geëvrouwcipeerde man-titel ging naar Jonas De Smet (36,8%). 

Dat er chemie is tussen de bio-ingenieurs is geen ongekend fenomeen. Omdat echt 
liefde zo mooi is, was er ook een categorie ‘Mooiste koppel’. Jullie vonden dat de liefde 
er bij Arjen en Jorien het meest afspatte en kozen hen als mooiste koppel (49,3%). 
Hierop deed Arjen direct een aanzoek om samen de vier flessen cava (Jorien was al 3X 
mooiste) uit te drinken. 

Iets minder romantisch, maar ergens in dezelfde lijn, 
kunnen we de grootste vrouwen- en mannenzot ver-
noemen. De winnaars in deze categorie waren niet 
zo onverwachts voor mensen die wel al eens aanwe-
zig zijn op onze activiteiten, namelijk Giliam Agten 
en Sarah Vanbesien. 

 

Jullie sportiefste persoon dit jaar was Emil Willemyns, een korte reactie: “Ik ben heel 
blij dat ik deze medaille in ontvangst mag nemen. Mijn tegenstanders waren zeker ook 
zeer sportieve mensen dus ik was niet heel zeker of ik zou winnen. Ik vond het wel ui-
terst zonde dat Lotte niet genomineerd werd, dan was het sportteam compleet vertegen-
woordigd geweest… Betekent zeker dat we de juiste mensen zijn?” 

Wat hadden we nog in de aanbieding? ‘Meest gewilde vrijgezel’, ‘Beste schacht’, 
‘Leukste groeiartikel’, ‘Meest-gemiste-in-2016-overleden-artiest’ en ‘Leukste cultuur-
activiteit’. De winnaars in de categorieën waren Valérie Mattelin, Lena Vanderhaeg-
hen, katerblaast, harambe en kerstmarkt, ik denk dat jullie wel doorhebben wie bij 
welke categorie past. Nog een korte reactie van de vrouwelijke winnaars: Valérie Mat-
telin: “Toch wel een leuk complimentje en best een ego-boostje, de medaille hangt al te 
blinken op mijn kotje.” Lena Vanderhaeghen: “Ik weet niet wat precies daar over te zeg-
gen, maar die medaille gaf mij wel een super goed gevoel. Waarschijnlijk omdat het iets 
is dat niet meer afgenomen kan worden en omdat het iets is dat toont dat je op 6 maand 
blijkbaar wel een goeie indruk kan achter laten bij mensen. Haha het is de eerste keer in 
mijn leven dat ik een medaille win, dus natuurlijk ben ik super blij en zeker omdat het 
voor iets is dat niet per se om drinken of katers of uiterlijk gaat, maar gewoon om ver-
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dienste. Erkenning is volgens mij een van de beste gevoelens. Ik ben blij dat ik erkend 
werd als beste schacht” 

Cultuur out! 

 
PS: De uitslagen zijn gebaseerd op zo’n 300 reacties. 

PPS: De praeses wou ook nog iets kwijt… 

Memoires van de senior ‘16 - ‘17 

“Ik herinner het me nog als was het een maand geleden. Het VLK Spektakel met tus-
sen de showkes de afroeping van de boerepoppol-winnaars. Tot driemaal toe baadde ik 
in het angstzweet, want tot driemaal toe was ik genomineerd voor een prijs. 

De eerste, ter zake doende, ronde begon: Meest behulpzame persoon. Dit is een 
prijs waarvan ik niet verbaasd was genomineerd te zijn, maar ik wist dat ik niet de 
rechtmatige winnaar voor deze ronde zou zijn. Ik help graag mensen, maar bij mij is 
dit een deel van m’n takenpakket als praeses. FARA daarentegen helpt minstens even 
vaak mensen, volledig uit vrije wil en onbaatzuchtig. Ik was zeer tevreden om te zien 
dat ook meer dan de helft van de boerekotters dit inzag en op haar stemde. Een prijs 
die ze zonder twijfel verdiende! 

De tweede ronde waarvoor ik genomineerd was, ging over de Meest homo hetero. 
Een prijs waarvoor ik liever niet genomineerd werd, maar na de beiaardcantus versta 
ik wel waarom sommige mensen dit verkeerde beeld van mij hebben. Gelukkig zijn 
m’n daden van op de beiaardcantus minder openbaar dan de Facebook-profielfoto’s 
van m’n 2 concurrenten, dus ook bij deze ronde was ik blij niet de winnaar te zijn. Bij 
deze nogmaals, PROFICIAT WIM! ;) 

De laatste ronde, een ronde waarvan ik zeker was dat ik ze zou winnen, was Koning 
Kater. Ik weet niet waaraan het ligt. Ofwel is het m’n metabolisme dat anders werkt 
dan bij de rest van de mensen, of mss m’n (over)matig drankgebruik, maar het is niet 
zelden gebeurd dat ik ‘s ochtends in de Villa te vinden was met de meest ranzige ka-
ters die je je kan inbeelden. Mensen van ’t praesidium hebben zo al menig beeldmate-
riaal van me verzameld om later tegen me te kunnen gebruiken. 

Veel mensen verwarden ‘Koning Kater’ met ‘meest brakke persoon’ en ‘grootste feest-
beest’, dewelke Maxim (Feest) terecht verdiende. Toch is het niet hij die met de titel 
Koning Kater zou mogen gaan lopen en dit weet hij zelf ook. De week erop ben ik nog 
benaderd geweest met volgende boodschap: “De cavafles zou ik je niet geven, want 
die is al op, maar ik heb gedacht om je toch de medaille te geven die je verdiende. 
Toen bedacht ik me dat de medaille schoon aan mijn kiel hangt, dus je krijgt hem 
toch niet”. 

Ik was zeer teleurgesteld, maar in m’n gedachten zal ik de rechtmatige eigenaar van 
die medaille blijven! 

Zo ging ik na de show zonder medailles en zonder cava-flessen huiswaarts. 

Volgend jaar beter!” 

Senior out 



 15 

 

 

Katten 
Cursus 
 
We doen het allemaal wel eens: Het is de avond voor een examen, je zou aan het 
blokken moeten zijn, maar toch betrap je jezelf erop dat je al anderhalf uur aan het 
kijken bent naar ‘funny cat videos’ (meer dan 65 miljoen resultaten op YouTube, ja-
wadde!). Maar waaróm kijken we er zo massaal naar? Volgens mij is het simpel, ze 
zijn gewoon zo alomtegenwoordig. Je kan er niet naast kijken, Facebook, YouTube, 
Reddit en Instagram staan er vol mee. Je moet al meer moeite doen om ze uit je leven 
te bannen, dan om er gewoon af en toe gezellig eentje (of meer) te bekijken.  
 
Een onderzoek van Indiana University, toont trouwens aan dat naar kattenfilmpjes 
kijken een energieboost geeft, en ons zou helpen om beter om te gaan met negatieve 
gevoelens. Je hoeft je vanaf nu dus helemaal niet meer schuldig te voelen als je om 2u 
’s nachts nog steeds naar grappig pratende of vallende katten op internet aan het kij-
ken bent. En als de mama zaagt dat je nog niet genoeg geblokt hebt, dan moet je haar 
maar zeggen dat het wetenschappelijk bewezen is dat ze net goed voor je zijn! (7000 
ondervraagden, dat mag al eens tellen he!) 
 
De filmpjes zijn dus niet alleen supertof om te bekijken, maar blijkbaar ook nuttig. 
Ook al ben je op het moment zelf geen werk aan het verrichten, het is toch een goede 
bezigheid, want het helpt achteraf om dingen sneller af te werken. Ook helpt de ge-
lukzaligheid die je voelt door zo’n filmpje je je schuldgevoel sneller te vergeten, over 
een win-winsituatie gesproken! 
 
Zo, nu je weet dat kattenfilmpjes-kijken niet iets is om je over te schamen, kan ik ge-
rust een beetje uitweiden over de verschillende soorten die er zijn, want dat is toch 
wel mijn specialiteit: 
 
1. Katten die bang zijn van komkommers 
Een classic om mee te begin-
nen: We kennen het feno-
meen allemaal, een kat die 
nietsvermoedend een lekker 
hapje eet, het baasje dat op 
dat moment een komkommer 
achter de kat legt, en de kat 
die zich omdraait, en nog 
nooit in zijn leven zo hard 
van iets geschrokken is. Elke. 
Keer. Opnieuw. Maar het 
blijft hilarisch. 
 
 
2. Katten die (dure en breekbare) dingen op de grond gooien  
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Vooral heel grappig omdat je weet dat het niet uw eigen iPhone of flatscreen is die 
net tegen de grond geklest is. Bonus-
hilariteit als het gepaard gaat met 
een baasje dat toch nog denkt dat 
‘nee’ zeggen gaat helpen, haha! 
 
 
 
3. Katten in kleine ruimtes  
Of het nu cornflakesdozen, confi-
tuurpotten, vazen of schoenen zijn, 
zolang de plek maar klein genoeg is in verhouding tot de kat. Ma zie, das toch 

kweeniehoe schattig! 
 
 
 
 
 
4. Katten die tegen de muur botsen 
Zowel volwassenen, kinderen en katten durven tij-
dens een spel al eens overenthousiast tegen de 

muur botsen of ergens van vallen, alleen is het altijd grappiger bij katten, aja, want zij 
hebben toch negen levens. 
 
5. Katten en toiletpapier  
Katten zijn de beste toiletpapier-verdelgers, geen 
enkele rol is veilig voor hun scherpe klauwen. 
Extra grappig als ze achteraf onschuldig kijken.  
 
6. Katten in bad 
Ze zien er geweldig uit met een natte vacht, én 
ze haten het feit dat ze nat worden. Geweldige 
combo. 
 
7. Katten die niet meer uit bad geraken 
Nóg beter dan de vorige categorie, ze willen er zo graag snel terug uit, dat het toch 

niet lukt. Haha, mispoes. 
 
8.Vechtende katten 
Aleja, niet echt vechten he, zowat bitch-fighten en 
veel met hun pootjes bewegen, maar eigenlijk ziet 
het er vooral schattig uit. Bonuspunten als het 
vechtende kittens zijn! Ajaah, want cute. 
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Top33 
Feest 
 

Je hebt misschien al de befaamde boerenpoppol compleet vanbuiten geblokt in plaats 
van je dierbare cursussen, maar wij vonden dat er enkele onderwerpen ontbraken. 
Vandaar hebben we deze lijst opgesteld om jullie dorst naar wetenschap te lessen met 
deze keiharde feiten. 
 
 1. Beste Waal 
Charmant, knap, geil baardje, een echt feestbeest,… Wat wil je nog meer in een Waal 
dan onze allerbeste Laurette Onkelinx? Haar furie en passie voor haar vak doet elke 
man trillen, zowel van angst als van genot #nat. 
 

2.Beste Vooruitfuif 
We weten allemaal dat er geen enkele Vooruitfuif zo goed is als onze allerbeste Paas-
haas, en dat hebben jullie zeker laten blijken! De zaal zat niet alleen goed vol, maar 
de sfeer was even hard aanwezig als dat bier in uwe maag. Grote dank voor jullie 
komst! 
 

3.Beste koppel 
Ongeacht de wijsheid die de boerenpoppol ons zou moeten brengen, is het gedacht 
dat ene Arjen en Jorien het beste koppel zijn luguber. Er is slechts één koppel dat zou 
missen uit ons leven bij een plotse verdwijning ervan, en dat is het thermokoppel. 
Een thermokoppel is een temperatuursensor die gebruikmaakt van het Seebeck-effect, 
genoemd naar de Estlandsenatuurkundige Thomas Seebeck, die het in 1822 bij toeval 
ontdekte. Dit hebben we zelf getypt en komt totaal niet van één of andere obscure si-
te... 

4.Beste pr-intern 
Jorien, ‘nough said. 
 

5.Beste kring 
De kreeftbokskeerkring is veruit de grootste kring die er bestaat. Heb je een idee 
hoeveel mensen er zijn die nu op dit moment deel zijn van deze kring? 
 

6.Beste foute openingszin 
“Ik hou van mijn vrouwen zoals van mijn koffie; met mijn piet erin.” 
 

7.Beste reden om terug in je bed te kruipen in plaats van iets nuttigs te 
doen met je leven 

Wist je dat Trump Syrië heeft gebombardeerd? Kén je überhaupt Trump? Die heeft zo 
van die kleine, dikke vingertjes waardoor je zo’n oude Nokia nodig hebt om een toets 
deftig in te drukken en zelfs dan nog mist hij wel eens. Het zal niet lang duren voor 
zijn volgende doelwit “België” maakt door het fout aanklikken van het aankomst-
adres. Blijf maar lekker in bed liggen. Het redt je niet tegen explosies of straling, maar 
je bent tenminste lekker cosy! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Seebeck-effect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Estland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkundige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Seebeck
https://nl.wikipedia.org/wiki/1822
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8.Beste wraaknemer 
Na een heel seizoen Temptation Island bekeken te hebben weet je wel wie met deze 
titel wegloopt. Het is niemand minder dan onze allerliefste Herbert. Na zes jaar sa-
men te zijn met zijn liefje kon hij het niet aan om haar er “eentje te zien draaien” met 
een andere deerne. Om wraak te nemen besloot hij maar om hetzelfde te doen. Door 
zijn gebrek aan Nederlands heeft hij echter per ongeluk in plaats van één met een 
meisje te draaien, eentje in een ander meisje gedraaid (if you know what I mean). Dat 
kan de beste overkomen, Herbert! Op een dag kan je misschien eens een volledige zin 
uitspreken. 

 
9. Beste Betsy 

We bestatigen dat de beste Betsy de bijzondere Betsy betreft. Betsy is een organisatie 
die opgedeeld is in een Betsy-team team per regio. Hun doel: zij staan in om je te hel-
pen je steunkousen aan- of uit te trekken. Dit is geen lachertje: 20% van de mensen 
die medische voorschriften krijgen om steunkousen aan te doen, zijn letterlijk te tam 
met vele nare gevolgen. Betsy helpt hier gelukkig bij door bij te staan waar nodig!  
Maar nee, serieus, ‘t is geen grap. Het bestaat écht, google het, wordt misschien zelf 
Betsy? Maak je dromen waar. 
 

10. Beste bier 
Om geen bockor-jupiler-oorlog te starten spelen we het op safe en noemen we 
‘Grisette bio blonde’ het beste Belgische bier. 3 gouden World Beer Awards en echt 
lekker! 
 

11. Beste GAS-boete 
Aaaah, de befaamde GAS-boetes. Het is een geweldig algemeen onderwerp. Spreek op 
café een vreemdeling aan hierover en je kan uren staan klagen, lachen, huilen, enz. 
over deze kleine gluiperds. De talloze GAS-boetes hebben natuurlijk ook een opper-
GAS-boete, en deze luidt als volgt: “Waar wegenwerken bezig zijn te Gent, mag je 
15 dagen lang het uitgestrooide zand niet wegnemen.” Deze boete zorgt voor zeer 
veel verwarring: wat mag je dan doen na die 15 dagen? Mag je het zand buiten Gent 
brengen? Wat als na 15 dagen de wegenwerken nog altijd bezig zijn (zeer aanneem-
baar scenario)? Zoals je ziet duidelijk de éénoog in het land der blinden, en je weet 
wat ze zeggen over mensen met maar één oog… 
 

12. Beste samsonseksserie 
Deze is voor onze iets oudere lezertjes/tienermoeders en -vaders. Het is wat achter-
haald om de huidige kindjes Samson en Gert te laten kijken terwijl jij zorgt voor ande-
re. Daarom is het aangeraden om Rick and Morty te laten zien. Het toont een fleuri-
ge wereld vol avontuur en leert hen ook effectief bij hoe de wereld in elkaar zit terwijl 
jij verder kan met jouw fleurig wereldje. Deze afleveringen duren een goeie 20 minu-
ten, dus zeeën van tijd voor de gemiddelde man (sorry ladies)! 
 

13. Beste niets 
       “          “ 
 

14. Beste mop 
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15. Beste sport 

De meest sportieve persoon is je waarschijnlijk al bekend, maar wat is nu de beste 
sport? Sporten zoals bergbeklimmen, bedsport, surfen, enz. zijn allemaal wel ex-
treem, maar hoe extreem kan je gaan? Welnu, er is een sport genaamd EI. Deze sport 
is ontstaan in Leicester, Engeland, in het geweldige jaar van 1997 door Phil Shaw. De 
sport EI (voluit ‘Extreme Ironing’) houdt in dat je je strijkplank meeneemt naar de 
meest extreme plek die je maar kan bereiken. Eenmaal aangekomen ben je in je opzet 
geslaagd wanneer je je kleren volledig kan strijken. Winnaars van deze sport hebben 
al enorme prestaties geleverd: strijken op een berg, op een groot standbeeld, een ka-
no, … Zelfs de zeebodem is (op één of andere manier) niet meer veilig voor deze top-
sport. 
 

16. Beste ei 
Het ei van Columbus werd voor het eerst beschreven in 1656 door Girolamo Benzoni 
in zijn boek Historia del Nuevo Mundo. Het is een uitdrukking die erop wijst dat voor 
elk moeilijk probleem een simpele oplossing bestaat (“engineering”). De uitdrukking 
verwijst naar het diner tussen Christoffel en kardinaal Mendoza, omelet met Indische 
(of Indiaanse?) kruiden, waar hij door een fikse stoot op tafel een ei rechtop kon doen 
‘balanceren’ in 1493. 
 

17. Beste leesteken 
Er bestaat geen beter leesteken dan onze allerliefste puntkomma (‘;’). Niet alleen 
weet slechts 3% van de Belgische bevolking wanneer je hem moet gebruiken; onze 
groei-redacteurs worden agressief bij het zien ervan door iedereens onkunde. 
(Triggered, Nvdr.) 
 

18. Beste maand 
Mei want dan verjaart 2/3 van het Feestteam. Alsook leggen alle vogels een ei, en dat 
smaakt goed met wat spek als ontbijt. Vreemd genoeg is ook enkel 2/3 van het Feest-
team het hiermee eens, maarja, democratie is een bitch. 
 

19. Beste kreet 
Er bestaan vele kreten op aarde. Denk maar aan de kreet van de walvis, de aap, de gi-
raf, enz. wanneer deze wat bronstig staan. Er is echter een veel betere kreet die de 
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mens kan produceren, namelijk de “IEEEEEE”. Je hoort deze sporadisch op je favorie-
te cantussen of in de omgang met velen van de tweede bachelor. Het ontstaan ervan 
blijft voor velen een raadsel, maar het gebruik ervan is voor niemand een mysterI-
EEEEEE… 
 

20. Beste vogel 
De toekan. Heb je zo’n beest wel al eens opgezocht? Het zijn letterlijk de meest 
schattige vogels ooit! Niemand weet wat schattiger is: de veel te grote snavel voor hun 
kleine lichaam, of het feit dat ze vaak vergeten hoe groot hun snavel is waardoor ze 
alles omver stoten. 

 
 

21. Beste bijbelvers 
Gezien er veel bijbelteksten bestaan, is het moeilijk om ze allemaal te lezen. Gelukkig 
deden wij dit voor jullie en hebben we hier de beste, meest leerrijke vers uit de Bijbel. 
Het gaat over Ezechïel 23:19-20 en deze luidt: 
19 Doch zij vermenigvuldigde haar hoererijen, gedenkende aan de dagen van haar 
jeugd, als zij gehoereerd had in het land van Egypte 20 En zij werd verliefd meer dan 
derzelver bijwijven, welker vlees is als het vlees der ezelen, en welker vloed is als de 
vloed der paarden. 
Toch vreemd hoe je oma zich bezig hield in haar tijd, niet? 
 

22. Beste bank 
We leven in tijden van stijgende conjunctuur, en dat gaat gepaard met het terugscha-
kelen naar vertrouwen leggen in die goeie, oude bankjes. Wij raden je de bank VIMLE 
aan. Het is een nieuwe bank maar is zeer comfortabel voor zijn leeftijd. Hun zacht ka-
rakter en hulpverlening na een lange, zware dag zullen je zeker niet in de steek laten. 
Je kan sommige zelfs gebruiken als bergruimte, lekker multifunctioneel! Ook in meer-
dere kleuren te verkrijgen. 
 

23. Beste VLK-activiteit 
Je weet het of je weet het niet, maar we geven een heleboel activiteiten. Het is daarom 
ook logisch dat er enkele activiteiten onopgemerkt voorbijgaan. Toch kunnen we met 
veel overtuiging zeggen dat groeideadline 3 alle activiteiten oversteeg! 

24. Beste ziekte 



 22 

 

 

TBJ, opgelet dames en opgelet heren, houd uw dochters/moeders/zussen binnen 
want Jonas is weer vrijgezel. Honorable mentions voor Syfilis de VLK-hamster. 
(TBJ = touched by Jones, nvdr.) 
 

25. Beste bompa 
Hokus pokus pandje 
hier is mijn handje 
Hokus pokus poentje 
daarin steek ik een zoentje 
Hokus pokus poe 
dit blaas ik naar je toe 
Hokus pokus pou 
omdat ik van je hou 
Je kleine kapoen, 
Myrthe 
 
Denderleeuw, 
1 januari 2017 
 

26.Beste vorstperiode 
De vorstperiode is nog maar net afgelopen en alweer zal er een nieuwe aanbreken. 
Toch mogen we wel eens terugkijken naar de stille jaartjes waar vorstperiodes waren 
zoals ze horen te zijn! Dat gezegd zijnde gaat de prijs voor beste vorstperiode naar 
1909-1934, de periode van onze allerliefste Albert I. Deze vorst zorgde voor een grote 
nederlaag van de tegenstand in de Eerste Wereldoorlog. Enkel jammer dat hij twee 
linkerhanden had… 
 

27. Beste nabootsing van een goudvis 
 

28. Beste treinnetwerk 
Geen… sorry NMBS, je was net te laat voor de prijsuitreiking. 
 

29. Beste café 
Welk café is er beter dan onze geliefde Koepuur? Ik weet het antwoord: geen enkel. 
Geen enkel café is beter. De pure gezelligheid die zich tussen die muren begeeft kan 
geen enkele plek evenaren. Ben je die mensen die je enkel te vriend houdt omdat ie-
dereen ze leuk vindt ook al heb jij geen idee waarom beu? Draai je dan gewoon even 
180° om en tada: nog meer mensen om mee te praten tot je die eerste weer wat af 
kunt of deze niet meer af kan! Hoe aangenaam is dat niet? Ook de barman en het rij-
kelijk aanbod aan drank kunnen je tot in de vroege uurtjes bezighouden. Zeker de 
moeite waard! 

 
30. Beste lijst met 33 onderwerpen aangevuld met het beste van het onder-
werp in kwestie 

Deze. 
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31. Beste kater 
Koning kater is uitgereikt naar onze allerbeste Maxim Vansevenant (die nog nooit een 
kater gehad heeft; je bloedvaten hoeven ook niet enorm te dilateren wanneer ze volle-
dig gevuld zijn met pure ethanol), maar krijg hij ook de prijs voor beste kater? Jam-
mer genoeg gaat deze niet naar Maxim, maar naar Thomas O’Malley. 
 
 32. Beste frisdrank 
Deze spreekt voor zich. Er bestaat geen betere frisdrank dan Coca Cola. Sprankelend 
water, plantenextracten, E150d, 139 kilocalorieën, … Coca Cola is dé frisdrank. Zelfs 
koningin Fabiola drinkt nu en dan een cola. 
 

33. Beste liedje 
Lol, zeggen we lekker niet. Toch nieuwsgierig? Kom dan genieten van de top 33 lied-
jes op onze eigen fuif, top 33 op 20 april (420 blaze it) in het paviljoen. Sluit het jaar 
goed af en kom gewoon! 
 
Leugens dat je kapsel niet zó slecht ligt en ijs brengen in moeilijke tijden, 
VLK Feest 
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Tsjakkabakka en wiskunde, een liefde-
haat relatie 
Fouriers 
 
Zit je een avond op café en heb je nood aan een interessante dranksport? Dan is 
Tsjakkabakka zeker iets voor jou. Maar wat is nu Tsjakkabakka? Men neme een ‘hoed’ 
of ‘chapeau’ met vijf ‘dobbelstenen’ of ‘teerlingen’. Vervolgens schudt de atleet de 
‘hoed’ en kijkt naar de dobbelstenen. Het grootste aantal identieke stenen (en bij ge-
lijkheid, deze de hoogste gezichtswaarde) worden uit de hoed genomen. Vervolgens 
gooit men met de overige. Als je kunt aanlengen, of als je een hoger meervoud hebt 
leg je die uit de hoed. In het totaal gooi je maximaal vijf keer. Als je tijdens of voor je 
vijfde beurt, vijf dezelfde stenen hebt, dan heb je een Tsjakkabakka, en dien je dit ook 
luidop te roepen want dan moet je iedereen die meedoet aan deze titanenstrijd een 
pint. Na de vijfde worp en/of het gooien van een Tsjakkabakka, wordt de hoed door-
gegeven naar de volgende in de rij. Ideaal dus om het bier rijkelijk te laten vloeien aan 
de toog. 

Maar nu komt de hamvraag: 
“Hoe groot is de kans om 
Tsjakkabakka te gooien?”. 
Het is een vraag die in de 
oudste geschriften terug ge-
worden wordt. Zo valt hier-
naast duidelijk op de hiëro-
gliefen van de piramide van 
Cheops te zien hoe weten-
schappers druk in de weer 
zijn om een empirisch ant-
woord op deze vraag te for-
muleren. 

Een echte doorbraak in het onderzoek kwam pas veel later in de publicatie “Exact 
Tsjakkabakka probabilities using binomial probabilities within a Markov-chain” door 
Coussement & Teveeltijd (1642). In deze publicatie werden eindelijk de subtiliteiten 
van deze eeuwenoude volkssport blootgelegd. Een korte samenvatting volgt verder in 
dit artikel. 

Wil je zelf deze kans bepalen, dan kan je als elke zichzelf respecterende bio-ingenieur 
gebruik maken van MATLAB en die zooi door een computer-pc laten berekenen 
(want komaan, we zijn toch geen psychologen zeker?). Welke methode kan je dan 
gebruiken? Monte Carlo! Wat is dit? In plaats van je brein te laten oververhitten, 
maak je een model, laat het 1 miljoen keer lopen, en ga je met de output zeggen: “dit 
is de kans”. Een script is vervaardigd en geeft weer hoe je het kan berekenen, zie ap-
pendix (10.000 iteraties zijn gekozen, maar om een beter resultaat te hebben neem je 
best nog meer iteraties, bvb 1.000.000). Hij is heel basic opgebouwd zodanig dat zelfs 
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de 1e Bach én mensen van de Landbouw dit artikel kunnen snappen. Zie hier ook de 
alternatieve schrijfswijze van Tsjakkabakka. Dit verschil is te wijten doordat de sport 
nog nooit is opgeschreven in de geschiedenis ervan. Tot nu. We rekenen beide juist. 
En je kan misschien denken na het zien van dit script van “amaai dat is een slechte 
programmeur”, en “zoveel lussen, wat een kinderachtiger code”. Dat kan. Dat kan ze-
ker. 

Om tot een exacte berekening te komen van het gooien van een Tsjakkabakka moe-
ten we terug grijpen naar het werk van Coussement & Teveeltijd (1642). Hiervoor 
moeten we alle mogelijk spelverlopen incalculeren. Dit is enkel mogelijk door het ge-
bruik van een Markov-keten waarin we rekening houden met de probabiliteitsdistri-
buties gedurende het spel. Een Markov-keten is een systeem bestaande uit bepaalde 
toestanden en probabiliteiten om 
zich van toestand tot toestand te 
bewegen. 

Veronderstel een Markov-keten met 
de 5 mogelijke toestanden van de 
sport, namelijk het hebben van 1 ge-
lijke dobbelsteen, 2 gelijke dobbel-
stenen, … , 5 gelijke dobbelstenen 
(de Tsjakkabakka). Onafhankelijk 
van de beurt waarin een atleet zich 
bevindt, bevindt het veld zich in één 
van deze toestanden. Bij wijze van 
regel, kan het spel zich nooit als 
dergelijke ontwikkelen dat men zich 
naar een lagere toestand begeeft. 
Men kan bij een nieuwe worp dus 
enkel in dezelfde toestand gebleven worden of gestegen zorden naar een hogere toe-
stand. Dit leidt tot volgend systeem: 

De oefening bestaat er hem dus uit om de initiele toestand van het spel te gaan defini-
ëren alsook de probabiliteit om van toestand naar toestand te bewegen in een nieuwe 
werpbeurt. De initiele toestand van het systeem kan berekend worden als zijnde de 
probabiliteit van elke toestand na de eerste worp. Voor toestand 3 tot 5 is dit eenvou-
digweg de binominale kans van x aantal keer hetzelfde getal werpen bij 5 onafhanke-
lijke worpen met kans 1/6. Aangezien dit kan optreden voor elk van de 6 getallen, die-

nen we dit met 6 te vermenigvuldigen: 
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Staat 1 kan enkel optreden indien alle stenen verschillend zijn: 

Waarop we eenvoudig staat 2 kunnen berekenen als: 

Hieruit volgen dus direct de probabiliteiten na één enkele worp, als initiele staat voor 
de Markov-keten: 

Het berekenen van de kansen om van staat te veranderen volgen allen dezelfde logica 
en worden aldus niet allen vermeld. Hieronder volgen enkel de kansberekening voor 
alle P1x shifts. 

P11 is het behouden van alleen verschillende worpen na het opnieuw werpen van 4 
dobbelstenen. Deze mogen dus niet gelijk zijn aan de eerste en allen anders zijn, of: 

P12 is veel complexer omdat daar de kansen bijkomen om de originele dobbelsteen te 

overstijgen door een paar van andere getallen. Hier komen we dus later op terug. 

P13 kan optreden door het werpen van 2 dobbelstenen identiek aan de eerste, of het 

werpen van drie dezelfde van een ander getal, aldus: 

P14 volgt dezelfde logica en kan optreden door 3 dobbelstenen identiek aan de eerste 
te werpen of een carré van een ander getal, of dus: 

P15 kan enkel optreden door het gooien van een carré identiek aan het eerste getal, of: 

Dit laat toe om de complexe berekening van P12 te omzeilen door: 

Allen enkel (S1) Één paar (S2) Drie dezelfde 
(S3) 

Carré (S4) Tsjakkabakka 
(S5) 

9,26% 69,44% 19,29% 1,23% 0,08% 
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De andere shift kansen worden met een zelfde logica berekend wat ons toelaat om de 
Markov-keten te laten evalueren tot x aantal worpen na de eerste en de exacte kans te 
berekenen op het gooien van een Tsjakkabakka: 

 
De kans op het werpen van de enige echte Tsjakabaka is alsdus 17.051%, wat ook uit-
gekomen werd met Monte Carlo. 

Speciaal willen we Jonas Coussement bedanken voor de wiskundige berekening van 
de probleemstelling en de verificatie van het MatLab model, in Python. 

 
Fouriers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal worpen Kans OP Tsjakkabakka 

1 0.077 % 

2 1.263 % 

3 4.603 % 

4 10.058 % 

5 17.051 % 

6 24.908 % 

7 33.050 % 

8 41.044 % 

9 48.601 % 

10 55.553 % 

15 80.117 % 

20 91.671 % 

25 96.598 % 

50 99.964 % 
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Appendix 

Script Monte-Carlo (MATLAB) 

Script Markov-keten (Python) 
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(Literatuur met de grote L. U schrijft, wij publiceren. Nvdr.) 
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Lesje overpoortcultuur: Le Coulissenboy 
ICT 

Dag beste boerekotters, 
 
Het is weer die tijd van het jaar, het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten, de terrasjes 
raken weer goed gevuld en Le typische Coulissenboy haalt weer zijn zalmr- cue DJ 
scratch sound - ... Ik loop voor op mezelf. Even vergeten dat doorsnee Coupurevolk 
zich niet bezighoudt met de standaard overpoortintriges en –clichés. Dus even wat 
background. Ik, Potokin, ben op één of andere manier vorig jaar bij Moeder Coulissen 
binnengestuikt en heb in mijne zatte €10 flappen uitgegeven om een handtekening te 
mogen zetten op een uitgebreid feutenformuliertje. Achteraf gezien leek het dom dit 
geld daar nutteloos achter te laten, dus besloot ik mee te gaan met de zeer aparte le-
vensstijl van de Moeder Coulissen. Anderhalf jaar en te veel zatte uren in De Coulissen 
later kan ik me zowat een expert noemen op vlak van pauper zijn in De Coulissen.  
 
Genoeg over mezelf, tijd om jullie voor te stellen aan de protagonist van dit cultureel 
Toverpoortavontuur, namelijks Le Coulissenboy (zie afbeelding). Woordenboekdefini-
tie: Le Coulissenboy, ook bekend als: flessenzetter,  fils de papa, barmanfavorietje, ik-
heb-vrienden-tot-mijn-geld-op-is-boyke, ... Een persoon met zakken vol geld en een 
hoofd vol zaagsel. Was in het middelbaar te goed voor iedereen, waardoor vriendjes 
vormen niet zo vanzelfsprekend was.  
Te herkennen aan: Zalmrose Ralph Lauren polo, kort op randje van risqué shortje in 
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een aparte kleur, de 3 bankkaarten met het geld van papalief, de “vrienden” en meisjes 
rond hem die weg zijn als kakkerlakken bij het licht eens de laatste druppel Grey Goo-
se de fles verlaat.  
 
Studies: Rechten, of toch een poging tot (moest van de papa om het familiebedrijf 
over te nemen).  
 
Favoriete bezigheid: Vis en Jean, de uitbaters van De Coulissen, een grijns en dollarte-
kens voor de ogen geven. 
 
Favoriete lied: DJ Antoine vs Timati feat. Kalenna - Welcome to St. Tropez (met de 
marginale “tuut-tuut” tussen, want dat is het teken van Pavlov om een nieuwe fles te 
zetten) 
 
Dure-flessencollectie op appartement (kot is voor paupers): Groot 
 
Penisgrootte: Omgekeerd evenredig met dure-flessencollectie op appartement 
 
Favoriete voetballer: Mertens, daar hij heeft namelijk zaterdag 3 weken geleden een 
fleszetcontest mee gedaan in de Carré 
 
Bij deze hebben jullie, beste boerekotters, hopelijk een kleine schets gekregen van dit 
voor de meeste onder jullie onbekend species van Homo stolidus. Beschouw dit als 
een kleine Dierkunde II les, want nu bent u in staat deze figuur te spotten, te identifi-
ceren aan de hand van dit educatief artikel en te mijden als de pest, je wilt namelijk 
niet in het IQ-leegzuigend veld komen terechtkomen dat dit menselijk object uit-
straalt, trust me, ik spreek uit ervaring... 
 
ICT out! 
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Let’s get physical... 
PR Extern 
 

Gegroet beste boerekotters!!!! 

Zoals velen onder jullie heb ik me soms wel al eens afgevraagd hoe het nu zit met de 

meerdere dimensies die we wel eens tegen komen op tv zoals bij “Rick and Morty” en 

“Interstellar”. Heb geen vrees beste boerekotter, want uw eigenste Jones is op onder-

zoek gegaan (“Thank the Lord for the internet!”) opdat ik jullie dit haarfijn kan uitleg-

gen. 

 

Eerste dimensie 

We gaan van start met een imaginair punt zonder enige waarde, vorm of dimensie 

ook wel de nulde dimensie genoemd. Stel dat we nu een tweede punt beschouwen 

met dezelfde eigenschappen als het vorige punt. Beide punten worden verbonden met 

een lijn om zo de eerste dimensie te creëeren.  

 

Tweede dimensie 

Om de tweede dimensie te maken trekken we een rechte die onze eerste dimensie 

kruist, zoals een x-, en y-as. In deze dimensie kunnen we objecten zoals een vierkant 

of een cirkel beschouwen met een eigen breedte en lengte. 

 

Derde dimensie 

Het beste voorbeeld van de derde dimensie is onze alledaagse wereld waarin elk ob-

ject kan omschreven worden met hoogte, breedte en lengte. We gebruiken dus de x-, 

y- en z-coördinaten van een 3D-assenstelsel. 

 

Vierde dimensie 

Oke, de eerste 3 dimensies waren gemakkelijk, nu komt het echte werk! De vierde di-

mensie is ‘tijd’. Stel, je fietst van je kot naar de faculteit, dan kan je het moment dat je 

op kot bent en het moment dat je op de faculteit bent beschouwen als 2 verschillende 

punten in de tijd. Als je deze punten nu op dezelfde manier verbindt als in de eerste 

dimensie dan krijg je weerom een rechte die we de 4e dimensie noemen.  

 

Vijfde dimensie 

Nu begint het interessant te worden. Om de 5e dimensie te beschouwen moeten we 

het principe toepassen van een alternatieve realiteit. Als je uw eigen leven vanaf je ge-

boorte tot het heden beschouwt dan spreken we over de 4e dimensie, een rechte door 

de tijd. Stel nu dat je enkele weken geleden toch besloot om niet naar ‘Paashaas’ te 

gaan, niet dronken was geworden en niet het meisje van je dromen had gekust. Dan 

was je nu single ipv aan het daten. Vanaf het moment dat je de beslissing maakte om 

toch niet naar ‘Paashaas’ te gaan, vertakt de tijdlijn, die voordien een rechte was. Zo 
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bekom je net als in de 2e dimensie een eindeloos vlak met allemaal verschillende reali-

teiten vanaf een bepaald punt in je eigen tijd. 

 

Zesde dimensie 

Beschouw nu het punt in de tijd waarin je als normaal individu geboren wordt als het 

nulpunt in een cartesiaans stelsel. Afhankelijk van de invloed van verschillende facto-

ren zal je toekomst er anders uitzien. Stel nu dat je geboorte er anders uitziet en je 

bijvoorbeeld hoogbegaafd of als het andere geslacht op de wereld komt dan bestaat 

het cartesiaans nulpunt niet meer en moeten we een 3e tijdcoördinaat toevoegen (de z

-as) om zo een 3D-structuur te krijgen in de tijd. Elke z-coördinaat wijst dan op een 

alternatieve realiteit van je geboorte. 

 

Zevende dimensie 

Nu wordt het interessant: Om de 7e dimensie te kunnen beschouwen moeten we alle 

mogelijke realiteiten van de 6e dimensie comprimeren tot 1 punt. Dit punt omvat alle 

mogelijke tijdslijnen startend vanaf het begin van het universum to het einde ervan. 

Dit kan ook gezien worden als oneindigheid. Net zoals in de 1e en de 4e dimensie moe-

ten we nu een punt zoeken dat verschillend is van onze gecomprimeerde 6e dimensie. 

Maar hoe kan er nu iets groter zijn dan oneindigheid? “What kind of sorcery is this?” 

Wel beste boerekotters, hiervoor moeten we het concept toepassen van meerdere on-

eindigheden. De eerste 6 dimensies die zowel ruimte als tijd omvatten zijn ontstaan 

met de ‘Big Bang’ waarbij ook  fysische wetten zoals zwaartekracht en lichtsnelheid 

zijn ontstaan, specifiek voor ons universum en geldig voor alle mogelijke tijdlijnen die 

het kan bezitten en dus ook voor deze oneindigheid. Maar wat als er met de ‘Big Bang’ 

een universum ontstaan zou zijn waarin de huidige fysische wetten niet zouden be-

staan? Dan ontstaat er een alternatieve oneindigheid waarin bijvoorbeeld het begrip 

zwaartekracht of lichtsnelheid niet zou bestaan of een andere waarde heeft. Deze al-

ternatieve oneindigheid vormt ons 2e punt en we kunnen dus een rechte maken door 

deze 2 punten te verbinden. 

 

Achtste dimensie 

De 8e dimensie is dan weer op dezelfde manier te beschouwen als de 2e en 5e dimensie 

waarbij verschillende punten bestaan met elk hun eigen fysische wetten. Zo krijgen 

we opnieuw en cartesiaans stelsel. 

 

Negende dimensie 

Voor de 9e dimensie is het dan weer hetzelfde liedje als voor de 3e en de 6e dimensie. 

Hierbij beschouwen we een alternatieve start van het universum door opnieuw een z-

coordinaat toe te voegen. 
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Tiende dimensie 

Amai das al ne serieuzen boterham! Gaat het nog boerekotters? We hebben nog 1 di-

mensie te gaan! In de 10e dimensie arriveren we op een punt waarin dat alles wat mo-

gelijk en bedenkbaar is omvat wordt. Onze perceptie en denkvermogen geraken niet 

voorbij deze dimensie en het is daarom ook de natuurlijke limitatie omtrent onze in-

terpretatie van dimensies. 

 

Jones out! 
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BOEREKOTTERS UNITE! 
Woensdag 26 april staat waarschijnlijk al in ‘t groot aangeduid in jullie agenda, en als 
dat nog niet zo is moet je dit dringend doen! Dan gaat de 34ste editie van de Gentse 
12urenloop door en geven we weer het beste van onszelf! Al enkele jaren slagen we 
erin een podiumplek te bemachtigen en we zijn uiteraard niet van plan deze ooit te-
rug af te staan ;) kom dus zeker een rondje lopen om VLK te steunen! #oneteam 
 
Naast lopen kun je ook in de tent (die we weer delen met onze mede-ingenieurs van 
VTK) komen chillen, supporteren op de tribune of komen genieten van optredens en 
randanimatie op het sint-pietersplein! Het wordt een topdag :D 
 
Het thema dit jaar is Mario Kart! In plaats van muntjes mag je bij ons wel rondjes ver-
zamelen :p en voel je zeker vrij om als Mario, Luigi of Yoshi te komen. Wij voorzien 
sowieso wat decoratie ;) 
 
Ons geliefde clubcafé, de Koepuur, is ook weer zo vriendelijk geweest te sponsoren, 
dus per 4 rondjes die je loopt voor VLK krijg je van hen een pint! Op de dag zelf zijn 
pinten en frisdrank aan 1 euro te verkrijgen in de tent. 
 
Afsluiten doen we met nog wat reclame voor de looptrainingen op maandag ;) Echt 
iedereen is welkom om met ons te oefenen en te schitteren eind april!  
 
WIJ KUNNEN DEES! 
Kusjes van sport xxx  

https://www.facebook.com/hashtag/oneteam
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Tips Voor Goeie Trips 
PR Intern 
 

Hey jij! Beschik jij over de volgende vier eigen-

schappen?  

 -Je houdt van reizen 

 -Je bent avontuurlijk 

 -Je hebt wanderluuuuust xD 

 -Je bent arm 

 

Zoja, ziehier een artikel over hoe je de reis van je leven moet vinden! 

 

Optie Uno: Je hebt geen idee waar je naartoe wilt 

Aangezien je beschikt over de nodige hoeveelheid wanderlust (2012, Wanderlust is een 

Amerikaanse komische film van David Wain met in de hoofdrollen onder meer Jennifer 

Aniston en Paul Rudd) en aangezien de wereld uw oester is maakt het je soms hele-

maal niet uit waarheen de wind je brengen zal. Je kan altijd gewoon een dartspijltje op 

een wereldkaart gooien en zo op goed geluk ergens belanden, maar dat kan al eens 

duur uitdraaien (zo kost een septemberreisje naar het ei-

land Anguilla je al gauw 5500 euro vanuit Brussel). Een an-

dere optie is om TravelUnlimited, mijn oogappeltje, te vol-

gen op Facebook.  

 

TravelUnlimited verzamelt pareltjes van foute prijzen en promoties bij de meeste 

luchtvaartmaatschappijen. Bij foute prijzen gaat het vaak om algoritmefouten waarbij 

prijzen per ongeluk een paar honderd euro te goedkoop worden aangeboden. Je kan 

deze vluchten vervolgens kopen en hopen dat ze niet geannuleerd worden. Indien dat 

toch gebeurt krijg je je geld toch teruggestort! Om enkele voorbeelden van zotte prij-

zen van de laatste weken te noemen: 

 

-Dominicaanse Republiek: 181 euro retour vanuit Barcelona (niet zo duur om aanslui-

tende vluchten te boeken naar en van Brussel) 

-Reykjavik, IJsland: 110 euro retour vanuit Amsterdam, 140 euro vanuit Brussel 

-Toronto, Canada: 292 euro vanuit Parijs 

-Kopenhagen, Denemarken: 29 euro vanuit Charleroi  

-Natal, Brazilië: 310 euro retour vanuit Keulen (Brussel-Zuid – Keulen met de trein 

kan al vanaf 25 euro) 

-Lima, Peru: 483 euro retour vanuit Brussel 

-Almaty, Kazachstan: 280 euro retour vanuit Brussel 
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Deze vluchten zijn niet allemaal in de zomervakantie, maar een echte avonturier 

vindt altijd een gaatje in zijn agenda. TravelUnlimited is zeker een aanrader, zelf ben 

ik hiermee voor 8 euro naar Berlijn en terug gevlogen.  

 

Optie Dos: Je hebt een idee waar je naartoe wilt 

Om de beste prijzen voor een bestemming naar keuze te vinden bestaan er verschil-

lende tactieken. Een goede eerste truc is om na enkele zoekopdrachten steeds je coo-

kies te verwijderen, zo vermijd je dat websites collectief hogere prijzen beginnen to-

nen. Ook boek je best steeds apart per persoon, zodat er geen stiekeme groepskosten 

bij komen. 

 

Stel: Ik zou graag naar Hanoi, Vietnam gaan in september. Hoe pak ik dat best aan? 

 

1)Skyscanner.com 

Met Skyscanner kan je voor de volledige 

maand september kijken welke dagen het 

goedkoopst uitkomen om heen en terug te 

boeken. Hier zie je dat als je op 1 september 

vertrekt je best op 24 september een terug-

vlucht boekt. 

Skyscanner is niet perfect. Nakijken kan je 

altijd doen met Momondo.nl.  

 

 

 

2)Momondo.nl 

Momondo controleert ook bij een hele reeks luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus 

wat de goedkoopste vluchten zijn. Ook is het iets betrouwbaarder dan Skyscanner.  Je 

moet bij het boeken van vluchten hier ook altijd controleren dat er geen tussenlan-

dingen van 12 uur zijn of dat je 20 uur langer onderweg bent naar je bestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, printern 
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Ons Boerekot: CMET 
Penning 
 

Het feit dat de gemiddelde Boerekotstudent enkel kennis heeft over hun eigen lessen-

rooster en erg onwetend is over wat er nog er zich nog allemaal afspeelt op ons gelief-

de Boerekot was voor ons als penning de reden om onze kennis en wijsheid over en-

kele onderzoeksgroepen met jullie te delen. 

 

Deze maand geven we jullie wat meer info over CMET, het Centrum voor Microbiële 

Ecologie en Technologie, onderdeel van de vakgroep voor Biochemische en Microbi-

ële technologie. Deze vakgroep staat onder leiding van prof dr. ir. Korneel Rabaey on-

der andere gekend door de studenten als lesgever van het vak ‘Biotechnological Pro-

cesses for Environmental Sanitation’, prof dr. ir. Nico Boon en prof. dr. ir. Tom Van de 

Wiele. 

 

CMET is gespecialiseerd in de studie en toepassingen van gemengde microbiële cultu-

ren en gemeenschappen. Zo’n microbiële gemeenschap bestaat uit verschillende po-

pulaties die elk een functionele biologische entiteit voorstellen en dus elk een ver-

schillende metabolische capaciteit bezitten. Indien deze biologische entiteiten op een 

juiste wijze georganiseerd worden kunnen deze een erg krachtige bron zijn. Bij CMET 

gaat men zich focussen op het optimaal beheren van deze microbiële hulpbronnen 

(Microbial Resource Management, MRM). Wat hen de mogelijkheid geeft om nieuwe 

producten en processen te ontwikkelen, maar ook om de omgeving en de menselijke 

gezondheid te gaan verbeteren op een duurzame manier. Deze benadering gaat 

CMET toepassen op verschillende gebieden zoals microbiële ecologie, functionele 

voeding, medisch microbiële ecologie, risicobeoordeling, biomaterialen en nanotech-

nologie, behandeling van water, aquacultuur, bio-energie, onderzoek van grond en 

sedimenten.  

 

Een laatste interessant weetje is dat aan deze vakgroep onlangs een methode werd 

ontwikkeld om gras om te zetten in biobrandstof. Dit project is zeer revolutionair en 

staat dus zeker nog in zijn kinderschoenen. Het is momenteel slechts mogelijk om in 

het labo enkele druppels biobrandstof te produceren uit gras, uit de resultaten blijkt 

wel dat de totale omzetting erg efficiënt kan zijn. Dit klinkt dus zeker veelbelovend! 

 

Penning out! 
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Fuckboys: wie zijn ze en hoe ze te herken-
nen 
(Hoe ze te vermijden, daar zijn we zelf nog niet 
zo goed achter) 
Sport 
 
~  een artikel geschreven door 2 ervaringsdeskundigen  ~ 
 
Val jij ook altijd op wat arrogante mannen, die zeer zelfzeker zijn, en net iets te 
smooth overweg kunnen met vrouwen? Proficiat, dan val je net als velen op de zoge-
heten fuckboy! 
 
Nog niet helemaal mee? Urban Dictionary is je redder in nood met zijn steeds verhel-
derende definities: 

 - “a manipulating dick who does whatever/whoever it takes to benefit him, re-
gardless of who he screws over” 

 - “a person who’s only purpose in life is to fuck shit up” 
 - “a man who will use and hurt as many girls as necessary, as long as they’re get-

ting their dick sucked” 
 

Hoewel de definitie zeer straight forward is, 
toch zijn ze soms moeilijk te herkennen. Wij 
helpen je eventjes op weg. Omdat wij echt 
wel in de positie zijn om dit te doen……. 
 
Één: Hij ziet er goed uit, vrij mannelijk, vaak 
een baardje. (Het feit dat hij het weet van 
zichzelf en je niet de enige bent die rond 
hem hangt, negeer je eventjes, net als het 
feit dat hij ze allemaal tegelijk om zijn vinger 
probeert te draaien). 

 
Twee: Meestal gaan er wel verhalen over hem de 
ronde, maar wat doen ze ertoe? Voor jou zal hij ver-
anderen… 
 
 

 
Drie: Op het moment dat jij beslist je over hem te zetten, staat hij er ineens terug.  
De aandachtshoer. Hij zal beseffen wat hij mist zeker… (zie je wel dat hij mij graag 
ziet!!!) 
 

Fuckboy handbook: Enter her life 
Fuck shit up and leave 
Text her I miss you every three 
weeks when she tries to move on 
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Vier: Kunnen ze je verleiden op minder dan een uur met hun smoothtalk praatjes en 
vrij arrogante grapjes? Dan zijn ze getraind… Of wacht, is dat niet wat ze noemen: 
liefde op het eerste gezicht? 
 
Vijf: The problem with mistakes is that they are sometimes really good kissers. Maar 
als je je amuseert, is het oke, toch? 
 
Zes: Ook al zeg je jezelf iedere keer dat je het niet meer zal doen, toch weet hij je op 
één of andere manier toch iedere keer weer te overtuigen (of is dat de alcohol?) 
 
Note: Een fuckboy is helemaal niet hetzelfde als een kerel die veel muilt. Fuckboys 
geven je het gevoel dat je speciaal bent, als ze je nodig hebben. (amai wij worden ge-
lukkig van dit artikel schrijven).  
 
Hoe ze te vermijden: 
1: Geen alcohol. 
2: Meisjes kussen toch veel beter ;) 
3: Geloof gewoon niet wat hij zegt, jongens zijn niet te vertrouwen… (standaard wij-
venartikel) 
4: En als het toch gebeurt, trek het je niet aan. Het leven is kort en je studententijd 
gaat voorbij. Als ze goed muilen, heb je dat toch al gehad. 
 
 
 
 
5: Fouten maken is menselijk. Wij kunnen het weten. 
“I never make the same mistake twice! I make him like 7 times, you know, just to be 
sure.” 
6: En uiteindelijk, iedereen wacht op de ware. De vraag is gewoon: Wat doe je in tus-
sentijd? 
(Hoewel er 1000 betere opties zijn, gaan we hier niet dieper op in) 
 
Note 2: No worries! Wij zijn perfect gelukkige mensen, in deze tussentijd 
 
PS: Als je nog vragen hebt, kun je altijd bij een psycholoog terecht. De vice van de 
VPPK blijkt zeer goed te zijn.  
Ah nee wacht… 
(We hebben toestemming om deze subtiele steek te publiceren van de man in kwestie 
zijn dooppeter) 
PPS: Emil, we zien u nog steeds graag hoor! (voor deze hebben we geen toestem-
ming) 
PPPS: De rest durfden we niet te vermelden :p  
PPPPS: Woensdag 26 april is het twaalfurenloop! Jullie zijn allemaal welgekomen om 
ons mee naar de derde plaats te lopen/schreeuwen! (Sluipreclame, overal sluiprecla-
me)  

Don’t cry because it’s over, smile because it happened 
and he didn’t get you pregnant 
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Gérard, de dronken canard 
Paviljoenbeheerder 
 

Op een dag ging Gérard de canard op stap in Gent. Voor de mensen die zich nu afvra-

gen waarom deze naam niet overeenkomt met de titel van dit verhaal: LEES VERDER 

want je hebt vermoedelijk toch niets beters te doen, je bent immers al dit belachelijk 

verhaaltje aan het lezen. Gérard was dus op stap door het Gentse en hij vroeg zich af 

waar hij zich die dag weer mee ging bezigen. Omdat hij niets van Gent afwist, de 

dork,  liep hij eerst wat verloren rond in deze grote studentenstad. Plots kreeg hij het 

geniale idee om bij de toeristische dienst binnen te stappen. Een vriendelijke, maar 

aar(t)slelijke vrouw gaf hem alle info die hij compleet niet nodig had en na enkele mi-

nuten besefte Gérard dat zijn idee toch niet zo geniaal was als hij gedacht had. Hij 

vluchtte dus bij dat afgrijselijke mens weg en zette zijn tocht door Gent verder.  

 

Uren later had Gérard de canard nog altijd niets gedaan, wat hij tof vond, en hij was 

net aan het denken om terug te keren naar zijn thuisstreek toen hij bij de Overpoort-

straat aankwam. Het eerste wat hem opviel was een frituur genaamd de Gouden Saté. 

Hij stapte binnen en bestelde een kleintje met barbecuekruiden waarop de man ach-

ter de toog vroeg of hij een kleintje met viagra bedoelde. Gérard was zo uit zijn lood 

geslagen dat hij maar snel ja knikte. Hierop grijnsde de man breed en zijn kleine por-

nosnor begon op en neer te gaan. Nadat Gérard zijn buikje vol had gegeten ging hij 

verder op stap doorheen de oneindige aaneenschakeling van cafés, pita-koten, en an-

dere plaatsen waar je je maag eens kunt laten voelen wat vettigheid is. Af en toe 

moest hij uitwijken voor een veel te blitse sportkar die door de straat reed en nog veel 

meer moest hij terug recht krabbelen nadat hij over een in de goot liggende dronken 

student was gestruikeld. Hij besloot 1 van de cafés binnen te gaan. Dit was het begin 

van een solo-kroegentocht die nog eeuwen in de eendengeschiedenis zal vermeld 

worden als uitzonderlijke krachtprestatie. 

 

Na vele haltes in al evenveel cafés kwam hij plots terecht aan een berg die naar bene-

den ging. Aangezien dat hij nog nooit eerder een berg van op de grond had gezien 

(want een eend vliegt meestal), besloot hij af te dalen. Hij rolde de berg naar beneden 

en plonsde beneden gekomen in het braakheldere slootwater van de Coupure. Hij 

peddelde verder en bevrijdde zich tijdens zijn toch meermaals van fietsen die zich 

vasthaakten  rond zijn poten. Dit vond Gérard nogal raar want het waren maar gewo-

ne fietsen en geen waterfietsen waarvan je nog zou kunnen verwachten dat ze in het 

water liggen.  

Plots werd hij door een onnatuurlijk hemels licht langs het water aangetrokken. Hij 

kon er zijn ogen niet van af houden en zonder dat hij het wist, kroop hij uit het water 
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en waggelde in de richting van het licht. Hij ging het café binnen, zette zich aan de 

toog, raakte verwikkeld in een gesprek met de troepen van het trotse Scheve Leger en 

de rest is geschiedenis. Aan al de mensen die dachten dat er een echt verhaal ging ko-

men, zou ik willen zeggen dat je toch maar weer lekker uw tijd verdaan hebt. 

Moraal van het verhaal: Verwacht nooit teveel van iets en al zeker niet van verhalen 

over dronken eenden.  

 

Moraal van de moraal van het verhaal: Verwacht dus om te beginnen al zeker niet te-

veel van de moraal van het verhaal. 

Paviljoenbeheerder out 
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Ra Ra Ra met recruitment 
Recruitment 
 

Plaats de juiste kinderfoto bij het juiste praesidiumlid: 

  1  Tim Van Over-
straeten 

  11 Thomas Sibret   21 Arjen Van de Walle 

  2 Tomas De Backer   12 Fara De Raeymae-
kers 

  22 Sarah Hertecant 

  3 Alexander Poto-
kin 

  13 Tijs Alleman   23 Eline Raeman 

  4 Jorien Favere   14 Valérie Mattelin   24 Hannah Vanover-
berghe 

  5 Jeroen Baillière   15 Eva Krikilion   25 Sarah Vanbesien 

  6 Wim Deschuyter   16 Klara Bouwen   26 Emil Willemeyns 

  7 Ruben Savels   17 Tom Smets   27 Lotte Pollaris 

  8 Wim Opsomer   18 Eline Blondeel   28 Jens De Busscher 

  9 Wolf Goddaer   19 Jonas Desmedt   29 Benoit Filliers 

  10 Maxim Vanseve-
nant 

  20 Bertjan Olivier     

Voor wie nog een geheugensteuntje nodig heeft, ons huidig praesidium: 
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Oplossing: 1 = C, 2 = ZZZZ, 3 = I, 4 = D, 5 = E, 6 = Q, 7 = L, 8 = N, 9 = U, 10 = G, 11 = M, 12 = W, 

13 = J, 14 = V, 15 = S, 16 = P, 17 = ZZZ, 18 = K, 19 = Z, 20 = O, 21 =  ZZ, 22 = A, 23 = R, 24 = T, 25 = 

F, 26 = Y, 27 = H, 28 = X, 29 = B 

Indien je de foto’s graag in kleur bekijkt, kan dit altijd bij de Groei online op http://

www.boerekot.be/groei-2016-2017 ! 

http://www.boerekot.be/groei-2016-2017
http://www.boerekot.be/groei-2016-2017
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Auld lang syne 
Cantor 
 

Als je ooit al een cantus hebt meegemaakt, kan je volgend ‘probleem’ zeker herken-

nen. We zingen een avond lang nummers in allerlei verschillende talen: Nederlands, 

Latijn, Engels, Frans, Duits, Zuid-Afrikaans, Italiaans, … Maar de meesten onder ons 

zijn niet in staat tot vloeiend lezen, spreken en schrijven van al die talen. Zo komt het 

dus meermaals voor dat we uit volle borst meebrullen, zonder ook maar een clue te 

hebben wat we aan het zingen zijn.  Nu kan je hier op reageren door ofwel een slok of 

twee van je pint te nemen en gewoon weer verder mee te brabbelen, ofwel door je af 

te vragen: “Hey, waar komt deze vette schijf eigenlijk vandaan en wat zou het über-

haupt betekenen?”  

Daarom voel ik me, als huidige cantor, geroepen om jullie wat bij te brengen over on-

ze onverstaanbare classics.  

Auld lang syne is een schots gedicht, geschreven door Robert Burns in 1788. De eerste 

strofe en het refrein bestonden al langer maar waren nooit eerder opgeschreven. 

Burns schreef deze op toen hij het hoorde van een oude man. Daarnaast schreef Burns 

waarschijnlijk zelf alle andere strofes en gaf hij er een melodie aan.  

 

De titel, letterlijk vertaald in standaard Engels, betekent “Old long since”, m.a.w.: 

“Lang geleden”. Het nummer begint met een retorische vraag, nl. de vraag of oude 

kennissen vergeten moeten worden. Het lied gaat dus over herinneringen ophalen en 

het verleden koesteren, waardoor het in heel wat Engelstalige landen gezongen wordt 

op oudejaarsavond.  

Daarnaast wordt het nummer ook gewoon gebruikt voor algemene overgangen van 

oud naar nieuw, gaande van eindes van feestjes en begrafenissen tot wanneer de Uni-

on Jack voor het laatst naar beneden gehaald wordt bij het onafhankelijk worden van 

een Britse kolonie.  
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Tijdens Hogmanay (schots oudejaarsavond) wordt dit nummer traditioneel gezongen 

in een grote kring terwijl mensen elkaars handen vasthouden. Vervolgens worden tij-

dens de laatste strofe de armen gekruist en zo elkaars handen vastgehouden. Wan-

neer het lied gedaan is loopt iedereen van de kring naar het midden, nog steeds met 

elkaars handen vast, waarna ze onder hun armen door draaien en met het gezicht 

naar buiten nog steeds met de handen in elkaar staan.  

 

Vrij geïnterpreteerd zie ik het nummer als volgt: 

In de eerste strofe wordt de retorische vraag gesteld of men oude vrienden niet beter 

zou vergeten. In het refrein lijkt het antwoord hierop te zijn dat deze oude vrienden 

nogmaals afspreken om samen iets te drinken for old times sake (“we’ll take a cup of 

kindness yet, for auld syne”). Dit lijkt bevestigd te worden in strofe 2, waar de 2 vrien-

den elk een pint kopen en samen drinken. In de strofes 3 en 4 halen ze herinneringen 

op van dingen die ze samen deden en beseffen ze dat ze uit elkaar gegroeid zijn. In de 

laatste strofe geven ze elkaar de hand en besluiten ze nog eentje te drinken for old ti-

mes sake. 

(Op de volgende pagina vindt u een vertaling van het originele schots naar standaard 

engels.) 
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Should auld acquaintance be forgot, 
and never brought to mind? 
Should auld acquaintance be forgot, 
and auld lang syne? 
  
CHORUS: 
For auld lang syne, my jo, 
for auld lang syne, 
we'll tak' a cup o' kindness yet, 
for auld lang syne. 
  
And surely ye'll be your pint-stoup! 
and surely I'll be mine! 
And we'll tak' a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne. 
  
We twa hae run about the braes, 
and pou'd the gowans fine; 
But we've wander'd mony a weary fit, 
sin' auld lang syne. 
  
We twa hae paidl'd in the burn, 
frae morning sun till dine; 
But seas between us braid hae roar'd 
sin' auld lang syne. 
  
And there's a hand, my trusty fiere! 
and gie's a hand o' thine! 
And we'll tak' a right gude-willie waught, 
for auld lang syne. 

Should old acquaintance be forgot, 
and never brought to mind? 
Should old acquaintance be forgot, 
and old lang syne? 
  
CHORUS: 
For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne, 
we'll take a cup of kindness yet, 
for auld lang syne. 
  
And surely you'll buy your pint cup! 
and surely I'll buy mine! 
And we'll take a cup of kindness yet, 
for auld lang syne. 
  
We two have run about the slopes, 
and picked the daisies fine; 
But we've wandered many a weary foot, 
since auld lang syne. 
  
We two have paddled in the stream, 
from morning sun till dine (= dinner); 
But seas between us broad have roared 
since auld lang syne. 
  
And there's a hand my trusty friend! 
And give me a hand o' thine! 
And we'll take a right good-will draught, 
for auld lang syne. 
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Goed gezien met tante Jorien  
Stekskes 
 
Beste lezer, wederom welkom op de pagina van mijn rubriek! April, 
paaseitjes, de lente, de eerste zonnebrand, aaah. Ein-de-lijk.  

Vergis u echter niet, liefste lezertjes, want hoe volmaakt het leven nu 
ook lijkt, het kan nog altijd gemakkelijker. Daarom zoek ik speciaal 
voor jullie elke maand opnieuw naar de beste tips en tricks die de dag-
dagelijkse routine versoepelen, als het ware de olie op de ketting van 
de levensfiets.  

De tip van deze maand is heel kort en simpel: een lucifer opsteken helpt de slechte wc
-geurtjes te verdrijven. 

Gedaan met die synthetische luchtjes ‘lavendel’ en ‘dennenbos’, die trouwens al veel-
besproken werden omtrent hun samenstelling en het effect op de gezondheid. Zo zou-
den ze slecht zijn voor het zenuwstelsel en zijn ze gevaarlijk voor zwangere vrouwen 
en mensen met astma.  

Hoe komt het eigenlijk dat lucifers (“stekskes”) die strontgeur kunnen verdoezelen?  

Het rode kopje van de lucifer bevat voornamelijk een oxidans (kaliumchloraat) en 
hiernaast ook enkele additieven waaronder zwavelcomponenten om de ontbranding 
te bevorderen. Deze zwavelverbindingen worden tijdens het ontbranden in zwaveldi-
oxide omgezet. Dit gas heeft een bijzonder scherpe geur waar de neus erg gevoelig 
voor is, zodat onze reukzin een beetje verdoofd wordt. Weg met die onwelriekend-
heid! Weg met dat reukorgaan! Heel effectief, ziet u. 

Op het internet circuleren veel wetenschappelijk onverantwoorde filmpjes van mense-
lijke flatus die in brand gestoken wordt. Wees gerust beste lezer, zo’n situaties zullen 
u niet overkomen in de toiletruimte. Daar is de lucht immers genoeg verdund en zijn 
de methaan- en waterstofgasconcentraties laag genoeg. 

Ziezo, nu kunnen we allemaal weer met een gerust hart de pot op! 

 

BONUS: Jawel!!! De eerste lezersinzending is binnen!!! En ik verzeker jullie: het is een 
prachtexemplaar. 

Een vriendelijke lezer stuurde mij de gezegende woorden “Middelst muisknop gebrui-
ken omeen link te openen, opent get in een ander tabblad” via een niet-nadergenoemd 
kanaal.   

Mijn speurinstinct trad onmiddellijk in werking en ik ontdekte dat inderdaad, wan-
neer je op een link klikt met de scrollbar van je computermuis, die link in een ander 
tabblad wordt geopend! Dankjewel lieve lezer! 

Heb jij nog een goede levenshak die je graag met de mede-bio-ingenieurs wil delen? 
Aarzel niet om hem door te sturen en wie weet win je een prijs. Wie weet ook niet. 
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Praten en vaten 
Stuvers 
 

 

Studentenvertegenwoordigers van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, verenig 

u! Oké toegegeven, “Avengers assemble” klinkt echt wel beter, maar toch.  

 

Wij zijn de StuVers. Acht studenten van onze teergeliefde faculteit die jullie belangen 

verdedigen. Wie zijn wij? Maxim Caby, Celine Callewaert (de “ik” in dit artikel), Jean-

Baptiste Devlieghere, Eva De Mits, Stijn De Sutter, Marie Tavernier, Tom Van den 

Broecke en natuurlijk, DE stuver, Jan DEman ;). Vorig jaar waren er verkiezingen en 

daarbij zijn wij verkozen om jullie te verdedigen! 

 

Wat doen wij?  

We vullen de vele commissies in die aan deze faculteit plaatsvinden, zoals de krediet-

commissie, nevenactiviteiten, gender en diversiteit, internationalisering, beleidsplan, 

gastproffen, Korea, ICT,… 

Velen van ons zitten in de KCO (kwaliteitcelonderwijs), OEC (Opleidings Evaluatie 

Commissie) waar we de kwaliteit van het onderwijs bewaken. Daarnaast heb je nog de 

OC leden (opleidingscommissies), klasverantwoordelijken, commissies voor het aan-

stellen van ZAP-leden e.d.  

 

Oké, jullie hebben het waarschijnlijk al door: veel commissies, veel vergaderingen. De 

belangrijkste vergadering is de faculteitsraad. Eén keer per maand, op een donderdag, 

zitten alle ZAP, ATP, AAP* en de studenten samen om over allerlei topics te praten en 

beslissen. Hier komen alle commissies samen en wordt er een finale beslissing geno-

men. 

 

Wij verdedigen jullie stem in deze beslissing! Als strijdlustige Spartanen staan we op 

de barricades, schreeuwen moord en brand en halen de hooivorken boven. Alhoewel, 

zo’n revolutie is niet altijd nodig. Het rectoraat moet niet elke week worden bezet. 

Toch, als de topics ons zo nauw aan het hart liggen en er moet iets aan veranderen, 

kan dit wel eens gebeuren. Denk aan de protesten van de GSR (Gentse studentenraad) 

bij het verduren van de MaNaMa opleidingen. 

 

 

 

 

 
*ZAP: Zelfstandig Academisch Personeel (proffen) 

AAP: Assisterend Academisch Personeel (assistenten) 

ATP: Administratief en Technisch Personeel (spreekt voor zich)  
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Om jullie belangen te verdedigen moeten we uiteraard jullie mening weten. Dit is nu 

net waarom ik dit artikel schrijf. We houden een event op donderdag 20 maart waarin 

we om jullie mening vragen over allerhande topics. Praten, Vaten & Pizza zal jullie 

mening vragen over: 

 

Bachelorhervorming: De Bachelor wordt volgend jaar hervormd, hierbij is de input 

van de studenten cruciaal! Is het 2e jaar te zwaar? Zijn er vakken overbodig of no-

dig? 

Engelstalige masters: Deze hebben vele voordelen, maar ook enkele nadelen, wat is 

jullie mening? 

Blokkensysteem / Kalenderhervorming: Een vaak besproken onderwerp, maar 

wat houdt het nu eigenlijk in, en wat vinden jullie ervan? (Denk terug aan het 

groei artikel hierover enkele maanden terug) 

Onderfinanciering: Het geld is op, en wij willen weten hoe de studenten dit aanvoe-

len! 

Klaagtafel: Heb je algemene klachten, bedenkingen, suggesties, grijp hier jullie kans! 

 

Hier gaan telkens een StuVer of twee bij de tafel aanwezig zijn om naar jullie menin-

gen te luisteren en ze te noteren. Omdat studenten blijkbaar enkel geëngageerd wor-

den door gratis drank, houden wij een gratis receptie (georganiseerd door VLK) met 

bier, andere dranken en versnaperingen. Om jullie al helemaal enthousiast te krijgen 

delen we ook gratis pizza uit!! 

 

We hopen om jullie daar te zien :D 

StuVers out! 
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IAAS 
*EXCLUSIEF* 

Bij IAAS hebben we enkele pagina’s uit het dagboek van pater 

Callewaert kunnen bemachtigen en dan wel nog over de awesome 

activiteiten die net achter de rug zijn! Lees snel verder! 

 

Hello everyone! 

Aangezien we een internationale vereniging zijn zouden we toch af en toe Engels mo-

gen praten, nee? 

 

Dus liefste dagboek, wat is er allemaal gebeurd? 

 

Dinsdag 22 maart vond de prachtig in elkaar gestoken lezing over Bioproductions in 

Space plaats. De Oehoe zat bijna vol! Het onderwerp was het MELiSSA-project, een 

project omtrent voedselproductie in de ruimte. Als we ooit op Mars willen gaan wo-

nen gaan we uiteraard voedsel nodig hebben. Dus de wetenschappers in dit project 

werken aan een gesloten ecosysteem waarin planten en cyanobacteriën de astronau-

ten van voedsel en zuurstof voorzien. Bacteriën sluiten dan de kringloop. En sinds we 

toch over eten en drinken bezig zijn: de receptie achteraf werd alleszins ook ge-

smaakt! 

 

Nog iets? 

Dinsdag 28 maart vond de IAAS Ontbijtjesactie plaats!  

 

De IAAS-comités in Gent en Leuven waren al sinds de januari-examens bezig met het 

zoeken naar sponsors voor ons overheerlijk ontbijtje. En of dat goed verlopen is, amai! 

Er zat van alles en nog wat in ons ontbijt, zoals speculoos, een zak chips, een fles cho-

comelk, keukenspatels met een spreukske op (het is en blijft bond zonder naam ;) ), 

chocopasta, yoghurt, confituur… Daarnaast stonden we op het ontbijtje zelf natuurlijk 

ook met muffins, D.I.Y. chocomelk*, koffie, omelet, hesp, kaas… 

 

Natuurlijk raken al die dingen daar zomaar niet. Dus de dag ervoor maakte het hele 

comité de zakjes klaar en zat ik weer 200 eieren te koken. De dag van het ontbijt 

smaakte wel wat zuur. Met nog een kater van het derdebachweekend, een gigantisch 

slaaptekort en een enorm ochtendhumeur stond ik op de faculteit om 6u30 om samen 

met iedereen het ontbijt klaar te zetten. Gelukkig klaarde mijn humeur op na het 

drinken van 5 tassen koffie en het zien van alle tevreden ontbijters :D. 

 

*D.I.Y. chocomelk: Je krijgt warme melk en doet er overheerlijke chocoladestukken in 
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Waarom doen we dit ontbijt in godsnaam? Om onszelf te straffen door vroeg op te 

staan? Nee, tuurlijk niet dagboek. De opbrengst van dit ontbijt gaat rechtstreeks naar 

onze werking. Aangezien IAAS probeert alle activiteiten zo goedkoop mogelijk te hou-

den is dit dus BROODnodig. (hehe) 

 

Lots of love 

Pater Callewaert 

 

Ok, ik leg snel het dagboek weg voor ze me ziet! Nu op naar wat komt! 

Wat gaat er nu nog gebeuren?  

 

Maandag 24 april is er de Trade Fair! 

“Huh, wattes, een trade fair? Moet da nie fair trade zijn ofzo?”  

Wel liefste dagboek, om eerlijk te zijn, die naam is wat verwarrend gekozen. De trade 

fair, is een fair waar we traden. Maar wat traden we dan? Voedsel natuurlijk! Het is 

een traditie binnen alle IAAS-comités over de hele wereld om op deze avond hun land 

voor te stellen met voedsel en drank. Dan gaat iedereen van alles gaan proeven en zo 

andere culturen leren kennen. Dit mondt dan meestal uit in een feestje want landen 

zoals Oostenrijk, Kroatië en meer brengen natuurlijk Schnapss en Rakia mee. 

 

Wij willen dit graag eens naar de lokale studenten brengen en na het succes van vorig 

jaar doen we het dit jaar grootser! 

 

In de Agora kan je voor goedkope prijsjes eten proeven van verschillende culturen en 

terwijl genieten van een drankje, de live optredens of elkaar. (Ik bedoel babbelen he!) 
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We zijn nog steeds op zoek naar mensen die iets willen koken (met compensatie) en 

mensen die willen optreden (ook met compensatie). Geïnteresseerden kunnen altijd 

mailen naar Celine.Callewaert@UGent.be en Nha.Van@UGent.be of kunnen zich in-

schrijven op het “International Cooking” event. 

 

Houd zeker de Facebookpagina in het oog voor enkele foto’s van vorig jaar en teasers 

met welk heerlijk eten er al zal zijn ;) 

 

Donderdag 27 april – zondag 30 april gaat ICYA door in Leuven. Dit is de Interna-

tional Conference for Youth in Agriculture. Een 4 dagen durend congres waarbij jon-

geren van over de hele wereld soft skill trainings gaan krijgen, lezingen kunnen vol-

gen en daarna kunnen debatteren over de onderwerpen. Onderwerpen zoals: 

vluchtelingen crisis, vrouwen in landbouw, food waste, VCP project, urban farming en 

new agri-generation. Interesse? Mail naar onze vice president of finance Ellen, 

vpfinance@iaasworld.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan meer persoonlijk misschien, nog een uitgaande exchange week. 

 

Donderdag 4 mei – woensdag 10 mei gaat Pater Callewaert op exchange week naar 

Volos in Griekenland. Met een congres over sustainable agriculture, debat, rondlei-

dingen, trade fair, workshop traditionele dans, brouwerijbezoek en meer zal ze zich 

daar zeker niet vervelen! 

 

Wil je meer weten over de exchange weeks, zou je zelf ook wel eens willen weten hoe 

het er bij IAAS aan toe gaat? Mail dan gerust naar  wcdmeest.Demeester@UGent.be 

of stuur IAAS Gent een berichtje op facebook! Tot de volgende keer!  

 

mailto:Celine.Callewaert@UGent.be
mailto:Nha.Van@UGent.be
mailto:vpfinance@iaasworld.org
mailto:wcdmeest.Demeester@UGent.be
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De Koe loeit! 
 

Dag Vrienden van de Koepuur! 
 
Voelt u het ook? Die eerste zonnestralen? De activatie van uw olifactorische recepto-
ren bij contact met de eerste barbecuekruiden, gedragen door een verkwikkelende 
lentebries? De verfrissende slok van dat eerste ijskoude pintje genuttigd op een zon-
overgoten terras? Volledig tegen Game of Thrones in zeggen wij: WINTER IS GONE! 
Dus haal die shorts en rokjes maar boven en laat die melkflessen snel een tintje of 50 
bijkleuren. En waar anders dan op het terras van uw lievelingsetablissement “De Koe-
puur”? Toegegeven, ons terras staat er momenteel wat meewarig bij, maar dat zal de 
zonnekloppers, pintendrinkers en barbecueliefhebbers een worst wezen! En in ver-
band met dit terras hebben wij voor jullie, vrienden van de Koepuur, een extra in-
spanning gedaan! Na moeizame onderhandelingen zijn wij er namelijk in geslaagd 
een spiksplinternieuwe terrasbemeubeling binnen te halen! Deze zou eerstdaags onze 
buitenvloeren moeten komen opfleuren! Kom daar dus zeker van genieten! Voorts 
kunnen we u al mededelen dat er plannen op til zijn om aan de (zonnige) kant van de 
Ekkergemstraat onze terrasmogelijkheden uit te breiden, speciaal voor u! Iets om in 
de gaten te houden… 
 
April heeft behalve de frivole flierefluiters van de lente ook een ander cadeautje mee-
gebracht: de invoering van het circulatieplan. Voor vele mensen en zaken een ware 
verfoeienis, maar voor ons eerder een bron van vermaak. Kom u zelf maar eens bij ons 
zetten en meetellen hoeveel auto’s de van rijrichting veranderde Coupure Links toch 
inslaan, om dan enkele meters verder op hun tellen terug te keren. Ik ruik een drank-
spel! Eén slok voor een auto, twee voor één die terugkeert en ad fundum als het een 
combi betreft? Drankspellen brengen ons naadloos bij ons volgende onderwerp: het 
WK TJAKKABAKKA!  
 
Twaalf titanen overleefden de loodzware internationale preselecties (naar schatting 
probeerden ongeveer 80085 atleten zich te kwalificeren, uit 69 verschillende naties) 
en konden het WK aanvatten. Ondergetekende was op dat moment nog de gevolgen 
van een Duvel Tripel Hop (binnenkort te verkrijgen in de Koe ;) ) festijn aan het voe-
len in de vorm van een fikse dinosauruskater, maar dingde toch mee naar de overwin-
ning. De twaalf apostelen werden verdeeld over 4 poules van 3, waarin enkel de 2 
strijders die het eerst 2 tjakkabakkas1 smeten doorstootten naar de finales. Om de 
losers (waaronder ikzelf) toch nog wat bier en plezier te laten hebben, werden zij in 
de ‘Loserpoule’ gestoken waar er voor 3 tjakkabakkas gestreden werd en de winnaar 
(of minste loser) een cinematicket won. Dit werd ir. Andy Ingels! De 8 betere pres-
teerders werden dan in een ‘manu-a-manu’ opstelling gesmeten in de kwart finales! 1 
tegen 1 moesten zij hun tegenstander verslaan door zo snel mogelijk 2 tjakkabakkas te 
smijten. Hier vielen dus weer vier mensen af, dewelke wederom werden geaggregeerd 
in een ‘iets-mindere-losers’ poule. In deze poule werd bijzonder hard gestreden en na 
7 tjakkabakkas zag hun tafel er dan ook zo uit: 
 

1. Wat de kans hier op is, vindt u in dit prachtige magazine! 
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Waardoor sommige mensen er zo uit zagen: 

Geen nood, al dat bier is opgeraakt ;). Na een loodzware strijd mocht ir. Fien Lannoo 
zich de winnaar van de mindere losers noemen en verzilverde ook zij een cinema tic-
ket! Dan was het tijd voor de halve finales. In een verbluffende klasseflits speelde fr.² 
Wim Opsomer dé topfavoriet Koen Barbez onverbiddelijk naar huis. Ir. fr. Thijs Ver-
banck had meer moeite met zijn tegenstander, onze favoriete buurman Frederik 
Rousseau van “Fred & Breakfast”, maar zette hem uiteindelijk toch ook aan de kant. 
Fred en Koen namen het dan tegen elkaar op in de kleine finale en na een korte maar 
hevige strijd eiste Fred de eerste podiumplaats op! En dan was het tijd voor de finale… 
Ir. fr. Thijs Verbanck versus fr. Wim Opsomer. Het beloofde een epische strijd te wor-
den die enkel met bloed, zweet, tranen en bier betwist zou kunnen worden. En dat 

2. Fourier, officieel afgekort als fr. 
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werd het ook. De regels bij deze finale werden, enigszins in promptu, aangepast. Er 
werd nog altijd om ter eerst naar twee tjakkabakkas gestreefd, mààr er moest een 
voorsprong van 2 tjakkabakkas behaald worden. De kans hierop in een manu-a-manu 
duel is astronomisch laag… Onversaagd begonnen onze dappere durfals toch aan deze 
uitdaging. Aan de zijlijn werd druk gesupporterd en gespeculeerd wie de overwinning 
zou binnen halen: de jeugdelijke kracht en het rauwe talent van Wim of de doordach-
te techniek en extra ervaring van Thijs? En spannend dat het was! Na een continue 
heen-en-weer race van aansluitingstreffers en voorsprongen werd de strijd pas na 
twààlf tjakkabakkas beslecht (niet toevallig ook het aantal deelnemers aan dit toer-
nooi). Ir. fr. Thijs liet zien wat een ingenieurstitel waard is en versloeg zijn drinke-
broer fr. Wim met 7 tjakkabakkas tegen 5. Een ware prachtwedstrijd. Daarmee was 
het podium bekend en konden de kampioenen hun prijs in ontvangst nemen: 

Voor de hele top 3 waren er per persoon 10 drankbonnetjes voor de Koepuur voorzien, 
de tweede prijs was nog een grote fles Kwaremont hierbovenop en de winnaar mocht 
een hele biermand mee naar huis nemen… Het volledige klassement zag er zo uit: 

1 Ir. fr. Thijs Verbanck 

2 Fr. Wim Opsomer 

3 Frederik Rousseau 

4 Koen Barbez 

5 Ir. Fien Lannoo 

6 Glenn ‘Patatje’ Janssen 

7 Ir. Louis ‘Koning Brak’ Tessier 

8 Ir. fr. Giliam Agten 

9 Ir. Andy Ingels 

10 Ir. fr. Robin Michelet 

11 Jonas De Smedt 

12 Sam Cappelle 
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Aan alle deelnemers alvast proficiat! Jezelf kwalificeren voor het WK Tjakkabakka is al 
een prestatie op zich! Aan de geïnteresseerde lezers, begin gerust al te oefenen voor 
het BK Tjakkabakka dat deze zomer plaats vindt! We hebben speciaal voor jullie toer-
nooiwaardige chapeaus aangeschaft ;). Wil je al wat vroeger je competitiviteit komen 
botvieren? Schrijf je dan in voor het Kickertoernooi van 19/4 in de Koepuur, waar er 
ook weer prachtige prijzen te winnen zijn!!!  
 
Een lentevol loeitje voor iedereen,  
 
En tot aan de toog! 
 
Robin 
 

 

Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-03h 
Feestjes, optredens,… op aanvraag. 

https://www.facebook.com/Koepuur 
cafekoepuur@gmail.com 

 

19/4: Kickertoernooi 
22/4: Poetjesquiz (Paviljoen) + Afterparty 

Begin mei: KoepuurQuiz 
Ook in mei: Zotte Petermanacties! 

 

 

 

https://www.facebook.com/Koepuur
mailto:cafekoepuur@gmail.com
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Oost, west, paasbest! 
Michiel Merckx 
 

Na lang wachten was het woensdag 29 maart koneindelijk (zie dit als shout-out naar 

de woordspelingen van feest) weer tijd voor het paradepaardje van de VLK, PAAS-

HAAS! Zelfs de VTK lentefuif, die nog vers in het geheugen zat, kon deze editie niet 

klein krijgen. In grote getale zakte feestend Gent af naar de Vooruit voor de beste 

vooruitfuif van het jaar. Wat zou je ook anders verwachten met bunny’s die, ook dit 

jaar, op hun paasbest gekleed waren?  

 

Voor mij startte het reeds om 21 uur. Ik stapte een quasi lege vooruit binnen voor de 

briefing van de shifters. De DJ was aan het opwarmen, de lichten stonden al aan en de 

bar werd opgestart en eerlijk? Een vooruit zonder zwetende mensen en plakkende 

vloer, mag je gerust beschouwen als het achtste wereldwonder. En een lege Vooruit 

met draaiende DJ en werkende lichten heeft toch wel iets!  

En zo’n shift eigenlijk ook! Waar je ook staat, inkom, bunny, bar… het is veel toffer 

dan je zou denken. Technisch gezien is het werken, ja, maar het is meer dan dat! Ie-

dereen die op het feestje is, passeert bij jou, ideaal dus om te weten bij wie je later op 

de avond eens dag moet gaan zeggen. Verder is het ook echt gezellig. Je praat een 

beetje met de mensen die bij je staan en met de mensen die voorbijkomen. Je leert de 

mensen een beetje kennen, deelt VLK verhalen enz. Niet overtuigd? Je krijgt ook nog 

gratis bonnetjes, niet twijfelen dus   

 

‘Stop met leuteren over uw shift en vertel iets over het feestje jong!’  

Kleir. Topper van formaat! Met meer aanwezigen dan vorig jaar was de vooruit stevig 

geladen. (Met de drank van de bar ook   ) En het waren toch zo mooie bandjes dit 

jaar! Toppers zoals Sound Sickness, Dimitri Wouters, Stereo Killah en DJ Leroy (and 

many many more) verzorgden de beats! Met heerlijk vooruitbier en enkele cocktails 

kon de sfeer er alvast niet meer aan en vanaf de zaal volstond met zwetende mensen 

en de vloer terug plakte, kon het feestje pas echt van start gaan! Tot in de vroege 

uurtjes werd er doorgegaan en voor sommigen duurde het zelfs tot een heel pak in de 

namiddag. En anderen? Die weten niet helemaal goed meer tot hoe laat het juist 

duurde, maar dat is alleszins een teken dat het goed was. En nog één boodschap: als 

iemand van die toffe konijnenoortjes opheeft, BLIJFT DAAR DAN VAN OF ZOEKT U 

ER ZELF. 

 

Ik denk dat ik dan ook zeer gerust kan concluderen dat de VLK naast het paviljoen, 

het ICC en de agora nu ook de vooruit nog eens heeft geleerd dat zij de beste feestjes 

geven van heel Gent, omstreken en omstreken van de omstreken (en de omstreken 

daarvan). 

 

Groetjes, kusjes, likjes, knuffels (and many many more) 

Michiel Merckx 
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Alcoholvrije cantuservaringen 
Christopher Van Hessche 
 
 
Bij het woord cantus denkt men spontaan aan gezang in combinatie met aardig wat 
bier drinken. Ikzelf neem aan dat laatste niet deel, niet vanuit een religieus standpunt, 
maar omdat ik me namelijk amuseer zonder het gebruik van alcohol hoe raar het ook 
klinkt. Zij die me hebben zien dansen op de agorafuif, The Alliance of Paashaas kun-
nen dit zeker bevestigen.  
 
Ik ben dan ook heel blij dat deze keuze binnen de vereniging wordt geaccepteerd en 
dat ik net zoals iedereen fijn mee kan cantussen zonder daarbij het gevoel te hebben 
dat ik moet drinken, zeker als schacht. Natuurlijk neem ik deel aan alle andere forma-
liteiten die met de cantus gepaard gaan, maar je zult mij niet in een estafette zien.   
 
Gesprekken voeren met dronken mensen terwijl je zelf nuchter bent, is ook 1 van de 
grappigste dingen die er zijn na een cantus. De laatste keer dat ik zo’n gesprek had, 
ging het over het doorsturen van samenvattingen. Er werd aardig wat raad gegeven 
over hoe alles aan te pakken en waar ik op moest letten. Maar toen ik de dag nadien 
die persoon in kwestie erover aansprak, wist die allang niet meer waarover het ge-
sprek ging. Ik kon er wel om lachen.  
 
Ik hou van het gezang op de cantus, de sfeer en de vrije versies, waar ik af en toe zelf 
ook eens aan durf deelnemen. 
Achteraf weet ik uiteraard alles nog, maar dat wil niet zeggen dat ik me niet heb gea-
museerd!  
 
Integendeel, slagvelden zoals het schachtenconvent staan voor altijd in mijn geheugen 
gegrift. Als nuchter persoon zag ik de ene na de andere de toiletten opzoeken en te-
rugkeren voor nog een ad fundum. Fantastisch gewoon. Alleen kwam de schok pas 
nadien toen we met z’n allen nog een paar liedjes wilden zingen maar alles in een soep 
draaide omdat iedereen het noorden kwijt was en mensen met moeite nog konden 
fietsen.  
Had ik zelf liever ook meegeholpen aan dat outstanding nieuwe ad fundum-record? 
Jazeker, maar ik had minstens evenveel amusement ,nuchter langs de zijlijn. 
 
 
Warme schachtgroeten en tot op de volgende cantus! 
Christopher ‘Syldabster’ Van Hessche  
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Voeding 
Jeroen Baillière 
 
Niet alleen heeft iedereen zijn eigen voedselgewoontes, ook gelooft iedereen er ge-
woon het zijne van. Je moeder, je vader, je grootmoeder… hebben je jarenlang met 
van alles en nog wat rond de oren geslagen over wat gezond is en wat niet. Vervolgens 
ben je gaan studeren en kreeg je plots nóg meer tips & tricks naar je hoofd geslingerd, 
over hoe je bijvoorbeeld een kater het best kan voorkomen etc.  
Dus… Ik merkte dat hier dieper onderzoek nodig was. Bijgevolg kroop ik eventjes in 
de huid van wat je een journalist zou moeten kunnen noemen, want ik deed de onge-
lofelijke moeite om even wat bij vrienden polsen of ze geen weetjes hadden over voe-
ding, deze vervolgens op te schrijven én door te sturen naar mensen die er effectief 
iets van kennen! Journalistiek ftw!  
Deze uitspraken zijn dus terechtgekomen onder de geleerde ogen van Prof. Dr. Ir. 
Bruno De Meulenaer, Prof. Dr. Ir. John Van Camp en Prof. Dr. Ir. Frank Devlieghere 
van de vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit. (Bedankt voor jullie enthousi-
aste medewerking!! Nvdr.)  
 

Biologische voeding is gezonder dan gewone voeding.  
Dit klopt niet. Deze bewering is gebaseerd op wellicht twee elementen: De veronder-
stelde afwezigheid van pesticide-residuen én het hoger gehalte aan essentiële nutriën-
ten. Het laatste is duidelijk niet het geval: er is geen statistisch significant verschil tus-
sen vb. het vitamine C gehalte van conventionele of bio-spinazie. In biologische land-
bouw kunnen in beperkte mate ook gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Ze 
zijn dus niet per definitie residu vrij. Het valt niet te ontkennen dat in conventionele 
producten het gehalte residuen hoger kan zijn. Ons lichaam kan echter een zeker ni-
veau van toxische stoffen verwerken (gelukkig maar want er zijn tal van toxische 
stoffen waaraan we dagelijks worden blootgesteld.) Het is dus niet omdat er residuen 
inzitten dat er een voedselveiligheidsprobleem hoeft te zijn.  
Het is ook gevaarlijk te spreken over gezonde levensmiddelen of ongezonde levens-
middelen: een dieet kan ongezond of gezond zijn. Als ik van een gezond levensmiddel 
té veel consumeer, wordt het per definitie ongezond… 
Tussen haakjes: We toonden destijds aan dat bioappelsap meer schimmeltoxinen be-
vatte dan conventioneel appelsap… Dus het is niet allemaal rozengeur en mane-
schijn… 
 

Wortels zijn goed voor je ogen.  
Ik neem aan dat dit wel klopt in de zin dat wortels een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren voor de inname van vitamine A, zijnde onder de vorm van bèta-caroteen. Ook 
dierlijke vetten zoals boter of deze aanwezig in de lever zijn vetten die rijk zijn aan 
vitamine A. Zoals uitgelegd in de les is echter niet enkel het gehalte in de wortel be-
langrijk, maar ook de biologische beschikbaarheid. Deze is in dierlijke producten dui-
delijk beter. (Biologische beschikbaarheid = de mate waarin je lichaam dit opneemt, dit 
weet ik omdat ik naar de les ga.) 
Vitamine A is cruciaal voor het ontwikkelen van een goed zicht. In landen in het Zui-
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den kom je regelmatig mensen tegen met nachtblindheid, wat in een belangrijke mate 
kan te wijten zijn aan een vitamine A tekort.  
Bèta-caroteen moet omgezet worden in het lichaam tot actieve vormen van vitamin A 

(voor oogwerking is dit in de eerste plaats retinoïnezuur voor interactie met DNA in 

het hoornvlies dat zorgt voor celdifferentiatie en celvernieuwing). Deze omzetting 

verloopt niet vlot. 

Eten van de markt is verser dan uit de winkel.  
Dit is niet altijd het geval hoor. Soms zie je wel eens dat er producten tegen een zeer 
lage prijs worden verkocht in zogenaamde snelverkoop, omdat ze bijna einde houd-
baarheid zijn.  
De tijd dat producenten rechtstreeks op de markt verkopen is denk ik in Vlaanderen 
grotendeels gepasseerd. Op boerenmarkten e.d. zou je dit wel verwachten. De logis-
tieke keten van deze kleinschalige producten zijn wellicht korter dan deze bij de su-
permarkten, maar zijn wellicht ook minder performant (bv. geen koeling voor groen-
ten) en efficiënt. Het is dus een tweesnijdend zwaard, waar elementen van versheid 
maar een deel van de complexe puzzel zijn. Veel winkels kopen rechtstreeks aan bij 
veilingen en deze producten worden relatief snel verkocht ook.  
Heel geval-specifiek denk ik: Een slachter die op de markt verkoopt kan zeer vers zijn, 
maar goed vlees kan je ook geen weken zo bewaren; ook hij kan zijn stukken gevacu-
meert bewaren denk ik… 
 

Keelpijn? Eet wat honing.  
Baat het niet, dan schaadt het niet denk ik. Honing bevat van nature uit normaal een 
aantal antimicrobiologische componenten. Door de aanwezige glucose-oxidase activi-
teit ontstaat er in de honing waterstofperoxide, dat onmiskenbaar bacteriostatische 
effecten heeft. In sommige honing zit er ook nogal wat methylglyoxal (cf. suiker 
afbraak reacties), wat ook antimicrobiologisch is.  
Als ik even in de literatuur kijk, valt toch op dat het aantal papers relatief beperkt is 
en dat de zaken niet altijd gepubliceerd zijn in tijdschriften met een hoog aanzien. 
Wellicht is dit een indicatie dat de effecten in de praktijk niet altijd doorslaggevend 
zijn.  
Soms wordt honing verhit, en dan zijn de enzymen niet meer actief natuurlijk… 
 

Als je diarree hebt is het goed om water te drinken waar rijst in ge-
kookt heeft. Ook mag je geen fruit eten behalve rijpe bananen.  

Fruit zal het probleem inderdaad wel groter maken: er komen immers meer onver-
teerbare componenten in de dikke darm die al een stuk overhoop ligt. Je maakt de mi-
serie dus groter.  
Rijstwater drinken helpt naar het schijnt; rijst heeft naar eigen ervaring toch een 
effect op de stoelgang; ik weet echter ook niet goed wat hier aan de basis van ligt. En-
kele literatuurbronnen geven aan dat rijstzemelen (rice bran) fytochemicaliën bevat-
ten die mogelijk het immuunsysteem in de darmwand triggeren en ook een zekere 
bescherming bieden tegen pathogenen. Door bruine rijst in water te koken komen 
deze componenten vermoedelijk in het rijstwater terecht. 
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Van teveel suiker eten word je moe. 
Suiker kan inwerken op hormoonvrijstelling in het lichaam, wat het metabolisme en 
activiteit zal beïnvloeden (vb. insuline). Het kan ook te maken hebben met de 
“suiker dip”, nl snel verbruik van laagmoleculaire suikers waardoor het lichaam een 
tekort krijgt in suikers die ook moeten dienen als brandstof voor de hersenen. 

 
Als je minder snel zat wilt worden, eet dan eerst een lepel honing.  

Totaal geen idee vanwaar dit komt, maar het lijkt me op niets gebaseerd. Een vetrij-
ke maaltijd helpt wel: het ethanol zal nl. in het vet worden opgenomen en zo ver-
traagd worden vrijgesteld naar de bloedbaan toe.  
 

Een groot glas melk voor je alcohol begint te drinken zorgt ervoor 
dat je de volgende dag amper misselijk bent. 

Ook dat zou ik niet weten van waar het komt; de kater bij alcohol consumptie komt 
voornamelijk omdat je vocht onttrekt aan de hersenen dacht ik.. Voldoende water 
tussendoor drinken is dan ook de boodschap. Een glas melk gaat het verschil niet 
maken denk ik.  
 

 Chocolade, gember, oesters... verhogen je libido want het zijn afrodisiaca.  
Ja, naar het schijnt ja, maar ik kan er niet van meespreken! Neen, serieus, dit zijn 
fabeltjes denk ik.. 
 

Gekookte aardappelen mag je niet langer dan 24u bewaren.  
Op zich is het geen probleem om gekookte aardappelen langer dan 24 te bewaren, 

op voorwaarde dat dit goed gekoeld (max 7°C) gebeurt en dat het koeltraject vol-

doende snel is. Het belangrijkste risico van gekookte aardappelen zijn sporevormers 

die het kookproces overleven en dan eventueel kunnen kiemen. Bij zetmeelrijke pro-

ducten, zoals aardappelen maar ook rijst of pasta, is Bacillus cereus potentieel een 

probleem, omdat die bijzonder snel uitgroei op dergelijke producten. Mar dit ge-

beurt niet binnen de 24 uur bij max 7°C. 

 

Dranken zoals Aquarius of Sprite zorgen ervoor dat je je beter voelt 
wanneer je een kater hebt.  

Ik zou het niet weten en weet ook niet waarop dit gebaseerd zou zijn. Het zou dan 
ook met cola moeten werken of een lepel suiker in water neem ik aan; ik vrees dat 
dit één van de mythes is over katers.  
 

Indien je een kater hebt eet je best vettig eten, dan gaat die sneller 
over.  

Zie één van de vragen hierboven; je kan een kater wellicht temperen door eerst een 
goede vettige maaltijd te consumeren; erna zou ik zeggen is het kalf verdronken en 
vooral op eigen risico dat het terug langs dezelfde weg passeert. 
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 Het is gezonder om vaker kleinere maaltijden te eten dan 3 gro-
te per dag. 
Het gaat vooral over wat men precies eet: overgewicht en obesitas worden veroor-

zaakt door overmatige consumptie van calorieën, vaak in de vorm van suiker en vet. 

Als deze kleinere maaltijden betekenen dat men meer snacks als tussendoortjes gaat 

eten (die vaak rijk zijn aan suiker en vet) dan wordt het algemeen voedingspatroon 

ongezond en dus ongewenst. 

Margarine is gezonder dan echte boter.  
Margarine zal meer onverzadigde vetten bevatten dan boter; sommige margarines 
kunnen aangerijkt zijn met fytosterolen die de opname van cholesterol in het lichaam 
belemmeren. Dus ik neem aan dat hiervoor wel nutritionele argumenten voor be-
staan. Maar zoals ook al gezegd: er bestaan geen gezonde of ongezonde levensmidde-
len. Als ik een dikke laag margarine op mijn boterham smeer omdat het gezonder zou 
zijn, is het toch ongezond omdat je té veel vet opneemt. Bovendien is echte boter veel 
lekkerder. 
 

Margarine smeren zorgt voor een verlaging van je cholesterolgehalte.  
Mogelijks wel ja, afhankelijk van (1) de vetzuursamenstelling (er moeten polyonverza-
digde vetten aanwezig zijn) en (2) er zijn sommige speciale margarines op de markt 
(Benecol, dacht ik) die effectief voor dit doel geproduceerd worden. 
Voor wat het eerste punt betreft, kan je nog beter olie gebruiken eigenlijk, maar dat is 
soms minder handig.   
 

Glutenvrij eten is beter voor je fysieke en mentale gezondheid.  
Dit is echt larie en apekool ! Zoals uitgelegd in de lessen is er een heuse glutenhetze 
bezig. Met gluten is niets mis, tenzij je glutenintolerant bent; dan is er een duidelijk 
medische conditie die je dwingt om glutenvrij te eten.  
 

Eierdooiers verhogen het risico op hartziekten. 
Een eidooier is nogal vet inderdaad. Het vet is niet heel sterk verzadigd dacht ik en 
kan beïnvloed worden door het kippenvoeder. Er bestaan zogenaamde Colombus-
eieren die rijk zijn aan EPA en DHA door het gebruik van algenolie in het voeder van 
de kip. Dus je kan gezondere keuzes maken.  
Dooier bevat ook cholesterol, net zoals alle dierlijke vetten. Maar ook hier moet de 
bedenking gemaakt worden dat cholesterol in ons lichaam niet alleen noodzakelijk is 
(téveel is niet goed natuurlijk), maar ook dat ons lichaam dit aanmaakt uit bepaalde 
verzadigde vetzuren (vooral C16:0, C14:0 en C12:0). Dus het is niet omdat een product 
cholesterol bevat dat het daarom per definitie slecht is. Ook omgekeerd: kokos- en 
palmvet bevatten geen cholesterol, maar zijn wel rijk aan minder gunstige verzadigde 
vetzuren. 
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Campus Zuid-Korea 
Jorien Favere 
 
In 2014 zette de UGent voor het eerst voet aan wal op 
Aziatisch grondgebied. Zuid-Korea! De gele zon, de 
tempels, de prachtige natuur... Het doet dromen. 
Maar wat precies heeft onze universiteit daar te zoeken? En what’s in it for us? 
 
Thomas Buerman, coördinator van dit internationaal project, verduidelijkt: “Het is 
eigenlijk op vraag van de Zuid-Koreaanse overheid dat wij naar daar zijn getrokken. Ze 
willen meer investeren in onderwijs en de Zuid-Koreaanse studenten de kans geven om 
een opleiding te volgen aan gerenommeerde internationale universiteiten. Samen met 
drie Amerikaanse universiteiten (uit Utah, Virginia, New York), biedt de UGent nu enke-
le opleidingen, waarbij ze tot de wereldtop behoort, aan.”  
Aan de University Global Campus in Incheon, op een steenworp van de hoofdstad Se-
oul, kunnen studenten nu de bacheloropleiding voedingstechnologie, milieutechnolo-
gie en moleculaire biotechnologie volgen. Bio-ingenieurs united!  
 
Zo’n 150 studenten, verspreid over de drie jaren (2014-2016), volgen nu een bache-
lorprogramma bio-ingenieur aan de UGent in Zuid-Korea. “Ginder duurt de volledige 
bachelor vier jaar, naar analogie met andere studierichtingen. Dit is geen probleem, 
want bacheloropleidingen moeten minimaal 180 studiepunten bevatten. En hier zijn het 
er dus 240, wat qua inhoud op hetzelfde neerkomt als een bio-ingenieursprogramma van 
drie jaar, aangevuld met professional skills zoals Engels en economie. Zo kunnen stu-
denten eventueel direct na hun bachelor doorstromen naar het werkveld.” 
 
Een opleiding die dus mooi ineen zit, iets op trots op te zijn. Ook over het niveau 
waakt de UGent: 
“De eerste twee jaar worden gedoceerd door mensen die permanent daar ter plaatse 
aanwezig zijn, en een ‘UGent verleden’ hebben. Voor meer specifieke vakken komen 
proffen vanuit België tijdelijk op en af.”  Zo kwamen onder andere prof. Rabaey, prof. 
Devlieghere en prof. Ronsse al in Zuid-Korea doceren. Nog een extra voordeel: één 
vak volgen plus examen afleggen duurt daar maar vijf weken, wat de uitwisseling zeer 
vlot laat verlopen.  
 
Toch is het niet altijd makkelijk geweest. Zowel de taalbarrière als de cultuurshock 
zorgden voor een aanpassing die toch groter was dan verwacht. “Het slaagcijfer van 
het eerste semester (in 2014) was een drama”, vertelt Buerman, “Dit hadden we nooit 
verwacht. De kloof tussen het middelbaar en de universiteit is in België niet te onder-
schatten, maar in Zuid-Korea is ze werkelijk gigantisch. Gelukkig hebben we dit kunnen 
oplossen zonder aan ons niveau te moeten inboeten: meer orde en remediëring, en de 
invoering van jaarvakken hebben ons slaagcijfer toch omhoog geholpen.” 
 
Dat het alleszins niet aan de gedrevenheid van de Zuid-Koreanen ligt, is hem, na twee 
jaar daar gewoond te hebben, erg duidelijk.  
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“Het strookt met de stereotypen, maar Zuid-Koreanen hebben een sterk arbeidsethos: ze 
werken hard en veel. Dat is duidelijk te merken in het dagdagelijkse leven, waar ze soms 
tot 23u op het werk zitten. Ook heerst er duidelijk een “servicecultuur”, waar iedereen 
elkaar helpt en zijn uiterste best doet om de klanten tevreden te stellen. Deze mentali-
teit, in combinatie met ons opleidingsniveau zorgt voor een ideale mix van gedrevenheid 
en kennis.”  
 
Dit kan ook geografisch en demografisch verklaard worden: Zuid-Korea is ongeveer 
driemaal groter dan België en telt zo’n 50 miljoen inwoners. Daarbij komt nog eens 
dat 70% van dit land uit onherbergzaam gebied bestaat. De bevolking woont dus 
dicht opeen. 28 miljoen mensen wonen in de steden Seoul en Incheon, dit is meer dan 
de helft van de bevolking! Als je dus zo opeengepakt woont is het wel logisch dat je je 
moet bewijzen op de arbeidsmarkt, en zo lang op het werk blijft kleven. Alles is beter 
dan in een krappe living te zitten.  
“Je merkt het ook aan de gewoontes van de mensen. Ze werken lange dagen en spreken 
vaak af op café. Huizen (lees: appartementen) worden vaak gehuurd en men switcht 
graag eens van woonst. Dingen zoals ‘bij elkaar gaan eten’, worden daar nooit gedaan.” 
 
Een andere cultuur ontdekken is altijd heel leerrijk: “Zoals je hier de Belgen en Hollan-
ders en Fransen hebt, heb je daar de Koreanen en Chinezen en Japanners. Na twee jaar 
daar te wonen kan ik inderdaad al de Zuid-Koreanen tussen de andere Aziaten herken-
nen.”  
Zijn truc: “Ze hebben een heel uitgesproken kledingsstijl en gedragen zich erg typerend. 
Zuid-Koreanen hebben een heel gekke (voor ons althans) manier van met elkaar om-
gaan: zo is het doodnormaal om als gewone vrienden hand in hand over straat te lopen. 
Ook in een vriendengroep gaat het er soms erg close aan toe.” 
 
Hoe is het nu mogelijk om hier als bio-ingenieursstudent aan de Coupure (of biowe-
tenschapper aan de schoonmeersen) ook een deel van uit te maken? Of een graantje 
mee te pikken? Als bachelorstudent is er een ‘mobility window’, aangezien alle vak-
ken gelijklopend zijn. Concreet zijn er hiervoor nog geen mogelijkheden tot uitwisse-
ling, aangezien het project nog in zijn kinderschoenen staat. Als masterstudent zal 
het heel makkelijk worden om enkele vakken of zelfs je thesis in Zuid-Korea te doen.  
“Wel moet je beseffen”, benadrukt hij, “dat de campus hier erg nieuw is en er pioniers-
werk dient verricht te worden. Als je naar hier zou komen op uitwisseling, wordt er veel 
van je verwacht en krijg je direct een grote verantwoordelijkheid binnen de vakgroepen. 
Maar zo maakt het de ervaring erg leerrijk. Hier tegenover staat er ook een zeer warme 
PhD-community om je te begeleiden.”  
 
Een nieuwe cultuur ontdekken tijdens je studies en dat zonder dat het studiepro-
gramma wijzigt? Een droom van elke Erasmusser. “En administratief gezien is dit zelfs 
geen Erasmus!” U ziet het, beste boerekotter, een uitstap naar dit mysterieuze land is 
een grote ervaring. Ook Thomas Buerman ziet enkel voordelen: “Belgische bedrijven, 
zoals Puratos, zitten nu ook in Zuid-Korea en zijn hopeloos op zoek naar iemand met 
een gezond, ja, boérenverstand.” (lacht) 
 

Hartelijk dank Thomas Buerman voor het informatief en gezellig gesprek. 
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Henry’s column 

Haanrijding in Moscou 
 
Ej klootzakske, ja gij ja. Ik zal u eens ver-
tellen wat ik op mijn oude dag allemaal 
meegemaakt heb! Allez eerlijk gezegd heb 
ik het niet echt meegemaakt maar on-
langs zo via via gehoord, kenjet? En zo 
oud ben ik echt niet, ah dat doet me er 
nog aan denken dat ik een maandje gele-
den 1 jaar werd. Kip kip hoera, hoerb! ;p  
 
Het verhaaltje begint in de volgende ali-
nea, mopje. Misschien ken je m’n trouwe 
komphaan Arjen Van de Walle wel (5 eu-
ro is 5 euro, jwz)? Het komt waarschijnlijk 
als een schok aan, maar ik ben niet het 
enige kipje dat hij van kuikens af aan 
heeft zien opgroeien, opgevoed en geliefd 
heeft. Jaren geleden werden de veren van 
een zekere Daucus en Carota met Arjens 
tedere handen en besneden penis gestre-
ken.  
Het waren mooie tijden toen Ronnie Vi-
ane en Marc van Meirvenne beiden nog 
gewoon prof waren, member? Arjen be-
sloot in dat jaar twee piepkleine kuiken-
tjes onder z’n vleugel te nemen, en zo ge-
schiedde. Ze leefden een gelukkig leven in 
20cmx20cmx40cm doos van de Colruyt. 
Na de puberteit moest Arijen echter af-
scheid nemen van zijn kroost, want die 
hadden namelijk besloten allebei hun ei-
gen weg op te gaan. 
Ze trotseerden een wilde autorit van maar 

liefst 14 minuten lang (twee 
keer voor het rood gestaan, 
balen). Hun queeste bracht 
ze naar hun nieuwe stekje 
in Evergem, waar ze onder 
het bewind van graaf Non-
kel Van Arjen terecht kwa-
men. Met wekelijkse hor-
rors als grasmaaiers, veerknippingen, pe-
dofielen en schlecht eten waren Daucus 
en Carota in een ware hel beland. Op een 
zekere zondag, ik peis dat het in mei ofzo 
was niet zeker, rond 16u20 misschien? En-
fin, rond die tijd besloot een mentaal ge-
broken Daucus een wandeling te maken.  
 
TOT PLOTS! Een opening! Een weg tot 
vrijheid! Graaf Nonkel Van Arjen had 
nietsvermoedend een gaatje in de struik 
gelaten. Vol moed spurtte Daucus het gat 
in en rook ze eindelijk nog eens de bui-
tenlucht waar ze zo naar gesmacht had. 
Nu bleek dat graaf Nonkel Van Arjen vlak-
bij een tramhalte woonde! “Vandaar die 
pedofielen!” dacht ze. In de verte zag ze 
door haar knipvlies heen de tram 4 naar 
Moscou aanrijden. Het was een buiten-
kans die ze niet kon missen en zonder te 
aarzelen, waggelde ze de tram op. 
 
Daucus nam gewoon de tram, de kut! Ha-
hahaha wat een fucking baas man! Swat, 
na een tramrit wat wel uren leek te duren, 
arriveerde ze eindelijk in Moscou. En daar 
werd ze door een haan keihard gepoept.  
 
Dus zo, kinderen, heb ik jullie moeder 
ontmoet.  
 
Einde 
 

(ps. True story! Alleen over de haansituatie in 

Moscou is zijn we niet 100% zeker, want zodra 

Daucus de tram opstapte hebben we niets 

meer van haar gehoord. Al zorgt de haan wel 

voor een killer-titel. ) 

Henry Vanderkeef, geboren te Gent op 4 
maart 2015, vooral bekend van zijn model-
lenwerk en “home-made proteïns”, is in zijn 
vrije tijd een gerenomeerd schrijver. Boeken 
zoals “To kip a mockingbird” en “Fifty sha-
des of eierdooier” klinken u misschien niet 
onbekend in de oren.  Henry is een selfmade-
bird die nu ook voor het eerste jaar tot mas-
cotte van de VLK verkozen is. 
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Boeroscoop 
Jeroen Baillière 
 

Waterman 
Waterman? Neen, katerman. Je bent een 
zuiper, een feestbeest. ’s Avonds de grote 
rolder, overdag de grote brakker. Maar nu 
de paasvakantie voorbij is, komt je ver-
trouwde patroon van drinken en ronds-
trompelen in de Overpoort helaas in het 
gedrang. Je was van plan om op twee we-
ken tijd alle geskipte lessen in te halen, 
maar ja… Naar jaarlijkse gewoonte is dat 
er dus weer niet van gekomen. 
- Life: “Had iemand gebakken peren be-
steld?”  
- Jij: “Het is morgen cantus zeker? Ja, de 
peren zijn voor mij. Ik krijg al water in de 
mond, man.” 
 

Vissen 
De paasvakantie is iets goeds geweest 
voor je! Na twee weken bezinning heb je 
eindelijk kunnen uitvissen waar je heen 
wil met je leven (of toch je leven de ko-
mende weken). Die crush waar je maar 
naar bleef hengelen zal je niet langer meer 
aan het lijntje houden, want na twee we-
ken niet meer met hem/haar geconfron-
teerd te worden, ben je er volledig oké 
mee dat hij/zij toch niet zal bijten. Maar 
geen schrik, the single life betekent geen 
eenzaamheid voor jou want hey, enough 
fish in the sea and you’re a fucking shark! 
 

Ram 
(Wie je ook bent, hoe je er ook uitziet, … Ik 
zou u doen, Nvdr.)  
 
Stier 
‘Goede stierlui staan aan wal.’ is jouw mot-
to bij uitstek. Maar euh… Bullshit. Mis-
schien moet je eens je ogen openen en de 
realiteit accepteren, want niemand houdt 

van judgers. Echt waar, stop met haten 
man! Je assertiviteit begint zo opvallend te 
worden dat je bijna T**s bent.  
 

Tweeling 
Ja correct, eentje is geentje. Dat ga ik niet 
ontkennen, want ik heb daar zelf ook pro-
blemen mee. “Hey ga je mee naar de koe? 
Gewoon een pintje en dan zijn we door.” En 
voor je het weet zit je aan de toog met 
Koen over muziek te praten tot 4 uur ’s 
nachts. Het klinkt een beetje marginaal 
als je geen cafépersoon bent, maar het is 
zooooo sterk aan te raden! Je moet het 
echt eens gedaan hebben, want Koen weet 
veel over muziek.  
 

Kreeft 
De madeliefjes ontplooien zich langzaam-
aan tussen het gras in de binnentuin. De 
resto loopt leeg want de broodjes van Ka-
thy en Karen worden samen met een fris-
se Finley opgegeten op de stoeltjes aan de 
A-blok. Ook de picknicktafels ontwaken 
uit hun winterslaap. (zolang je ze maar 
terug op hun juiste plek zet natuurlijk, NvK 
aka noot van Kathy) Maar serieus, je kan 
je gezicht opnieuw laten strelen door de 
lentezon. Zalig toch? De zon is fantas-
tisch! Ja het is echt fantastisch, alleen ben 
ik rost, dus ik verbrand super snel. Kreeft.  
 

Leeuw 
Grom grom grom brul. Jaja, je bent geen 
bloemetje, je bent een fucking brandnetel. 
Je manen in de wind en het vermogen om 
aan je eigen ballen te likken, life is great. 
Maar vanbinnen ben je eigenlijk een lief 
en onschuldig welpje. Dat zal ook deze 
maand weer blijken want hoe cool je 
nuchter ook moge zijn, je zal in een dron-
ken bui weer eens volledig emotioneel 
worden en huilen. Je zal huilen tot je tra-
nen de Coupure buiten z’n oevers doen 
treden. Maar no worries, je voelt je niet 
slecht, integendeel, je zal huilen omdat je 
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je eigen leven gewoonweg prachtig vindt. 
Je kan aan je eigen ballen likken, like what 
more can I say? 
 

Maagd 
Okeeeee, je hebt een beetje schrik van in-
tiem worden met personen van het andere 
geslacht, maar dat is niet zo erg. Ik zal je 
zelfs zeggen waarom. Je hebt zonet ont-
dekt dat je volledig comfortabel bent met 
mensen van het zelfde geslacht muilen. 
Ook al hebben je vrienden wat twijfels 
over je geaardheid, jij vind het volledig 
oke. Experimenteren hoort nu eenmaal bij 
het studentenleven, niet waar? Just tear 
down your wall of insecurity and live the 
life you want to live.  
Ps. Je vrienden zouden wel blij zijn met 
een extra holebi-vriend want die kunnen 
kei goed over emoties praten. (Behalve die 
lesbienne van op m’n kot, die suckt er echt 
in, Nvdr.)  
 

Weegschaal 
Je leven is in balans.  
 

Hahaha, neen lol! Je weegschaal is je ei-
genlijk echt kotsbeu. Stop met 2 keer per 
week 20 pinten te drinken op een fond 
van durums en Julientjes want je begint 
echt dik te worden. Niemand zegt het je 
expliciet, op je spiegel en mezelf na na-
tuurlijk. (Dikzak, Nvdr.) (Wa? Neen ik heb 
zelf geen bierbuik! Stop eens met judgen 
stomme stier!! Zie dit is dus exact waarom 
ik stieren haat hé! *Cries in kebab* Nvdr.) 
 
Boogschutter 
Alee Vooruit. Boogschutters zijn eigenlijk 
vrij easy om te kunnen krijgen. Zeker als 
ze elkaar willen hebben, om de simpele 
reden dat ze vaak op dezelfde (golf)lengte 
zitten. De lente brengt de vogeltjes op-
nieuw samen in hun nest en dat doet de 
lente ook met jullie. Wordt vervolgd? (pls 
do, ik vind het wel cute, en er zit echt geen 

schaamte in de muilcirkel hoor!  Nvdr.)  (1 
week later, bij het nalezen van dit artikel: 
Werd inderdaad vervolgd. Snoepende ko-
nijntjes toch! Nvdr. ) 
 

Steenbok 
De Babyloniërs hebben 3000 jaar geleden 
sterrenbeelden vastgelegd omdat ze line-
air stonden met (ik denk) de aardas in de 
maand waar je geboren bent. Nu heb je 
dat fenomeen waarbij de aardas wat van 
hoek verandert zoals een tol die snelheid 
verliest, waardoor die hoek om de zoveel 
duizend jaar eens rond draait (naam verg-
eten, jammer). Dus euh, ondertussen zijn 
alle sterrenbeelden al opgeschoven dus… 
astrologie is zever gezever en het zou kun-
nen zijn dat de voorspellingen niet uitko-
men. Maar hey, decide your own IQ! 
(Sorry Marc Van Meirvenne als mijn uitleg 
niet volledig klopt, maar ik heb het niet 
echt meer opgezocht, echt waar, sorry… 
Kheb dat eens gehoord van een leerkracht 
aardrijkskunde in het 3de of 4de middel-
baar en sindsdien eigenlijk nooit meer. 
Daarnaast was ze ook een beetje een weird 
persoon, dus ja, kijk, mijn uitleg is niet per 
se op feiten gebaseerd. Spietige zoake… 
Nvdr.) 
 
 
(Ik besef trouwens net dat het immens 
stom is dat ik heel de tijd Nvdr gebruik in 
een artikel dat door de redactie zelf ge-
schreven is, Nvdr.) 
(Then again, ik ben de redactie, ik doe wat 
ik wil! En als ge gaat judgen hebt ge ge-
woon bijstiering nodig met uw stom ka-
rakter, Nvdr. Niets dan liefde voor m’n le-
zers though! Xoxoxoxo Nvdr. Nvdr.) 
 
Leve puns en holebi-vrienden,  
dood aan bierbuikjes en sterrenbeelden. 
 
(Oh en Nvdr betekent ‘Noot van de redac-
tie’, mocht dat niet duidelijk zijn. Nvdr.) 
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Katerblaast 
 

Melissa D.: “Als ik ooit op Erasmus zou gaan, maak ik er een baby.” 
 

Camille DW, bij het herhalen van haar cursus chemie: “Aan mijn geschrift te zien, was 
ik precies nog zat.” 
 

Ruben: “Een vat openen is mega mannelijk, das gewoon kloppen, slaan en spuiten. 
Een beetje zoals seks eigenlijk.” 
Bertjan O.: “Bij mij ook, maar dan enkel met kloppen.” 
 

Tijs A.: “Ik moet nog naar de bank, maar ik ga me eerst een beetje zat drinken zodat 
de wandeling wat minder lastig is.” 
 

Bertjan O. over Sarah V. in een kort galakleedje: “Ze draagt weer geen broek! Maar ja, 
als je dat zodanig veel moet afdoen, kun je beter geen dragen.” 
 

Stijn B. (2e bach): “Ik wil graag een meisje zijn met netkousen!” 
 

Thibault C. doet een sjaaltje aan: “Nu ik homo ben, mag ik aan Camille haar gezicht 
likken.” 
Even later: 
“Die assistente van microbiologie zou ik los doen!” *doet sjaaltje snel weer uit* 
 

Random zatlap tegen Wolf: “Wadde, moeje geen pinte èn? Janette!!!”  
 

Harry V.: “Oh op skireis hadden wij ook een cantus en ze hadden zo'n ding op te slaan 
en dat geluid was zot ambetant...” 
Renaat C.: “Een vrouw ofwa??” 
 

Annelien A.: “Ge weet dat ge mij nog geld moet he?” 
Simon M.: “Ma ik heb u vanmorgen gebeft!” 
 

*Wat als je zwanger zou kunnen worden van muggenbeten?* 
Simon P.: “Dan wordt uw ma zo zwanger van u, kende dat?”  
 

Simon P.: “Mijn doelpubliek zit al in de menopauze.” 
 

Sarah V. in de Koepuur: “Damn die jukebox is slecht als ge er niks in steekt.” 
Wim O.: “Ja das gelijk een vrouw, die zijn ook altijd ambetant tot ge er iets in steekt.” 
 

Wolf G.: “Ah wow, er zit suiker in een aubergine? Ik dacht dat er enkel aubergine in 
een aubergine zat?” 
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Bij het passeren van een bestelwagen met opschrift 'Luc Schoenen': 
Janne S.: “Zou dat zijn echte achternaam zijn?” 
Sofie M.: “Luc? Manee, dat is toch een voornaam!” 
 

Bertjan O. : “Wat is een gangbang?”  
Wim O.: “Dat is een oud-Iers gerecht op basis van gekruide schapenmaag.” 
 

Tim op weekend gesprekstechnieken: “Ik heb mijn frisbee mee, kunnen we wat spelen 
in de pauze.” 
Sarah V.: “Maneen, tgaat regenen heel het weekend.” 
Tim: “Ah ma da’s nie erg. Hij is waterdicht.” 
 

Op excursie in de bergen: 
Lena V.: “Amai, ik kan dat drukverschil niet aan.”  
Lukas T.: “Gewoon slikken...” 
 

Sibret T.: “Ik moet Danny hebben!” (of was het nu "da nie") 
 

Nick: "Een inwoner van Australië, hoe heet dat nu ook al weer?"  

Cloet: "Een dingeridoo."  

Nick: "Ah ja, juist."  

 

Simon H. met cocktail: "Wolf, proef eens, tis echt lekker!"  

Wolf: "Wat is het?"  

Simon: "Alcohol"  

 

Eline R.: “Ge kunt u echt ni inbeelden hoe klein die piemeltjes waren hé, lijk een clito-

ris!“ 

 

Sarah H. Terwijl ze in een microfoon aan het praten was: "Ik haat microscopen!"  

 

Fleuris: "Conditie? Als ik de sint-pietersnieuwstraat naar beneden rij ben ik al pomp-

af!"  

 

Tim: "Ik ken haar naam niet."  

Wolf: "Van Elise?"  

Tim:"Ja."  

 

Wyseure: "Hoe kotst ge eigenlijk zonder dat het door uw neus komt?"  

 

Bertjan: "gelijk da Tijs kan spoonen met meisjes..."  

Tijs: "Hehe ja, maar altijd als little spoon."  

 

Ruben S.: "Ma wist je dat een man zijn gat nat wordt als hij geil wordt. Aleja, ik heb 

dat toch."  
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Tijs: "Ruben heeft me net het gevoel van een pik in je gat uitgelegd. Ik was echt bijna 

verkocht."  

 

Ruben: "of een wortel."  

Tijs: "huh en steekt ge dat dan gewoon koud in uw gat?"  

Ruben: "neen, toch zeker een uurtje 'n half op voorhand uit de frigo halen."  

 

Bertjan: "ik wou vanmorgen geen erectie krijgen maar toen hoorde ik dat er weer 20 

doden waren in Syrië."  

 

Bertjan: "Als ik later een frituur heb zou ik zo een plat maken met kalfsvlees, jonge 

sla, lenteuitjes, goed veel mayonaise en dan noem ik het een Marc Dutrouxtje."  

 

Jeroen: " Dude ik had echt niet verwacht dat je een durum zo ver kon deepthroaten." 

Ruben: "Wat was ook al weer het mannelijkste dat je vandaag gezien hebt?"  

 

Ruben: "Vermist? Hahaha dude die zit gewoon in mijn kelder!"  

 

Bertjan: "Ik heb al jaren verkrachtbal gespeeld. Dus over dat Marc Dutrouxtje..."  

 

Kabouter Penning tegen Tijs: "irritante dwerg!"  

 

Arjen: "Ik zou echt nooit een lul in mijn aars willen, hoe goed dat ook voelt."  

Ruben: "Dat is geen kwestie van willen."  

 

Tijs: "dude als je in porno wilt figureren moet je navel wel on point zijn."  

 

Thomas, arjen, tijs en Victor: "We hebben net porno gemaakt!!!!"  

 

Jones: "en blijkbaar lag er zo kak op de wcbril enal. Sowieso buitenlanders."  

 

Jeroen: "Tijs is een aanvoeler."  

 

Sarah: "Ma ge snapt het niet, ik moet gevuld worden!"  

 

Arjen: "Hier in de Nieuwe Wandeling (Net naast arjen zijn kot) zitten er ook niet echt 

zware criminelen denk ik, want ge hoort ze nooit echt roepen. Want aleja, als ge een 

hele hoop badassen samen hebt dan gaan die toch allemaal samen staan schreeu-

wen?"  

 

Sibret: "ja sorry he maar ik zuig."  

 

Tijs: "Neen ik ben de grootste janet."  
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Lotte: "Arjen ik weet echt al teveel over uw penis!"  

 

Arjen: "Mijn mama is single, echt ready to mingle!"  

 

Tijs: "Dat zijn de enige momenten dat ik niet te tam ben om te poepen, als ik dronken 

ben."  

 

Arjen: "mijn tepels zijn een persoonlijke plek. Dus of ge nu no homo zegt of niet, blijf 

daar af."  

 

Arjen: "Ik maak een fermentor van uw aars bitch!"  

 

Arjen: "ge weet wat ze zeggen he?"  

* 10 seconden stilte terwijl niemand weet wat gaat volgen*  

Arjen: "water bij de wijn, pietje klein!"  

 

Jonas C.: "alles wat mannen doen kan terug gebracht worden tot de lengte van hun 

penis."  

 

Bertjan: "Ah Bart, gij hier, gaan we muilen vanavond?"  

 

Sibret: "Mijn pis is een beetje groen, kom eens kijken!"  

 

Sarah H: "Ik vind Sarah een mooie naam maar ik kan me niet inbeelden dat ik Sarah 

heet."  

 

Eline R.: “Weet ge, mijn papa is echt allemaal gekke dingen aan het doen! Die zit so-

wieso midden in zijn menopauze he! Of hoe heet dat? Aja, midlife crisis.”  

 

Wist je dat ... 
... De bijnaam van Dorien G. champignonnetje is? 
... Dit komt omdat ze al 2 keer als ze champignons gegeten had moest kotsen op VLK-
activiteiten? 
... op de boekentas van een bio-ingenieur 
... en op de schoenen van een ander 
... en nog van iemand anders 
... en dan nog op iemand zijn jas. 
... Champignons echt geen goeie fond zijn? 
 

Wist je dat… 
… Emiel C. naar paashaas geweest was? 
… Hij niet 100% drankresistent is? 
… En de volgende ochtend les had van Soetaert? 
… Hij zich plots een beetje misselijk voelde? 
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… Hij dan maar midden in de les in z’n handen kotste? 
… Soetaert vroeg of de arme knul misschien iets verkeerds gegeten had? 
 
Waar was Tim (praeses) tussen het af- en opstappen op de bus?  
Wist je dat ... 
... Zatte Tim Patrick heet?  
... Dat Tim zich nooit herinnert wat Patrick doet.  
... Patrick liever buiten wou racen dan dansen op het galabal... (zie foto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf nog een grappige uitspraak gehoord? Stuur ze als de bliksem in voor onze kater-

blaast volgende maand!  Dit doe je via de site www.boerekot.be: media > groei > ka-

terblaast. (Rechtstreeks naar ons sturen is mogelijk, maar dan durven ze wel eens ver-

loren gaan.) 
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