
 1 

 

 GROEI 
OKTOBER 2022 

V
.U

. A
n

to
n

ia
 D

ew
et

ti
n

ck
· C

o
u

p
u

re
 l

in
k

s 
6

53
 ·

 9
0

0
0

 G
en

t 
· 

M
aa

n
d

el
ij

k
s 

ti
jd

sc
h

ri
ft

 ∙
 A

ca
d

em
ie

ja
ar

 2
0

22
-2

0
23

 ·
 P

20
8

77
4

 ·
 A

fg
if

te
k

an
to

o
r 

G
en

t 
C

en
tr

u
m

 



 2 

 

 

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) vzw 
 

Coupure Links 653  Tel.: 09/264 59 13  www.boerekot.be 
9000 Gent                                                             ,             nhhhhhh 



 1 

 

 

INHOUD 

 

2 
KALENDER 
 

4 
DE PRAESES SPREEKT 
 

6 
DE COUPURE IS DOOD, LANG LEVE DE COU-
PURE 
 

10 
CHIPS: DE HANDLEIDING 
 

12 
SPROOKJES MET CULTUUR 
 

14 
CURSUS OP REIS MET DE ISIC APP 
 

16 
SEX, MIND & BOERENBODY 
 

24 
VREEMDE DRANKEN IN DE WERELD 
 

34 
SPELLETJES 
 

38 
POESJE VAN DE MAAND 
 

48 
BOEROSCOOP 
 

50 
KATERBLAAST 

 
 
 
 

Het is weer Oktober, het is weer 
herfst. We zijn eindelijk allemaal 
terug op campus en allemaal 
met een verkoudheid van jewel-
ste. Gelukkig is er tijdens het 
gesnotter door wel tijd om de 
lang gemiste groei weer te ver-
slinden. Met een nieuwe redac-
tie en veel enthousiasme is de 
groei weer helemaal terug om 
elke maand onze vele lezers een 
goed halfuur aan ontspanning te 
bezorgen.  
 
Nu onze campus weer volgelo-
pen is met nieuwe gezichten en 
we eindelijk elkaar opnieuw 
kunnen zien zonder door een 
mondmasker te hoeven kijken, 
is de tijd er weer om nieuwe 
mensen te leren kennen en nieu-
we vriendschappen te smeden.  
 
Veel succes in het nieuwe jaar! 
Vele groe(i)tjes, veel leesplezier 
en tot volgende maand! 
Jullie groeiredacteurs 
Antonia  Dewettinck en Emily 
De Weerdt 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie Oktober 2022 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) 

vzw. 

Academiejaar 2022 – 2023, jaargang 78. 

Dit is de Oktobergroei, 

geprint op 150 exemplaren                   

Groeiredacteurs: 

Antonia Dewettinck & Emily De Weerdt 
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Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Iedere maandag 
Lopen rond de wa-

tersportbaan 
GUSB 

Wordt meege-
deeld door 
sportteam 

VLK op Face-
book  

Iedere maandag Fakbar De koe 20u00 

30 september - 2 
oktober 

1ste Bach Weekend ‘t Witgoor 18u30 

3 oktober 
Peter– en meter-

avond 
Feestzaal 20u00 

4 oktober Openingscantus Paviljoen 19u30 

11 oktober Schachtenverkoop Paviljoen Zie Facebook 

12 oktober 
Guido commi 
kroegentocht 

Zie Facebook Zie Facebook 

13 oktober Pavifuif Paviljoen 22u00 

17 oktober Karaokefakbar De koe 20u00 

19 oktober Beiaardcantus Poeljemarkt 17u00 

21 –23 oktober Commiweekend Zie Facebook Zie Facebook 

24 oktober 
Startbaanenquete 

ienet 
Zie Facebook Zie Facebook 

Kalender  
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25 oktober 24UL LBK Zie Facebook Zie Facebook 

25 oktober Faculteitsquiz Feestzaal 20u00 

28 oktober 
Galabal der bio-

ingenieurs 
Oude vismijn 22u00 
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De Praeses spreekt 
Praeses 
 
VLK’ers van mijn hart 
De maand oktober is begonnen, en week 1 zit onder-
tussen ook al achter de kiezen. In razend sneltempo 
komen alle activiteiten weer op ons af, en dan ver-
wachten ze ook nog eens dat we die lessen daartussen 
krijgen, onmenselijk. Uiteraard, eens een bio-ingenieur 
is gestart met feesten en genieten van het leven, is er 
geen stoppen aan. 
 
 
 
Naar goede gewoonte geef ik normaal gezien nu een samenvatting van wat er de voor-
bije weken al gebeurd is, bij deze: 

- Het nieuw vlees is weer gekeurd op introductiedag, waar de eerstejaartjes vlij-
tig 150 ticketjes kochten, en zich opgaven voor mee te gaan op 1e bachweek-
end.  

- Op openingsfakbar vloeide het bier weer rijkelijk, en waren we allen blij en ge-
lukkig met die gratis vaten.  

- Dinsdag was het iets classier op de streekbierenavond, maar met hetzelfde 
effect: we waggelden blij en gelukkig naar buiten, en werden met een houten 
hoofd wakker. 

- Dagje rust op woensdag, en met rust bedoel ik dan de bonding met de Kila in 
de koe, voor alle strijders die nog even wouden doortrekken.  

- Donderdag werd er dan weer een lap op gegeven, tijd voor rust en contempla-
tie is er niet direct. Tijd voor bier en vertier, die is er altijd. 

Eindelijk rust voor de average boerekotter, maar niet voor de eerstejaars en enkele 
praesidiumleden, want het eerstebachweekend stond voor de deur. Hoogstwaar-
schijnlijk was die ook weer heel fijn, hopla hoi hiep hiep hoera. De eerstejaars zoeken 
naar nieuwe vrienden, een nieuw lief of gewoonweg amusement, en we hebben week 1 
overleefd. 
 
Voor ik het vergeet moet ik misschien ook nog wat reclame maken voor komende 
evenementen. Zo kan je op dinsdag 4/10 terecht op onze enige echte openingscantus. 
Verwelkom die nieuwe eerstejaars en kom je mooie zangstem tonen! Daarnaast kun-
nen de eerste en tweedejaars op maandag 3/10 terecht op de peter- en meteravond. 
Voor de eerstejaars valt er hier veel te rapen: extra kennis, nieuwe plekken in Gent, 
wist-je-datjes of gewoon een nieuwe vriend. Voor de tweedejaars valt er vooral wat 
plezier te rapen en natuurlijk ook de wetenschap dat je weer wat goeie karma ver-
diend hebt.  
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Ik weet dat ik tegen deze tijd, net zoals jullie, al doodop ga zijn. Toch nog eens adver-
teren om de sport evenementen in de gaten te houden, elke maandag lopen en voor 
de rest onze faculteit het IFK doen winnen (derde plaats dus, de beste plaats!). 
 
Ik sluit mijn pleidooi af, en geef nog mee:  
 
Ga op tijd gaan slapen, en wordt met een glimlach wakker! 
(op tijd zijnde op het einde van onze evenementen en na die midnight snack, en die 
lach mag ook gewoon een katerige grijns zijn) 
 
Groetjes van jullie senior 
Jarne  
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De Coupure is dood,  

lang leve de Coupure 
Vice 

‘Alle lessen op drie campussen tegen 2050: Ugent sluit vijf locaties.’ Met deze onheil-
spellende titel kopte HLN op 23 september haar artikel naar aanleiding van een offici-
ële bekendmaking van de rector. Van deze 5 locaties is Campus Coupure de op één na 
grootste campus, zeker de mooiste campus en vooral onze campus.  

 

Paniek in de straten en terecht, wij hebben het voorrecht van een prachtige oase van 
rust met de binnentuin, een gebouw dat beschermd erfgoed is en vooral ons eigen 
hoekje van Gent waar we het boerekot kunnen zijn. Waarom zou de UGent dit doen, 
wat zijn de gevolgen en tegen wanneer moeten wij weg? In dit artikel geef ik jullie het 
ABC van Campus Ardoyen.  

 

Hoofdstuk 1: Waarom zou je de mooiste faculteit van de UGent verlaten?                   
Daar zijn drie redenen voor en jammer genoeg alle drie redelijk goeie ook. Ten eerste 
is onze faculteit te klein. Iedereen herinnert zich wel de eindeloze fietstochten als eer-
stejaars helemaal naar Campus Sterre, Campus Ledeganck etc. etc. Onze campus is 
veel te klein voor onze eerstejaars met maar één aula die effectief groot genoeg is (de 
Oehoe). Onze campus is zodanig te klein dat een volledig deel van onze faculteit (de 
biowetenschappen) zich in Schoonmeersen bevindt waar we lokalen huren van HO-
Gent. ‘Biowetenschappen?’ hoor ik enkele lezers denken, zijn die deel van onze facul-
teit? Jazeker, maar dat gevoel leeft niet omdat we ze niet zien, ze zitten ver en er is 
amper onderling contact. Dat is ook de reden dat we al veel langer de twee groepen 
willen mergen. Dus conclusie: onze faculteit is te klein voor de huidige groep en de 
groep moet eigenlijk een stuk groter worden.  

Nog steeds geen goede reden om te verhuizen natuurlijk, laat ons gewoon aan het 
bouwen slaan! Dat brengt ons naadloos over op reden twee: Stad Gent ziet ons niet 
graag.  Er is een eeuwenoude mythe dat als blok B ontploft de helft van Gent mee ont-
ploft en ze Oost-Vlaanderen mogen ontruimen wegens biologisch en radioactief afval. 
Ongetwijfeld sterk overdreven maar zoals de meeste mythes bevat ook deze wel een 
kern van waarheid. Gelukkig voor ons wordt al dit gevaarlijk materiaal bewaard in een 
extreem modern gebouw met state of the art technologie en niets van veiligheidspro-
blemen. Of dat zou je toch hopen, want niets is minder waar: blok B is in verval en dat 
is al jaren zo 

De echte doodsteek en reden nummer drie kwam echter van de rector zelf die via zijn 
kerntaken kabinet besloot om alle UGent activiteiten te groeperen op drie verschillen-
de campussen. Welke campus ligt ongeveer zo ver als mogelijk van die drie locaties? 
Ding ding ding: de Coupure. Kort samengevat zitten we in een campus die te klein is, 
nog te kleiner zal worden omdat blok B vervalt, voor een groep die groter gaat worden 
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omdat de biowetenschappen erbij komen en wil noch Stad Gent, noch de UGent ons 
behouden in Ekkergem. Daarom werd bijna tien jaar geleden definitief de beslissing 
genomen, een smak geld aan de kant gezet en een architect aangenomen voor onze 
verhuis naar campus Proeftuin.  

 

Hoofdstuk 2: What the fuck is Proeftuin? 
Campus Proeftuin, een grondgebied van de UGent waar vroeger nucleair onderzoek 
werd gedaan en nu leeg staat. Groot, groen en gereserveerd voor ons. Jarenlang werk-
te onze faculteit (en vooral professor Pieters) aan het masterplan, de tekeningen, de 
milieuvergunningen tot op het laatste stopcontact voor onze verhuis naar Proeftuin. 
Tot Stad Gent vorig jaar zei: ‘weet je nog, die verhuis naar Proeftuin? Ja, dat gaan we 
dus niet doen’. Met die woorden stortte het volledige verhuisplan waar jaren aan ge-
werkt was in als een kaartenhuisje van nat papier. De faculteit stond op haar achterste 
poten maar Stad Gent hield haar been stijf en campus Proeftuin kwam definitief in de 
vuilbak terecht.  
 
 
Hoofdstuk 3: What the fuck is Ardoyen.  
Cue: de rector, want die had nog steeds een plan waar alle activiteiten gecentreerd 
gingen worden rond drie campussen. Een van deze drie ‘Campus Ardoyen’, de ingeni-
eurscampus. De campus waar zowel de bio-ingenieurs als de burgerlijk als de indu-
strieel, als de handelsingenieurs naartoe gaan. Een campus voor meer dan een kwart 
van alle studenten aan de unief. Het toeval wil dat de burgerlijk ingenieurs al veel lan-
ger van plan zijn om naar daar te verhuizen en die plannen zijn al druk in de weer. 
Plannen gaande van extra fietspaden tot busverbindingen en meer.  
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Hoofdstuk 4: En wat nu? 
De belangrijkste vraag die nu gesteld wordt is natuurlijk: wanneer moeten we onze 
valiezen gaan pakken. Het antwoord: niemand die het zeker weet maar de faculteit 
mikt op 2030. Helemaal niet de 2050 die voor bijvoorbeeld campus Dunant voorzien 
wordt, maar dat is ook logisch: wij hadden al verhuisd moeten zijn, ons geld ligt al 
klaar (al is de inflatie er wel stevig van aan het eten). 2030, hoewel redelijk dichtbij, is 
natuurlijk ook nog redelijk ver af en niemand die dit leest zal ooit een stap in die 
campus zetten.  
 
Waarom nu al druk over maken dan? Omdat de stenen misschien maar over 4 jaar 
worden gelegd maar de plannen vandaag worden getekend en als wij als studenten 
ooit een stempel op die plannen willen drukken, dan zullen we het dit jaar moeten 
doen. Wat voor stempel? Persoonlijk ben ik geweldig fan van een gigantische studen-
tentoren met daarin een studeerruimte, samenwerkruimte, chillruimte, misschien 
een bar, misschien een fuifzaal… We kunnen lokalen voorzien voor alle studenten-
verenigingen en een groen dak om te moestuinieren.  
 
Het lijkt mij ook logisch mocht op zijn minst een van de UGent psychologen hier een 
standaard kantoor hebben en waarom smijten we niet onmiddellijk een paar studen-
tenartsen ook in de mix? Als dit allemaal nogal veel of duur lijkt vergeet dan niet dat 
we spreken over een campus voor meer dan een kwart van alle studenten van de 
UGent, daar kan de rector al eens zijn portefeuille voor boven halen.  
 
Heb je vragen over Ardoyen (of andere dingen natuurlijk): 0475 74 26 69 is mijn gsm-
nummer. Aarzel nooit om te bellen.  
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Chips: de handleiding 
Penning 
 
Je kent het wel, je zit alleen op kot en je hebt iets nodig om de 
leegte in jou op te vullen, dus je koopt een zak chips. Maar 
welke chips zullen je smaakpapillen kriebelen of zorgen voor 
een nieuwe ervaring? Onze chiptesters maakten dit artikel om 
onervaren chipsamateurs een weg te wijzen door het uitgebreide assortiment aan de-
ze zakken der geluk. 
 
De meesten onder jullie zijn wel bekend met de klassieke smaken: zout, paprika, pic-
kles en ketchup. Deze worden door vele merken geproduceerd, maar geven er toch 
vaak hun eigen touch aan. De pickles van Croky bijvoorbeeld smaken veel zoeter dan 
andere merken, maar dragen wel dezelfde naam.  
 
Er zijn eigenlijk drie categorieën chips, de ‘ik kan hier van blijven eten’ chips, de iets 
exclusievere smaken-chips, en de  ‘ik eet hier van om dat ze gratis zijn’ chips. Momen-
teel is er een vierde categorie, namelijk de croky chips die meedoen aan de crokycoin 
actie, deze koop je vooral voor de coins en de prijzen die je hiermee kunt verdienen. 
Als iemand ooit een zak koopt en de coin en code niet moet hebben mag je deze altijd 
doneren aan het goede doel met de naam 'Pieter-Jan Maes'. 
 
Het eerste underdog merk is Brets, hun smakenassortiment is zeer uiteenlopend. Zo 
zijn er eekhoorntjesbrood (een sterke champignonsmaak), gestoofde kip, pili pili, pes-
to, honing en mosterd, gegrilde bacon en nog vele andere. Wij ontdekken ook nog 
steeds nieuwe smaken en hebben zelf het volledige gamma nog niet uitgetest, maar 
met onze reeds opgedane kennis kunnen we besluiten dat de chips vaak echt smaken 
naar wat er beloofd wordt maar het betekent niet dat ze daarom lekker zijn. De gegril-
de bacon is voorlopig onze favoriet maar durf zelf eens te experimenteren en laat ons 
zeker weten wat je vond. 
 
Enkele aanraders uit de exclusieve-smaken categorie die niet zo vaak gekocht worden 
zijn de max double crunch spareribs flavour en de hot chicken wings, beide van 
lays. De croky andalouse was ook verrassend, maar de lays andalouse smaakt meer 
naar andalouse. Ook de sweet chilli van croky wordt door velen geapprecieerd. De 
oven baked mediterranean herbs zijn al iets bekender maar zijn nog steeds een 
fancy alternatief voor de standaard chips. Als je je gasten nog fancierderder wilt laten 
voelen, neem dan zeker eens kettle chips, deze zijn ambachtelijk gemaakt en dus 
vaak groter en krokanter, de sea salt and black pepper klinkt al chiquer dan de salt 
and pepper chips en smaakt ook zo, de chips hebben een licht zure toets die mis-
schien niet iedereen even lekker vindt, maar wij zijn in ieder geval overtuigd. Verder 
probeerden wij de iberico ham en tijm, zeezout rozemarijn en honey barbecue, en 
van alle drie hebben we erg genoten. 
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Een ander submerk van Croky heeft ook krokante en sterk gekruide chips: A l’anci-
enne. Het assortiment bestaat uit zout, zout peper en paprika. Het zit in een soort 
papieren zak met een oude meneer als logo, daarom noemen wij het regelmatig oud 
mannekenchips. Ons favoriet is de zout peper en het is eens een leuk alternatief van 
de klassieke zout peper van lays (zeker voor mensen met tarwe allergie, want in de 
croky variant zit geen tarwe/gluten), maar als ik echt zou moeten kiezen zou ik toch 
voor die van lays gaan. 
 

Maar niet alle chips zorgen voor oraal genot, zo zijn er ook chips waar we als tes-

ters 4 dagen van moesten eten voor de zak op was, een slecht teken. Hier zijn er enke-
le dont’s uit de chipswereld, voel u altijd vrij om hierover met de testers te discussi-
ëren, maar neem dan voor de zekerheid een zak mee van de desbetreffende chips zo-
dat er direct getest kan worden. Friet mayonaise van zowel Brets als lays: gewoon niet 
nemen. Pizza pepperoni is ook nooit echt een banger (doritos en één van de explosi-
ons van croky). De ketchup van Croky is gewoon tomaat uit blik smaak. Ook de nieu-
we smaak uit het ‘perfect with beer gamma’ van lays, ‘extra hot flavour’ is een teleur-
stelling, zeker omdat ze de jalapeno with cheese vervangen, een veel smakelijker al-
ternatief. 
 
Zo kan ik nog uren doorpraten, maar ik denk dat ik hiermee wel het grootste deel ge-
zegd heb. Als je gasten hebt en je weet niet welke chips je moet kopen om een goede 
indruk te maken, neem dan gewoon veilige opties als mamma mia’s, bugles, of zout 
max (met ribbles) van lays, oven baked paprika of van die ringetjes van croky. 
Hier wordt bijna nooit op gehaat en met een reden. Maar laat ons eerlijk zijn, als er 
chips gepresenteerd worden die eetbaar zijn is iedereen tevreden dus probeer zeker 
eens een paar smaken uit die in dit artikel vermeld werden.  
 
Neem af een toe eens een risico en koop een zak waarvan je denkt: dat kan toch niet 
lekker zijn. 60% van de keren zal je waarschijnlijk gelijk hebben, maar dat betekent 
dat de kans 40% is dat je een nieuwe favoriet kan ontdekken. Als je deze ervaring dan 
wil delen spreek zeker eens met de tester, die zullen zeer gelukkig zijn dat er iemand 
wilt praten over chips. 
 
Nog veel eetgenot en je hoort nog wel eens van ons 
Heb je zelf een aanrader of commentaar op mijn aanraders stuur dan zeker een re-

view naar chips@boerekot.be! 

Het testteam Pieter en Jan Maes 
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Sprookjes met Cultuur: 

De Geniepige Schoenmaker 
Cultuur 
Iedereen is wel bekend met sprookjes zoals Repelsteeltje, Doornroosje of Assepoester. 
Vele hiervan zijn (her)schreven door de gebroeders Grimm. Wij met Cultuur zien het 
als onze taak om jullie kennis uit te breiden. Hiervoor gaan we op zoek naar sprookjes 
van over de hele wereld. Zo hopen we jullie wat cultuur bij te brengen. De eerste halte 
op onze rondreis is een eiland dat op zich al een sprookje is: Ierland. In het werk van 
W.B. Yeats vind je genoeg verhalen om weken zoet mee te zijn. Het verhaal dat we 
hier neerpennen is een vrije interpretatie van een van deze verhalen. 

 
Het was een guure herfstavond in Dublin. John Connoly hing zoals 
gewoonlijk aan de toog van zijn favoriete pub, wegdromend van 
schone meisjes zoals Molly Malone. Tooghangen was dagelijkse kost 
voor John en hij was een gekende gast. De eigenaars zagen hem 
graag komen omdat hij er op een goede avond voor kon zorgen dat 
de pub die maand profijt draaide. Zo ook deze avond verdwaalden 
zijn ogen op de bodem van het glas en voor hij het wist had hij twee 
flessen whiskey soldaat gemaakt. Wijselijk besloot hij naar huis te 
gaan en toen hij opstond voelde het alsof hij op een schip stond dat 
voor anker ging in de haven van Dublin. Andere pubgangers vroe-
gen zich terecht af of hij wel thuis zou geraken. 
 

 
Op de terugweg passeerde John door St. Stephens Green. 
Alles leek er rustig, tot hij plots een ritmisch getik hoor-
de. Zijn curiositeit was gewekt en even vergat hij zijn 
voornemen om rechtstreeks naar huis te gaan. Hij volgde 
het tikken tot bij een struikje. Overtuigd dat het geluid 
daar vandaan kwam trok hij de bladeren en takken opzij 
en zag daar een klein figuur op een schoenzool slaan. Het 
was een leprechaun, een solitaire elf, die zich gewijd had 
aan het maken van elfenschoenen. “Wat moet jij?” zei hij 
met een hoog piepstemmetje. “Je ziet toch dat ik druk be-
zig ben?!” ging hij geïrriteerd verder. John stond er met 
zijn mond vol scheve tanden op te kijken. Hij had ooit 
van leprechauns gehoord in een sprookje dat zijn moeder 
hem vroeger vertelde voor het slapengaan, maar dat ze 
echt bestonden, dat had hij nooit verwacht. Hij herinner-
de zich iets uit de verhalen die zijn mama altijd vertelde: 
“Leprechauns zijn heel rijke elfen omdat ze met andere 
elfen zaken doen, ze verblijven altijd in de buurt van hun 
grote pot goud”. Dat bracht John op een idee.  
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“Ik ben ergens naar op zoek” begon John tegen 
de leprechaun. “Een grote pot goud, de jouwe 
om precies te zijn” zei hij fel. Moest John wat 
beter geluisterd hebben naar de sprookjes die 
zijn mama altijd vertelde, dan zou hij weten 
dat je niet moet sollen met de elfen. Een ande-
re naam voor de elfen is namelijk the good 
people omdat mensen bang waren dat ze ge-
straft gingen worden als ze de elfen een slechte 
naam gaven. De leprechaun was dus een klein 
beetje geschokt toen hij de felle praat van John 
hoorde, maar besloot om er in mee te gaan en 
eens goed met John zijn voeten te spelen. “Oh 
natuurlijk, ik toon je even waar die verborgen 

ligt” ging de leprechaun sluw verder. Hij stapte van zijn krukje die voor een mens zo 
groot was als een theekopje en danste naar een boom vlakbij de struik waar hij werk-
te. “Hier ligt de schat 5m onder de grond begraven. Ik vrees wel dat je zonder een 
schep niet ver zult geraken” gniffelde hij. “Weet je wat, ik hang m’n rode sjaal rond 
deze boom en ga vlug even naar huis om een schep. Zo weet ik straks nog dat je kist 
hier begraven ligt. Je moet me wel beloven dat je de kist niet verlegt en ook de sjaal 
aan de boom laat hangen”. “Ik beloof het op m’n erewoord” zei de leprechaun met een 
grote grijns. 
 
 
 
 
 
 
Met een grote glimlach liep John naar huis. 
Hij was ervan overtuigd dat hij rijk ging wor-
den. Zijn glimlach bleef echter niet duren. 
Toen hij opnieuw het park binnenging had de 
leprechaun een streek uitgehaald die hij nooit 
zou vergeten: hij had aan elke boom een rode 
sjaal geknobbeld!  
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Cursus op reis met de ISIC app 
Cursus 

Wist je dat je als VLK lid recht hebt op een internationale studentenkaart van ISIC 

waarmee je tal van kortingen kan krijgen? Nu dus wel! De ISIC kaart is beschikbaar 

via hun app waarop je ook alle kortingen terug kan vinden. Cursus neemt je in dit ar-

tikel mee op reis met de ISIC app op zak. Heb je een VLK membership besteld, maar 

geen idee hoe je aan je ISIC kaart kan raken? Dit vind je op het einde van dit artikel. 

 

Op trip met Cursus 
Cursus wil de vakantie goed afsluiten en beslist om samen nog eens op een laatste 
tripje te gaan voor ze bedolven worden onder al de cursussen en handboeken in de 
cursusdienst. Ze vertrekken op de faculteit richting Dampoort, maar maken eerst nog 
een tussenstop aan de McDonald’s op de Korenmarkt. En feest! Hier gebruiken ze 
meteen hun ISIC korting en scoren zo 2 Big Mac’s voor de prijs van 1. Over een fantas-
tisch begin van de trip gesproken!  
 

Eens aangekomen aan Dampoort begeven ze zich naar de halte van de Flixbus. Op 
voorhand hadden ze met hun ISIC kaart al tickets geboekt naar Parijs met 10% kor-
ting. *Hier had een moeilijke berekening kunnen staan van hoeveel pintjes in de Koe 
hiermee uitgespaard worden, maar de auteur van dit artikel had hier geen zin in.* De rit 
naar Parijs duurt ongeveer 4u30 minuten, maar is zo voorbij met een goede serie van 
Disney+, namelijk Modern Family, want ja dat moest zo nodig plots van Netflix ver-
wijderd worden terwijl Cursus dit nog niet eens had kunnen uitkijken. De frustraties 
hierover worden echter verzacht want ook hiervoor hebben ze niet de volle pot moe-
ten betalen dankzij hun studentenkorting. 
 

Voor ze de stad zelf gaan ontdekken, hebben ze een dagje Disneyland Parijs gepland. 

Via hun ISIC kaart konden ze tickets kopen met >23 euro korting per ticket. Na een 

dag vol attracties en veel geflirt met Aladdin, komt Cursus vermoeid aan in hun hotel. 

Zo’n hotelkamer in het midden van de stad is al snel te duur voor een arme student, 

maar ook op Booking.com konden ze ISIC korting scoren. Ze wensen elkaar een goede 

nachtrust of zoals onze lieftallige ICT zou zeggen: “Bon appétit!” 
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Na een deftig ontbijt in hun hotel, duikt Cursus de stad in voor een dag vol cultuur. 
Ja, ook belangrijk!! Met hun internationale studentenkaart mogen ze namelijk gratis 
binnen in tal van musea zoals het Louvre, het Rodin museum, Musée d’Orsay, L-
Orangerie en Centre Pompidou. Daarnaast kunnen ze ook gratis de Arc de Triomphe 
opgaan voor een prachtig zicht over de Champs-Élysées. Na de hele dag door te stad 
te slenteren, heeft de helft van Cursus wat last aan de knie (lees: kan amper nog wan-
delen/gaat bijna dood). *Bij deze een oproep naar een knappe kiné student voor deze 
helft van Cursus, neem contact op via cursus@boerekot.be, waarvoor dank* Ze beslis-
sen om iets te eten, en wonder boven wonder kunnen ze opnieuw korting scoren met 
hun ISIC kaart, deze keer in het Hard Rock Café. Typisch Franse kost dus en een idea-
le afsluiter!  
 

Eens terug in Gent beslist de helft van Cursus, obviously niet de kreupele helft, om 
nog een toertje te gaan lopen rond de watersportbaan als voorbereiding op het nieu-
we academiejaar, want het spordt bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dankzij de 
studentenkorting van 50% op Strava premium, worden alle statistieken goed bijge-
houden en geanalyseerd om zo een topprestatie te leveren tijdens de Final Run in 
week 12. Zet die fles cava al maar koel! 
 

Ciaokes, Byekes 
Cursus xx 
 

 

 

Hoe krijg ik mijn ISIC kaart? 
  
STAP 1: Ga naar de cursussite (cursusdienst.boerekot.be) 
  
STAP 2: Ga naar het tabje ‘Become VLK Member’ en volg het stappenplan. 
Belangrijk hier is om bij de registratie bij het FK hetzelfde mailadres te ge-
bruiken als je account op de cursussite. Deze registratie bij het FK moet ie-
der jaar opnieuw gebeuren, dus ook als je vorig jaar al lid was. 
  
STAP 3: Zodra je je VLK Membership hebt betaald in de cursusdienst én je 
hebt je geregistreerd bij het FK, geven wij dit door aan ISIC. 
  
STAP 4: Je ontvangt een mail van ISIC om je account te activeren. 
  

Met vragen hierover kan je altijd terecht via cursus@boerekot.be 
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Liefste PBR 
 
Zoals sommige anderen van het praesidium, heb ik wel een boontje voor 
VTKers. Een beetje muilen en ik was al snel overtuigd om mee te gaan naar zijn 
kot. 
Na goeie spordtsessie ben ik blijven slapen in zijn bed, maar daar ben ik niet 
wakker geworden. Zonder mijn spordtkleren ben ik wakker geworden in een an-
dere kamer van dat gebouw. Ik heb me rap een deken genomen en ben terugge-
keerd naar mijn verovering. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel wakker word in 
hetzelfde bed? 
 
Groetjes del'slaapwandelaar 



 17 

 

 

 
 
 
 
 
Liefste del'slaapwandelaar 
 
Wij denken dat je nog niet aan je 10 000 stappen zat en dat je 
zat slapend hoofd daar verandering in wou brengen. Onze tip is 
om in het vervolg goed bij te houden hoeveel stappen je al hebt 
gezet. Daarom win jij van ons een Fitbit. Deze mag afgehaald 
worden bij cursus. 
 
Groetjes PBR 
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Printer raadsels 

Pr-Intern 

Dag lieve kindjes 

 

Het pr-interteam heeft allemaal raadseltjes voor jullie. Eens zien wie ze kan raden. 

Groetjes jullie kapoenen  

P.s. De eerste zijn om op te warmen, maar het wordt moeilijker! 

 

1. Als ik jong ben ben ik lang, als ik oud ben ben ik kort. Wat ben ik? 

2. Wat moet stuk zijn om te kunnen gebruiken? 

3. Er staan 12 koeien onder een paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan dit? 

4. Wat is van jou, maar wordt door meerdere mensen gebruikt? 

5. Wat wordt nooit natter ongeacht hoe hard het regent? 

6. Licht verbergt me, maar duister doodt me 

7. Welk dier bestaat voor 3/4 uit wol? 

8. Hoe meer ervan is hoe minder je ziet 

9. Twee jongens zijn in hetzelfde jaar geboren, op dezelfde dag, in hetzelfde uur en 

van dezelfde ouders, maar zijn toch geen tweeling. Hoe kan dit? 

10. Er ligt een dode man in een grasveld met naast hem een pakketje. Als het pakketje 

open was geweest, dan was de man niet dood gegaan. Maar omdat het pakketje nog 

dicht is, is de man gestorven. Wat zit er in het pakketje? 

11. Degene die het maakt, verkoopt het; Degene die het koopt, gebruikt het niet; Dege-

ne die het gebruikt zal het nooit weten… Rara wat is dit? 

12. Als je dit in een vol vat bier doet is het leeg, wat ben ik? 

13. Hoeveel kanten heeft een bal? 

14. Ik dood alles; als ik eet word ik groter, als ik drink ga ik dood. Wat ben ik? 

15. Ik beweeg omlaag maar nooit omhoog. Ik rol maar sta nooit op. Als ik er ben, 

knap je daar niet van op. Wat ben ik? 

16. Wat komt, maar is er nooit? 

17. Iemands moeder heeft 4 zonen. Noord, Zuid en Oost. Hoe heet de vierde zoon? 

18. Waarom kan een ei niet bevriezen? 
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Tijdens onze zoektocht hebben we ook een heleboel slechte raadsels gevonden ( onze 

mening). Deze willen we toch even delen. Enjoy : 

19. Wie mag geen lid worden van een bibliotheek? 

20. Een slager is 1.80 meter en heeft schoenmaat 43. Wat weegt hij? 

21. Er staan langs de weg wel eens bordjes met “Zachte berm”. Waarom staan er nooit 

bordjes met “Harde berm”? 

22. Een auto rijdt 120 k/m per uur de bocht in. Welke banden verslijten het minst? 

23. Waar zit je op, slaap je in en poets je je tanden mee? 

24. Een man met zwarte kleren loopt op het midden van de weg. De straatverlichting 

is uit en opeens komt er een zwarte auto met gedoofde lichten, recht op hem afgere-

den. Toch kan de auto de man nog op tijd ontwijken. Hoe kan dat? 

 

 

 

 

 

 

1. Een kaars 2. Een ei 3. Het regent niet 4. Je naam 5. De zee 6. Schaduw 7. Wolf 8. 
Duisternis 9. Ze zijn een drieling 10. Een parachute 11. Een doodskist 12. Een gat  13. 2: 
een binnen en een buitenkant 14. Vuur 15. Een traan 16. De toekomst 17. Iemand 18. 
Omdat er een dooier in zit 19. Boekhouders 20. Vlees 21. Daar krijgen ze de bordjes 
niet in de grond… 22. De reservebanden 23. Een stoel, een bed en een tandenborstel 
24. Het is gewoon overdag en alles is perfect zichtbaar. 
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Wateeeur? 
Feest 

 

Gehydrateerd blijven is belangrijk, om deze belangrijke opdracht niet uit het oog te 

verliezen volgt hier een kleine opsomming van de belangrijkste en beste flessenwater-

tjes om je eeuwige nadorst te lessen. 

  

1.  Evian 

Een beetje basic, en uiteraard de foute keuze, maar het kan je zeker 

door de dag helpen en je short-term dehydratatie oplossen in geval 

van nood. Zeker geen hoge scorer qua smaak en prijs - kwaliteit en 

deze is dan ook maar zo average als uw watertje kan komen. Zorg 

dat je zo snel mogelijk wel een betere optie van hieronder aan-

schaft want enkel Evian is niet de oplossing. 

  

2.  Spa 

Deze is toch wel zeker de grote nummer 2 in dit lijstje, In tegen-

stelling tot Evian en haar duidelijke gebreken in smaak en algeme-

ne appeal, is Spa toch wel een serieuze overtreffer. Als Spa de keu-

ze is die je maakt voor je hydraterend watertje ben je zo goed als 

juist. Op 1 ander watertje dat hieronder nog aangehaald wordt na, 

spant deze veruit de kroon en komen de andere generieke waters 

niet in de buurt van de hoge standaard die Spa zet. 

  

3.  Cara Pils  

Het beste en puurste water dat er te vinden valt is zonder twijfel de 

befaamde Cara Pils. Dit watertje is alom bekend en zal onder het 

motto: “retox is de beste detox”, uw nadorst lessen op een manier 

waar de andere voorbeelden gewoon niet aan kunnen tippen. Als de 

keuze voor een verfrissend watertje op u neerkomt, en u maakt een 

keuze anders dan deze, dan is uw keuze kortweg een foute geweest. 

Wetenschappelijke studies hebben bewezen dat dit zo is. Trust me.  

  

Gehydrateerde groeten xo 

Feest 

  
 



 21 

 

 



 22 

 

 

Hoe de rode duivels het WK 2022 

zullen winnen 
Sport 

In november is het wereldkampioenschap voetbal, aka het 4-jaarlijkse hoogtepunt 
voor elke voetballiefhebber eindelijk weer terug. Vandaar dat ik u, beste groeilezer de-
ze uitstekende WK preview aanbiedt. Iedereen kent wel het motto ‘deelnemen is be-
langrijker dan winnen’, maar laten we eerlijk zijn. Niemand zit te wachten op een 
nieuwe troostfinale tegen hoogstwaarschijnlijk Engeland die altijd als torenhoog favo-
riet bestempeld wordt, maar tegen het eerste beste deftig voetballand terug met de 
voeten op de grond geplaatst wordt omdat die overrated Engelse spelers het weer eens 
laten liggen. Hun WK lied ‘Its coming home’ die elke Engelsman op repeat afspeelde 
voor die match zal dan weer voor een paar jaar niet gezongen kunnen worden. Maar 
genoeg daarover, deze keer zullen de rode duivels wel de halve finale volgens de ana-
lyse die hieronder volgt. Onze bondscoach, Roberto Martínez zal ongetwijfeld deze 
groei ook eens openslaan om zijn tactieken aan te passen. Alvast sorry aan alle voet-
balleken die niets verstaan van dit artikel, voor meer info verwijs ik u door naar Peter 
Vandenbempt. 
 

Laten we eerst eens kijken naar onze poulefase: 

 

We zijn ingedeeld in groep F. Wat opvalt is dat Canada voor het eerst sinds 1986 weer 

van de partij is. Dit jaar staat in het geheugen gegrift van elke Belgische voetbal-

liefhebber aangezien ons nationale elftal in dat jaar de halve finale haalde, wat in 2018 

nog eens geëvenaard werd. Canada wordt dan ook door sommigen als ‘dark horse’ ge-

zien. Dit elftal bevat naast Bayern München linksachter Alphonso Davies en Club 

Brugge spelers Buchanan en Larin geen al te bekende spelers, maar ze doen het als 

collectief zeker niet slecht. Kroatië is dan weer zo een land die het plots zeer goed kan 

doen zoals in 2018 waar ze Engeland uit de finale hielden. Dit was dan ook wel de piek 

van hun generatie en topspelers als Rakitić, Modrić en Perišić (KSV Roeselare legend 

voor de echte kenners onder ons) worden ook niet jonger met de dag. Marokko bevat 
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ook niet al te veel topspelers maar doen het collectief ook zeker niet slecht. Al bij al 

verwacht ik nog geen moeilijkheden in de poulefase en is die eerste plaats zeker een 

must. 

Waar het echt om draait is de knock-out fase van dit prachtige voetbaltoernooi. 
In de 1/16e finales speelt de winnaar van onze groep F tegen de tweede van groep E en 
vice versa. Groep E bevat Spanje, Costa Rica, Duitsland en Japan, dus als er geen won-
deren gebeuren zullen we tegen Duitsland of Spanje moeten spelen. Nu is Duitsland 
op internationale tornooien altijd een te vrezen tegenstander en Spanje komt opzet-
ten met een gloednieuwe generatie.  
Daarna komt de 1/8 finale waar we de winnaar van de 1/16e finale tussen eerstes of 
tweedes van groep G en H zullen treffen. Als we pech hebben kunnen we dus al de 
kleppers Brazilië en Portugal tegenkomen. Nu die eerstgenoemde versloegen we in 
2018 en de tweede nog maar vorig jaar. Dit jaar liggen de kaarten echter anders . Het 
valt niet te ontkennen dat onze gouden generatie van de rode duivels allicht zijn ein-
de nadert. Hoewel de nieuwe generatie met toptalenten zoals Amadou Onana of 
Charles De Ketelaere dit verval natuurlijk nog kunnen tegengaan, valt het te betwijfe-
len of ze nog niet te groen achter de oren zijn om die beker naar België te brengen. 
Vanaf hier wordt de puzzel te ingewikkeld om gericht tegenstanders te voorspellen, 
dus zal ik nog 2 niet-genoemde landen noemen die we zeker niet mogen uitsluiten 
voor de eindwinst. 
De eerste is natuurlijk Frankrijk, dit verbaast niemand. Zeker nu topfavoriet voor de 
gouden schoen Karim Benzema na de sekstapeaffaire terug is kan hij naast Mbappé in 
de spits niet vele defensies slapeloze nachten bezorgen. 
Als tweede moet ik natuurlijk Argentinië ook wel vernoemen. Onder leiding van de 
beste voetballer die aarde ooit gekend heeft, Lionel Messi (Sorry Ronaldo fans, de rea-
liteit is soms hard) zullen ze na hun winst in de Copa America dit jaar weer echt kans 
maken.  In 2014 waren ze er al enorm dicht bij, maar ene Mario Götze stak daar toen 
een stokje voor in de laatste minuut van de verlengingen. 
Hopelijk liften de rode duivels op 18 december in het Lusail Iconic Stadion de wereld-
beker eindelijk eens in de lucht. 
 
Grtz Sport 

 

PS: volg zeker onze gloednieuwe Instagram 
sportpagina 
(scan gewoon deze QR-code) 
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Vreemde dranken in de wereld  
Fourier 

Bernard. Misschien herkennen sommigen onder jullie 
in deze naam wel de (klein beetje shady) drankwinkel 
in de buurt van het station. Na aanraden van een 
vriendin dachten een kotgenoot en ikzelf eens een 
kijkje te gaan nemen in het pand waarvan het witte 
paardenbeeld in de gang mij al zo vaak had aange-
staard tijdens mijn wekelijkse passages van het station 
naar mijn gezellig kotje. Na wat rondgekeken te heb-
ben tussen de iets scherper geprijsde sterke dranken 
maakten we elk een keuze. 
 
Maar nog voor dat we onze centen (want kaart of payconiq ging natuurlijk niet) op 
tafel konden smijten, begon de man achter de kassa ons te vertellen over zijn specia-
le collectie: een kast gevuld met allerlei verschillende soorten fruit-likeuren. Ik moet 
toegeven, de likeuren waren nog çava goedkoop maar de stoffige flessen zagen eruit 
alsof ze mee met de Black Pearl gezonken waren om dan 300 jaar later via het vlot 
van Tom Hanks in Cast Away terug aan land geraakt te zijn.  
 
Mijn goedgelovige kotgenoot heeft zich uiteindelijk ingegeven en een fles perzik-
likeur uit de brakke collectie aangekocht. Eenmaal op kot konden we niet wachten 
om de deze mysterieuze vondst te openen. Mijn kotgenoot nam een stevige tuig en 
terwijl de fles terug van boven zijn kop naar beneden kwam, zag ik zijn gezicht sa-
mentrekken. Dit werd gevolgd door een snelle sprint naar de pot en geluiden waar 
enkel een rochelput van zou dromen.  
 
Terwijl mijn kotgenoot een paar meter verder aan het sterven was, kon mijn nieuws-
gierigheid, tot mijn eigen spijt, het niet laten om zelf toch ook eens te proeven. Ik 
lieg niet wanneer ik jullie zeg dat dit de meest ranzige vloeistof was die ik ooit ge-
dronken heb en die ik zelfs mijn grootste vijanden niet zou toewensen te moeten 
drinken. Ik denk dat die gast van achter de kassa ons echt moet uitgelachen hebben 
toen we daar buiten liepen. Maar goed, lesje geleerd, koop geen brakke flessen drank 
zonder etiket op in een shady drankwinkel.  
 
Toch kan mijn nieuwsgierigheid niet stoppen met zich af te vragen welke andere 
soorten vreemde dranken op deze planeet te vinden zijn. Daarom ben ik voor jullie 
(na deze iets te lange intro) op zoek gegaan op het wereld wijde web: 
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1. Baby muizen wijn 
Deze traditionele Chinese en Koreaanse drank is 
gemaakt van gefermenteerde baby muizen. In sommige 
streken van Korea wordt het gezien als een drank met 
helende effecten die goed is voor de gezondheid. Het 
wordt gemaakt door levende baby muisjes van 2 à 3 
dagen oud in een fles rijstwijn te laten vallen waar ze 
ongeveer een jaar in blijven liggen voordat het drankje 
klaar is om geconsumeerd te worden. Er wordt gezegd 
dat de smaak te vergelijken is met dat van benzine. Ik 
weet niet hoe het met jullie zit maar ik krijg alvast de 
kots in de mond. 

 
 
 
 
2. Pizza bier 
Eén van de vele vreemde smaakbieren is Mamma Mia's 
Pizza Beer, in 2006 ontwikkeld door Tom en Athena See-
furth vanuit hun thuisbrouwerij in Illinois. Zoals op de 
website van het echtpaar wordt uitgelegd, wordt bij het 
brouwproces letterlijk een hele pizza fijngestampt, in het 
beslag gedaan en "als een theezakje" geweekt. Het bier is 
nu verkrijgbaar in meer dan 200 winkels en restaurants in 
Illinois, Indiana, Wisconsin en Pennsylvania. 
 
 

 
 

3. Rendiergewei whisky 
Deze traditionele Thaise whisky met rijstkorrel wordt gemaakt door 
rendiergewei, ginsengwortels en andere speciale geneeskrachtige 
kruiden maandenlang in een grote kleipot te laten trekken, waarna hij 
wordt gefilterd en gebotteld. Van rendiergeweien wordt aangenomen 
dat ze de viriliteit verhogen en het welzijn verbeteren, en in sommige 
Zuidoost-Aziatische kringen wordt aangenomen dat het consumeren 
ervan je een hogere sociale status oplevert. De drank zou een "rijke 
aardse afdronk hebben met een houtachtig aroma" en een lichte 
"zoete smaak met een vleugje zoethout". 
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4. “Snake Venom” - Het sterkste bier ter wereld 
Dit biertje is officieel erkend als het sterkste bier ter wereld met 
een alcoholpercentage van zo’n mooie 67.5%. Technisch gezien is 
het een biertje maar er zit wel geen bruis in omdat de viscositeit 
van de vloeistof zo hoog is waardoor het doen bruisen onmogelijk 
is. Gemaakt in het land van de grootste alcoholiekers (na België 
dan): Schotland, waar ze zelfs aanraden om per keer niet meer dan 
35 ml te drinken!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Sourtoe Cocktail 
Het is niet zo zeer een drankje dat je kan kopen in de 
winkel of online, maar het is eerder een ervaring in 
de vorm van een cocktail. Het recept is wel niet zo 
moeilijk en bestaat maar uit 3 dingen: een shotje 
naar keuze, een afgevroren en gedehydrateerde dik-
ke teen, en heel veel moed! Je kan deze delicatesse 
enkel drinken in “Sourdough Saloon” in Dawson Ci-
ty, Canada. De regel is: “je mag snel drinken, je mag 
traag drinken, maar je lippen moeten de teen aanra-
ken!” en als je dit overleeft zit je officieel in de Sour-
toe Cocktail Club. Allen daarheen dan zou ik dus 
zeggen! Ohja en by the way, donaties zijn welkom 
dus wie nog zo’n afgevroren en gedehydrateerde teen 
heeft liggen mag ze altijd opsturen naar de Saloon ;).  
 
 
 
Groetjes, 
Fouriers 
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Het bier is niet voor de ganzen 

gebrouwen 
Paviljoen 
 
Nu het nieuwe academiejaar begonnen is en we veel nieuwe vrienden gaan maken 

waar we al eens een pintje mee zullen nuttigen, sta ik voor jullie klaar om jullie woor-

denschat wat uit te breiden. Daarom dook ik voor jullie in het vlaamse canon op zoek 

naar de dwaasde gezegdes met bier. Zo kunnen jullie de eerste weken flexen met jullie 

bier gerelateerde uitspraken! 

Het bier is niet voor de ganzen gebrouwen 
Je pint bier uitdrinken voor het flets wordt. 
Een pint flets laten worden is in mijn ogen een misdaad waarvoor men mensen mag 
vierdelen. En trouwens alcohol is super giftig voor alle dieren (buiten mensen) dus 
zou je ook nog een arme gans ombrengen. 
 

Een vatje zuur bier 
Een oude ongehuwde vrouw. 
Deze uitspraak ga je enkel al gehoord hebben als je grootmoeder het heeft over haar 
zatte vriendin. Gebruik dit gezegde maar eens en vraag aan je vrienden of ze begrijpen 
wat je bedoelt. Ik weet het antwoord al: nee.  
 

Niets zo duur als je eerste pint 
Na het eerste pintje zullen er waarschijnlijk nog velen volgen.  
De veel te harde realiteit van iedere student. Gelukkig bestaat er voor ieder probleem 

een oplossing. Cantussen is de manier om je er veel goedkoper van af te brengen. 

Jong bier moet gisten 
De jeugd moet losbandig kunnen leven. 
Wie leeft krijgt karakter net zoal een goed bier. Laat mij dus maar een lekker tripple 
karmeliet zijn met al die fruitige toten, in plaats van een fletse carlsberg. 
 

Zij hebben voor de vesper nog een pintje gedronken 
Seks voor het huwelijk met een kind tot gevolg. 
Voor al dat volk dat onveilig vrijt is dit grootste nachtmerrie. Maar geen zorgen: in de 

ogen van God ben je toch al lang een verloren schaap dat mag branden in de hel. 

Zit het bier in de man, dan de wijsheid in de kan 
Iemand die dronken is weet niet waar het over heeft. 
Een faliekante leugen! Iedere keer als ik drink word ik alleen maar slimmer. 
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Schuim is geen bier 
Je kan van iets slecht niet zomaar iets goed maken. 
Er zullen mensen zijn die je vertellen dat schuim uiteindelijk ook bier wordt. Dit 
wordt echter enkel gebruikt als excuus door mensen die geen bier kunnen tappen/
inschenken. 
 

Zij hebben meer schuim op het bier dan wij 
Het deel van de familie dat je niet leuk vind. 
Bijvoorbeeld: VEK 
 

Waar gedronken word vallen druppels 
Drank maakt mensen emotioneel. 
Laat wenen gezond zijn voor een persoon en laat drank wenen veroorzaken dan en 
enkel dan is drank gezond voor de mens. QED 
(of was het toch lachen dat gezond was?) 
 

Als een café zonder bier 
Iets onmisbaar. 
Mijn persoonlijke favoriete uitspraak en eentje die ik meermaals in een conversatie 
durf brijen. 
 

Neem deze spreekwoorden tot u en imponeer je vrienden op café of in de overpoort 
met jouw Nederlandstaalvaardigheid.  
 

Schol, Paviljoen Beheerder! 
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BEST  
 
Beste lezer, heb je zin om nieuwe (internationale) 
vrienden te maken? Om regelmatig deel te nemen aan 
toffe evenementen, of om deze evenementen zelf te organ-
iseren? Wil je regelmatig uit je dak gaan? Dan is BEST Gent the place to be! 
 
BEST staat voor Board of European Students of Technology, en is een Europese 
studentenorganisatie voor ingenieursstudenten. Er zijn 88 lokale BEST groepen, 
verbonden aan universiteiten over heel Europa. We bieden verschillende diensten aan 
zoals workshops, soft skill trainings en ingenieurs competities. 
 
Om het jaar goed te beginnen, organiseren we enkele initiatie evenementen. Hier is 
een kort overzicht: 
04/10 - 07/10: Open Office Days 
Kom 's middags gerust langs voor een babbel en een drankje in ons kantoor. Het 
bevindt zich links van de VTK lokalen in de Plateau. 
Woensdag 5 oktober: BEST for dummies 
Onze leden stellen BEST op een interactieve manier voor op een leuke avond op de 
archie zolder van de Plateau! 
Woensdag 19 oktober: BEST Fair 
Bij verschillende stands zullen we je uitdagen met spelletjes en uitdagingen terwijl je 
verschillende aspecten van BEST beter leert kennen. Place to be is de lounge in Delta! 
 
Misschien wat meer info over onze EBEC Challenge! 
Wat maakt het verschil tussen een gemiddelde en 
een ervaren ingenieur? De zin voor innovatie! Het 
combineren van creativiteit,  techniek en efficiënt 
teamwerk. Tijdens onze ingenieurs wedstrijd 
genaamd EBEC Challenge kun je al deze vaardigheden op de proef stellen en je eigen 
team naar de overwinning leiden - of in ieder geval naar een avond vol plezier en 
uitdagingen. 
Op 2 november vindt EBEC Challenge plaats in Gent @ Therminal! Het is een 
wedstrijd met twee categorieën. In teams van vier kun je deelnemen en misschien 
zelfs de EBEC Challenge Benelux ronde halen! De eerste categorie is Case Study. De 
Case Study is een meer abstract probleem dat typisch van toepassing is op situaties 
uit het echte leven. Je team moet manieren bedenken om een theoretisch probleem 
op te lossen of een plan maken om specifieke technologieën toe te passen. Heb je 
aanleg voor oplossingsgericht denken? Dan is deelname aan de Case Study misschien 
wel de perfecte uitdaging voor jou! De andere categorie is Innovative Design. Hier 
gaat het om een geweldig concept/prototype van een nieuwe technologische 
uitvinding te ontwikkelen en een plan te maken om het op de markt te brengen. Je 
ontwerp moet de technische, sociale, ecologische en economische impact aantonen. 
De enige beperking is je eigen fantasie bij het zoeken naar de ultieme oplossing voor 
bijvoorbeeld drone-toepassingen, aanpasbare gebouwen of de digitale snelweg.
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Tot binnenkort bij een van onze activiteiten! Volg ons op social media om op de 
hoogte te blijven van komende evenementen! 
 
Instagram @bestghent 
Facebook BEST Ghent 
Email         ghent-board@best-eu.org 
 

 
Closure Weekend 2022 
 

 
BEST Course in de zomer 2022 
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Lijkt het jou wat om alles wat je op de schoolbanken hebt geleerd in de praktijk toe te 
passen, en dat in het buitenland? Lees dan verder! 

Gegroet Groeiers! Natuurlijk zijn jullie allemaal klaar voor een nieuw academiejaar 
vol plezier en dansavontuur. Zo hopen wij dat IAESTE komende zomer weer vele stu-
denten van een onvergetelijke en avontuurlijke buitenlandse stage zal voorzien. Maar 
first things first, IAESTE, wat is dat voor een overgecompliceerd acroniem dat als ‘ice 
tea’ klinkt in het Engels? 

 

IAESTE? 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 

(IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, over meer dan 80 landen, actief is en jaar-

lijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans 

geeft om waardevolle werkervaring in het buitenland op te doen. Een IAESTE-stage 

staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te 

dompelen in een andere cultuur en soms ook een nieuwe taal, dus een pak levenser-

varing op te doen. 

 

Stages? 

Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin februari, 

meer informatie hierover kan je vinden op https://iaeste.be/students/annual-

procedure/. In november kan je ook terecht op onze infoavond om écht alles te weten 

te komen over hoe zo’n applicatie juist in z’n werk gaat. Hou jullie enthousiasme dus 

nog even in bedwang, alle informatie komt zeker op het goeie moment tot bij jullie.  
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Summer Reception 

Om vele Belgische studenten naar het buitenland te 

kunnen sturen op stage, ruilen wij verzamelde stages 

in België uit met buitenlandse IAESTE comités. Om 

die reden komen er ook evenveel buitenlandse studen-

ten naar België op stage, die we met open armen ont-

vangen.  

Het ontvangstprogramma om de buitenlandse stagiairs 

te entertainen wordt ‘Summer Reception’ genoemd. Heel leuk om mensen over de 

hele wereld te leren kennen!  

 

 

Word lid van IAESTE Gent! 
Ben je het type persoon die altijd nieuwe gerechten wil proeven, heb je altijd al een 

passie gehad voor reizen en het leren kennen van nieuwe culturen? Maar vooral; wil 

je graag iets waardevols doen met dat overschot aan vrije tijd? Dan is IAESTE de per-

fecte organisatie om van je studententijd iets unieks te maken!  

Je komt bij IAESTE terecht in een hechte groep gemotiveerde studenten, waar je jouw 

persoonlijke skills uitplooit gecombineerd met het ontdekken van de HELE wereld. 

Zo kan je als actief IAESTE-lid bijvoorbeeld buitenlandse conferenties bijwonen, geor-

ganiseerd door IAESTE comités wereldwijd. Op deze en vele andere evenementen leer 

je ontzettend veel waardevolle soft skills bij die doorslaggevend kunnen zijn bij een 

sollicitatie en maak je een hoop internationale vrienden. 

Wil jij deel uitmaken van een studentennetwerk dat zich uitstrekt over heel onze 

aardbol? Aarzel dan zeker niet en stuur ons een berichtje op facebook of een mailtje. 

We kunnen alvast niet wachten om je te leren kennen! 

 

 

Volg ons!  
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 

            Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 

  Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’ 

Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website                        

        www.iaeste.be 
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Woordzoeker 
 
Vind jij alle praesidiumleden? 
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• Antonia 
 
• Bo 
 

• Dries 
 
• Eef 
 
• Emily 
 
• Ewout 
 

• Febe 
 
• Gaston 
 
• Ine 
 
• Jarne 
 
• Joren 
 
• Justine 
 
• Kobe 
 
• Lodde 
 
• Lotte 
 
• Louis 
 
• Loïc 
 
• Maartje 
 
• Marie 
 
• Octavie 
 
• Pieter-Jan 
 
• Renée 
 
• Silke 
 

• Thibo 
 
• Vic 
 
• Viktor 
 
• Wannes 
 
• Yarine 
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Doolhof 
Een domme schacht heeft tijdens de cantus zijn codex onbewaakt achter-
gelaten. Als straf heeft de cantor hem verstopt. Help jij dit hopeloze geval 
zijn codex terug te vinden om een zware ad pistum te vermijden? 
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Binairo 

Sudoku 
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Poesje van de maand 
 
Who runs the world? POESJES 
Wat willen wij zien? POESJES 
 
De prijs van mooiste van de maand gaat naar *poezenbelletjesgeroffel* … 
Octavie en Antonia’s poesje Lucifer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij zelf ook een mooie, schattige, kale, behaarde of misschien wel een hele lelijke 
poes? Twijfel dan niet en stuur de jouwe door naar groei@boerekot.be! Wie weet 
komt jouw prachtige poesje wel in de volgende groei! 
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20 ballen, wablief? 
Groei 
 
20 fucking flappen 
20 gouden dukaten 
2000 stukjes van 1 cent 
Zeer veel pintjes in de koe 
4,5 bakken cara = 109(!!!) cara’s 
 
 
Dat is wat de knul aan de inkom van een Parijse club van ons vroeg wanneer wij onze 
beentjes wilden losgooien. We hadden al enkele cocktails achterover geslagen in de 
bar van het hotel, waren helemaal ready to go, en dan bleek dat wij voor een danspar-
tij ons hele vermogen zouden moeten afstaan. Compleet van de kaart dropen we dan 
maar weer af (want 20 flappen?!?!?!) en verlangden we naar ons klein Gentje, naar ons 
overpoortje… 
 
“It’s worth it”, probeerde die knul met zijn bodywarmer ons nog wijs te maken daar 
aan de inkom, maar daar trappen wij snuggere dames niet in. En maar goed ook, want 
de dag erna bleek diezelfde club gratis te betreden zijn voor 24u. Met volle moed en 
nog meer cocktails in ons bloed om de avond ervoor te compenseren gingen we er 
weer op uit. 
 
Eerst stonden er wat pop achtige beatjes op het programma. Tof tof… allemaal goed 
en wel maar 3 uur later was het nog steeds van dat. Het was gewoon degoutant om te 
zien hoe die frenchies bij een nieuw lied (als je het zo kan noemen?) telkens begon-
nen te juichen. En voor wat? Weer zo een onnozel beatje zonder tekst om mee te ke-
len. Gewoon mottige pop beatjes de hele nacht lang. TSJOENK TSJOENK TSJOENK.  
 
Wat echter nog degoutanter was, was het volk. Meer specifiek een oude gestoorde sto-
nie die onze dancemoves nauwkeurig aan het analyseren was. Gelukkig verdween hij 
al snel na veelvuldig NON NON NON NON NON te roepen (top french skilss), thanks 
mommy oci).  
 
Wat wij hier dus willen bijbrengen, jongens en meisjes, pippo’s en pipetten, is dat ons 
toverpoortje in ons Gentje echt de crème de la crème is en dat je nergens anders beter 
zult vinden. 
 
Parijs? Skip 
Gent? LETSGOOOOO 
 
Voetnootje: voor de rest was Parijs wel heel fun hoor. 
 
Groe(i)tjes en kissies 
Emily en Antonia 



 41 

 

 

Geef je eten een kapsel 
Groei en PJ 

PJ wou eens uitpakken met zijn nieuwver-
worven kookskilzzz. Hij dacht het gerechtje 
na één maal klaargemaakt te hebben hele-
maal onder de knie te hebben. Integendeel… 
 
Antonia voelde het al in haar kleine teen. 
“Zouden we niet gewoon frieten eten”, pro-
beerde ze nog. Maar helaas. PJ hield voet bij 
stuk, hij moest en zou zijn fameuze, geniale 

          en ultra lekkere gerechtje maken. De groep                
was niet laaiend enthousiast, dus besloot PJ wijselijk om maar voor 4 personen te ko-
ken i.p.v. voor 8.  
 
Zo gezegd, zo gedaan PJ begon volle moed aan zijn ge-
rechhhje. Zoals verwacht liep ALLES fout. Eigenlijk kan PJ 
gewoon niet in een pot roeren. Zoals Antonia al verwacht-
te, want ja beste lezer, zij heeft altijd gelijk: zijn het friet-
jes geworden.  
 
Het is eigenlijk best wel tragisch, zie hem proud zijn op 
zijn gerechhhje. Van PJ moest vermeld worden dat Emily 
en Antonia er zelf niet van geproefd hebben. Maar is dat 
niet te begrijpen, beste lezer? Kijk naar de foto. Dat zijn 

gewoon bonen in vurt sop. Ew. 
 
Maar let nu goed op beste lezer, 
dit was nog niet erg genoeg. PJ besliste om deze pot vol met… 
nee eten kan je het zelf niet noemen, te plaatsen op het ter-
ras. Hier vond dan ook een leuk biologisch testje plaats: wat 
zou hier allemaal op groeien?  
 

Een week later was PJ echter niet meer welkom op het kot van Antonia en Octavia. 
Die fucking pot stonk!!! Niet normaal. Omdat Pj een beta is (lees: Antonia is een alfa), 
is hij die pot asap komen uitkuisen. Natuurlijk met de daar bijhorende kokhalsgelui-
den en een ganse fles dreft.   
 
De conclusie is echter eenvoudig: PJ heeft iets met 
schimmels. (Voor degenen die het nog niet wisten: hij 
heeft een voetschimmel) 
 
Groe(i)tjes en kissies 
Emily, Antonia en PJ 
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Pieter-Jan 

Wat zijn je hobby’s? 
Tekenen, euphonium spelen in een fanfare (zoek maar op) en soms beweeg ik ook.  
 
Met welk dier zou je jezelf vergelijken? 
Een labrador, je begint nog maar te roepen of ik kom al. 
  
Wat maakt jou de ideale boer? 
Mijn oma vindt mij een knappe jongeman en ze valt op boerejongens dus dat zegt wel 
wat. 
 
Welk dier zou je willen zijn? 
Een panda, die eten heel de dag en je wordt zelfs geholpen met voortplanten. 
  
Wat zoek je in een relatie? 
Ik heb mijn relaties graag zoals het slachten van mijn varkens, zonder veel gevoel.  
 
Wat vind je aantrekkelijk aan een boerin?  
Ooh, de vraag kan beter zijn wat vind ik niet aantrekkelijk. Maar dan toch zeker de 
uier. Das boerentaal voor borsten denk ik.  
 
 

Boer zoekt vrouw 
Groei 
 
Groei help je nu ook al mensen van straat? Ja 
dat klopt! Is er iets wat jullie niet kunnen? 
Nee. 
 
Onze eerste boer die een vrouweke zoekt is 
Pieter-jan of PJ voor de vrienden. We hebben 
hem een aantal belangrijke vragen laten be-
antwoorden. Als jij, liefste lezer, het gevoel 
hebt van: wooow dit is mijn droomman, mail 
dan naar groei@boerekot.be en wij brengen 
je met plezier in contact met deze jongeman. 
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Nog enkele dilemma’s 
Alles wat je eet is koud of je moet alles met je handen eten? 
Koud, als je met je handen moet eten moet je toch wachten tot het afgekoeld is. 
 
Altijd je teen stoten of altijd op je tong bijten? 
Er bestaan geen schoenen voor je tong. 
 
Altijd natte sokken dragen of altijd nat ondergoed dragen? 
Beter een natte sok dan een natte cock. 
 
Nooit meer pizza of nooit meer frietjes? 
Nooit meer pizza, frietjes horen bij te veel andere gerechten, zoals frikandel. 
 
Liever benen zo lang als vingers of vingers zo lang als benen? 
Benen zo lang als vingers as long as i keep my ass. 
 
Nooit meer kussen of nooit meer seks? 
Nooit meer kussen, ik moet toch ooit eens seks gehad hebben…  
 
Condoom of baby? 
Condoom natuurlijk, ik ga mijn penis toch niet in een baby steken, rare mensen. 
 
Chlamydia of herpes? 
Beide nog niet uitgeprobeerd, maar herpes is een blijver en ik los mijn soa’s liever op 
zoals andere problemen na een fout gelopen vrijpartij, met een pil. 
 
Elke dag porno kijken samen met je ouders of elke dag porno kijken waarin je 
ouders de hoofdrol spelen? 
Leer ik dan eindelijk mijn echte vader kennen? 
 
Liever je lievelingskoe zelf slachten of zien geslacht worden door iemand an-
ders? 
Zolang ik de biefstuk op mijn bord krijgt maakt het mij niet uit. 
 
Liever altijd klaarkomen na 3 seconden of nooit meer klaarkomen? 
Nooit meer klaarkomen, bespaart meteen kuiswerk.  
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Omdat de algemene kennis van sommigen onder ons wel eens mag worden bijge-
schaafd, en er ook een banger van een faculteitsquiz zit aan te komen deze maand (BE 
THERE), zal Groei er voor zorgen dat jullie optimaal zijn voorbereid!  
 

Vragenronde 
 
Wie was de praeses van de VLK in 2020? 
A.     Ward van Belle  
B.      Jarne Van Der Aa 
C.     Wannes Dewulf 
 
Welk land van de Europese Unie heeft de grootste oppervlakte? 
A. Frankrijk 
B. Noorwegen 
C.      Rusland 
 
Hoeveel spenen heeft de uier van een geit? 
A. 4 
B. 2 
C. 8 
 
Welke kleur heeft de Teletubie Laa-Laa? 
A. Geel  
B. Rood 
C. Paars 
 

In welk jaar zonk de Titanic? 
A.      1908 
B.      1934 
C.      1912  
 

Groei 
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Puzzelronde 
 
Zoek de 3 verbanden! Er horen telkens 4 woorden bij elkaar. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ad pistum 

 
 

KILA clubavond 

 
 

café 

 
 

estafette 

 
 

colruyt 

 
 

rouge 

 
 

Volle blaas 

 
 

Koen  

 
 

Fakbar VLK 
 

 
 

corona 

 
 

blond 

 
 

Skeer 

Antwoorden 
Vragenronde:  A , A, B, A,C 
Puzzelronde:  cara, cantus, Koepuur 
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Dearest groeireaders,  
 
Een nieuw seizoen is aangebroken en dat bete-
kent ook meteen dat ik paraat sta om jullie op 
de hoogte te houden van de laatste scandaleuze 
nieuwtjes uit het Boerenpaleis.  
 
De Heer der financiën van het Paleis zou na een 
exuberante avond de weg naar zijn stulpje niet 
meer teruggevonden hebben. Het gigantische 
brein van deze heer had de oplossing: slapen in 
een herberg. Maar niet gewoon op de beneden-
verdieping. Nee, deze heer heeft geslapen in de 
gang op de 4de verdieping. Kom dat maar eens 
tegen… 
 
Ook is mij nog iets geheel onverwacht ten ore 
gekomen. De kleine penning-knecht zou zijn 
eerste passionele zoen gedeeld hebben met een 
onbekende dame. Wie o wie zou dit zijn?  
 
Er valt nog meer te vertellen over deze knecht. 
Door gebrek aan hygiëne heeft hij een voet-
schimmel opgelopen. Vervolgens heeft hij ge-
probeerd de rest van het paleis hiermee te be-
smetten. Door het lange aanslepen van zijn 
ziekte is het niet zeker of een herstel nog moge-
lijk is. De toekomst zal moeten uitwijzen of hij 
ooit nog zonder problemen zijn lederen muil-
tjes zal kunnen dragen, en of hij andere slacht-
offers heeft kunnen maken... 

Het stopt echter niet met deze welberuchte 
knecht. Het is mij toegefluisterd dat hij intus-
sen reeds een tweede dame een tongzoen heeft 
gegeven.  Niet zomaar een dame… het zou de 
zuster van de vorige jonkvrouw geweest zijn. 
Mon dieu, wat een schande. 
 
Ik wou dat ik niets  meer hoefde vermelden 
over de penning-knecht, maar helaas. Onder-
weg naar een dansgelegenheid is deze jonge-
heer met zijn vervoermiddel tegen een koets 
aangereden. Om het nog erger te maken zat de 
bestuurder erin. Deze koets volgde de knecht 
en eiste zijn persoonsgegevens. Ai ai, wat een 
drama. 
 
De penningknecht heeft het echter van geen 
vreemden. Zijn meester, de heer der financiën, 
zou aangegeven hebben aan een onbevlekte da-
me haar bloemetje te willen plukken. Gelukkig 
zag de dame in kwestie dat de jongeheer al en-
kele kannetjes gerstenat achterover geslagen 
had, waarna hij meermaals zijn maaginhoud 
had geledigd. Naast zulk schandaal wou zij de 
volgende ochtend liever niet wakker worden. 
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Een bepaalde dame, die we niet bij naam zullen 
noemen, heeft het even geleden ook wel bont 
gemaakt. Zij heeft de koninklijke lakens ge-
deeld met één van de drankdienaars. Dat kan 
natuurlijk gebeuren, maar door samenkomst 
van omstandigheden is deze gebeurtenis echter 
niet als zedig te beschouwen.  Ze werden name-
lijk betrapt jegens de heftige geluiden die ge-
maakt werden tijdens het uitvoeren van de dui-
velse tango. 
 
Nog een roddel is me ten ore gekomen, deze 
keer niet uit ons eigen boerenpaleis, maar uit 
het paleis der wiskundige geleerden. Enen 
knaap zou  2 van onze deernes uit het boeren-
paleis goed verwend hebben met zijn dikke en 
lange artillerie. Zij wisten tenminste nog de 
naam van de knaap in kwestie. Dat kan niet van 
iedereen gezegd worden... 
Een dame, die graag anoniem wenst te blijven, 
heeft namelijk een nacht beleefd met enen “L”. 
Meer letters van zijn naam heeft ze echter niet 
kunnen onthouden.  
 
 
 

 

Dit laatste, dearest groeireader, is geen rod-
del. Ik heb het tafereel niettemin met mijn 
eigen ogen gadegeslagen. De Burggraaf van … 
heeft in het midden van de balzaal onzedige 
bedoeningen gedaan. Hij heeft 2 onaangetas-
te lady’s die dan nog eens samenwerken, bin-
nengetreden met zijn tong op eenzelfde 
avond. Oh my lord... Wat een onfatsoenlijk 
gedrag. Zou deze Burggraaf zich opnieuw 
kunnen gedragen als een echte heer? Wat 
denkt u, dearest groeireader? Ik vrees van 
niet. 
 
Ik kan niet wachten jullie volgende maand 
opnieuw op de hoogte te brengen van talrijke  
heiligschennende feiten. Iedereen kan maar 
beter eens links en rechts over de schouder 
kijken voordat er onzedige acties worden uit-
gevoerd, want er is niets dat Boerinnetje 
Whistledown  ontglipt! 
 
Yours truly, 
Boerinnetje Whistledown 
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Boeroscoop 
Welk Game Of Thrones karakter 
ben jij? 
 

Schorpioen 23/10 - 21/11 
Daenerys 
Jij, ja jij, jij bent MEGA 
smexy. Je krijgt meestal 
je zin, maar als het eens 
niet volgens plan gaat 
kan je insane worden. 
Zorg dat je ook in moei-
lijke situaties je verstand blijft gebruiken 
en kalm blijft.  
 

Boogschutter 22/11 – 22/12 
Jon Snow 
Gij weet echt niets, amai. 
Probeer je algemene kennis 
een beetje bij te schaven, zo 
kunt ge toch niet buiten ko-
men. Soms probeer je te 
heldhaftig te zijn. Denk ook 
eens aan jezelf  en je zal zien dat de men-
sen om je heen ook iets terug kunnen 
doen.  
 

Steenbok 23/12 – 20/1 
Sansa Stark 
Vroeger was jij echt een am-
betant mens, sorry het moet 
gezegd worden. Je hebt 
doorheen je leven echter al 
veel geleerd uit je ervarin-
gen en je bent wijzer gewor-
den. Probeer dit met zicht 
op de toekomst nog steeds te doen, zo zal 
alles uiteindelijk goed komen.  
 
 
 
 
 

Waterman 21/12 – 19/2 
Jaimie Lannister 
Ja het is waar dat je veel 
mag overhebben voor de 
liefde, maar er zijn grenzen. 
Probeer soms ook eens aan 
jezelf te denken i.p.v. de 
verlangens van andere 
mensen telkens boven de 
jouwe te plaatsen. En nee, just to be clear: 
incest is geen wincest.  
 

Vissen 20/2 – 20/3 
Drogon 
Oké het is waar, jij bent cooler 
dan iedereen. Laat het echter 
niet naar je hoofd stijgen dat 
iedereen je wilt berijden. Pro-
beer in de toekomst je lontje 
wat minder kort te houden. 
Mensen weten hoe ze je op stang kunnen 
jagen, maar be the bigger person. 
 
 

Ram 21/3 – 20/4 
Tyrion Lannister  
Je bent een know-it-all, 
maar dat is oké. Sommige 
mensen weten het nu een-
maal beter. Probeer volgen-
de keer als je uitgaat niet 
teveel te drinken, je zal an-
ders weeral boven de wc-
pot eindigen, of in een nog 
slechter geval: in een goot.  
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   Stier 21/4 – 20/5 
Ned Stark 
Jij probeert altijd de goed-
zak uit te hangen, maar 
soms moet je eens zeggen 
waar het op staat. Denk 
over elke beslissing goed 
na. De weg die je beslist in 
te slaan kan belangrijke 
gevolgen hebben. Maar als 
je je hart volgt, zal alles goed komen. 
 

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Khal Droge 
Blijf jezelf! Ja, ook dat rare 
accent van jou. Dat maakt 
je uniek en mensen heb-
ben je graag. Maar, pro-
beer je te omringen met 
mensen die oprecht zijn met jou. Je zult 
het komende jaar vriendschappen smeden 
voor het leven.  
 

Kreeft 22/6 – 22/7 
Joffrey Baratheon 
No offence eh, maar nie-
mand vindt jou leuk. Pro-
beer in het vervolg een 
beetje vriendelijker te zijn 
tegen de mensen rond je en 
je zal zien dat ook zij aangenamer tegen je 
zullen doen. Het leven kan soms andere 
wendingen aannemen, maar je moet je 
erdoor slaan, be strong. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leeuw 23/7 – 22/8 
Theon Greyjoy 
Je bent veel praat maar wei-
nig daad. Probeer meer op te 
komen voor jezelf en je zal 
zien dat je trots zal kunnen 
zijn op de dingen die je zelf 
verwezenlijkt hebt. En tip 
voor de toekomst: het gaat 
er niet om wat je hebt, maar wat je ermee 
doet. 
 

Maagd 23/8 – 22/9 
Ramsay Bolton 
Het feit dat je sexy bent 
kan dit gedrag niet blijven 
verantwoorden. Het is 
echt eens tijd dat je veran-
dert en wat volwassener 
wordt. Probeer wat rede-
lijker te zijn tegen de 
mensen rond je en je zal zien dat alles 
goed komt. 
 

Weegschaal 23/9 – 22/10 
Bronn 

Je bent leuk en lekker di-
rect, houden zo. Mensen 
houden van je filterloos-
heid. Steek wel enkel ener-
gie in mensen die een bij-
drage brengen in je leven 
en je zal zien hoe mooi de 
mensen om je heen zijn. 
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Katerblaast 
 

Jarne: “Hunnie, kga nie elke dag men piemel in een confituurpot steken e” 
 
Olivier: “Ik hou van oma’s” 
 
Arno: “kakkn innen emmer e bere ut de rute” 
(kakken in een emmer en berren (kotsen) uit de ruit) 
*in een discussie over wat je eerst zou doen, kakken of kotsen* 
 
Jarne: “Studeren is eigenlijk gewoon ne gansen dag actief liegen tegen uzelf eh“ 
 
Yarine tegen Kemel voor het uitgaan: “Wat hebde gij gepakt van pillen? 
 
Viktor: “Ik hang vol Hugo, wie wil er likken?” 
 
Ine: “Da duurt lang om op te zuigen.” 
 
PJ: “Mijn bal ziet er soms uit als een rozijn.” 
 
Louis: “Show me your kruisje.” 
 
PJ: “Dat is dus blijkbaar geen compliment als je zegt :je ziet er niet super dik uit.” 
 
Renée: “Ik denk dat er geen kaas in een kaaskroket zit.” 
 
Toni: “Heb ik een kleine broek in die kont?” 
 
Yarine: “Ik kan dus echt nie eten en plezier maken tegelijk.” 
 
*Wil slaapwel zeggen* 
Lodde: "Allee bon appétit e!"  
 
Maartje tegen Wannes: "Eeej je bent wel geen dictatoraat e.” 
 
Wannes: "Ja ik zie Yarine ook eerder meedoen dan Renée." 
Renée: "Wa? Je zou Yarine eerder doen dan mij?"  
Ine die net  in de groep komt: "Wa? Ge zou Yarine eerder doen dan mij?"  
 
Yarine: “De beste vaccinatie is toegeven aan groepsdruk.” 
 
Toni: “Hoe noemt de ook al weer? Slaapjas? Slaaprol?” 
PJ: “Slaapzak?” 
 
*Onderweg naar de delta met een jongen waarmee ze net speeksel heeft uitgewisseld* 
Evelyne: “Hoe noemde gij nu weer?” 
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Thomas: “Kzou los mijn moeder doen.” 
 
Tuur: “I need a hole” 
 
Febe: “Je hebt wel gekeukt in de muil”  *bedoelde gemuild in de keuken* 
 
Yarine: “Crëme brulée”  *zingt met volle overtuiging de eerste zin van connemara* 
 
Lucas: “Hallo Emily ik heb wel standaarden, ik eet geen mini worsten.” 
 
Tilia: “Ik drink nie maar moest ik drinken dronk ik jullie allemaal onder tafel” 
Tijl: “Gij op water, ik op bier en ik drink je nog onder tafel” 
 
Luna: “Voor hem wil ik wel kanker krijgen.” 
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Nog wa schone plaatjes... 
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