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December… Iets met Sinterklaas, 
de Kerstman, lekker maar veel te 
veel eten, en ook iets dat blok 
genoemd wordt, maar waar we 
voorlopig nog niet teveel over 
gaan nadenken. Zo die ene 
maand waar je schaamteloos 
kerstmuziek kan jammen, gezel-
lig glühwein kan sippen op de 
kerstmarkt en nog even geniet 
van de vrijheid voordat we alle-
maal wegkruipen in onze grot 
om te strijden tegen het monster 
dat ‘examens’ heet.  
 
Groei zou Groei niet zijn, moes-
ten we niet voor jullie klaarstaan 
met alweer een top-editie van 
jullie favoriete leesvoer! De idea-
le ontspanning tussen al dat stu-
deren door als je het ons vraagt.  
 
Wij wensen iedereen alvast veel 
succes met de blok, een vrolijke 
kerst en een gelukkig nieuwjaar! 
 
Vele groe(i)tjes, veel leesplezier 
en tot volgend jaar!  
(blijft toch een goeike) 
Jullie allerliefste kapoenen 
Antonia  Dewettinck en Emily 
De Weerdt 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie December 2022 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring (VLK) 

vzw. 

Academiejaar 2022 – 2023, jaargang 78. 

Dit is de Decembergroei, 

geprint op 300 exemplaren                   

Groeiredacteurs: 

Antonia Dewettinck & Emily De Weerdt 
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Kalender  

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 

1 december Kerstmarkt Campus Coupure 8u00 - 00u00 

5 december IFK volleybal GUSB 18u30-19u30 

6 december Sinterklaascantus Paviljoen 19u30 

7 december Massacantus  Flanders Expo 19u00 

12 december 
Badminton   

Dames & heren 
(geklasseerd) 

GUSB 18u15 

12 december Veldvoetbal heren Schoonmeersen 20u00 

14 december IFK basket heren GUSB 20u30 
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De Praeses spreekt 
Praeses 
 
De Decembergroei is weer daar, en 
zo is de winter. Kleed u dik, want 
als ge dezer dagen zat van uwe fiets 
valt, is blijven liggen sterk afgera-
den. Ik zou ook kunnen voorstellen 
niet zat te stuiken met uw stalen 
ros, maar men blijft jong door de 
spanning van het avontuur. Tegen-
woordig ben ik oud bij het avond 
uur, er zijn al een paar dagen gepas-
seerd waar ik voor 21u al lag te sla-
pen in de zetel, tv aan natuurlijk. 
Maar durf het niet te verzetten, 
zelfs dat voel ik al.  

 

November zat weer boordevol evenementen, er is stevig gecantust en gesport geweest 
(basically hetzelfde). Middeleeuwse kantus gaf plaats aan zo een 150 mensen in het 
paviljoen, langzaamaan denk ik eraan om mijn eigen massacantussen te beginnen. 
Ingenieurscantus was ook weer een succes, en al zeg ik het zelf, de boeren kwamen er 
toch het beste uit! Ondertussen zijn de schachten ook opgeleid geweest op het 
schachtenkonvent, al hebben ze nog veel te leren. Vanuit het verre Citadelpark is ook 
de Parkwacht aan ons de oorlog komen verklaren, een strijd om het paviljoen die in 
het tweede semester beslist zal worden. We wachten allen af in spanning, zal de VLK 
het pavi terugwinnen van de Parkwacht? 

 
Bon, genoeg over al dat gezuip en gefeest, we gaan over naar het GUSB. Ondanks al 
onze enthousiaste sporters en goeie prestaties, eindigden we op de 5e plaats op het 
IFT. De wonde is nog steeds vers bij mij, en ik schrijf deze alinea dan ook met een 
traan in mijn oog. Toch is treuren niet aan de orde, binnen het IFK vernietigen we 
nog steeds de luttele competitie, we pakken daar wel 3e! Er wordt nog steeds stevig 
gelopen op maandag, alsook stevig gezwommen op dinsdag. Vooral blijven doordoen! 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf moet de zwemmarathon nog plaatsnemen, 
maar ik ga er vlotjes van uit gaan dat we daar 1e zijn geworden. Waar we effectief eer-
ste zijn geweest, was op het IFK Judo, waar yours truly op z’n dooie gemak (lees: ik 
was kapot na 2 minuten vechten) de competitie met de grond gelijk maakte.  
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Het eerste semester loopt dus stilaan tot zijn einde, en als praeses kan ik niet anders 
dan tevreden terugkijken. Het is zeker en vast nog niet gedaan, maar denk er mis-
schien toch al eens aan om achter je boeken te gaan zitten, en een woordje te lezen. 
Zelfs ik ben ondertussen al mijn cursussen gaan ophalen, dus het is geen slecht mo-
ment om er eens aan te beginnen. Heb nog een fijn ‘rest van het semester’ en ik hoop 
jullie allen te zien op de faculteit of het volgend semester x 

Met vriendelijke groentjes 

Jarne 
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Te Gent, de oude stede 
Vice 

Te Gent, de oude stede… Daar lag het Gravensteen, daar lag het Gravensteen.  
Zo start de VLK haar cantussen al zover de geschreven geschiedenis terug gaat. Met 
de VLK ook alle andere kringen trouwens, want ‘De Slag om het Gravensteen’ is één 
van de officiële liederen en voor velen een lievelingslied.  
 
Wat was deze slag echter, wanneer vond hij plaats en waarom in godsnaam dit num-
mer?  
Ik neem jullie de komende 2 minuten mee naar mijn favoriete historische evenement 
in recente geschiedenis: de studenten belegeren het Gravensteen.  
 
We schrijven het jaar 1949, November. Het is een koude maand, met gure regen en 
wind. Gent is een dode, grijze stad enkele jaren na de oorlog en de studenten vervelen 
zich dood. Het enige wat er nog te doen viel was pinten drinken en ‘s avonds voor de 
politie vluchten als ze weer eens dronken op straat liepen. Tot ook dit hen afgepakt 
werd: de bierprijs ging van 3 frank naar 4 frank en de pandoeren (= politie) kregen een 
nieuwe muts waardoor ze veel minder goed te herkennen vielen.  
‘Genoeg is genoeg!’ , zeiden Felix, Tony, Henry, Ludo, Valeer en Jos tegen elkaar. Het 
werd tijd om deze verveling te doorbreken met de grootste studentengrap ooit. De 
slag om het Gravensteen.  
 

 
Alles begon met briefjes die als paddenstoe-
len uit de grond opdoken in de aula’s:  
 
Toen konden de echte voorbereidingen 
beginnen. Op het platteland werden 
voorraden rot fruit aangeslagen, een 
stootkar werd in bezit genomen en een 
groepje chemiestudenten zetten zich aan 
het werk om knalbussen te maken. Het 
resultaat? Heel veel munitie en gesneuvelde 
ruiten van één van de experimenten die 
mislukte. Woensdag 16 november was 
uiteindelijk de datum waarop 137 jongens en 
een meisje een afspraak hadden met de 
geschiedenis. Druppelsgewijs kwamen ze 
binnen in het Gravensteen, de grote oude 
burcht van Gent.  
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De opzichters keken hun ogen uit, waar kwam deze belangstelling vandaan? Tot de 
studenten hen vrolijk lieten weten dat dit een belegering was en zonder veel boe of ba 
werden de twee opzichters geschaakt en werd de poort opgehaald. Die opzichters 
konden er wel mee lachen, ook zij hadden de belangrijkste dag uit hun carrière voor 
de boeg. De slag om het gravensteen leek echter eerst op een flop uit te draaien want 
het kon niemand interesseren. De studenten hielden spandoeken boven, klaar voor 
de strijd, maar de strijd bleef uit. Enkele toeristen passeerden om te zwaaien, maar 
geen enkele echte vijand.  
 
Dan toch! Rond 15h30 draaien twee pandoeren de hoek van het Sint Veerleplein om, 
nietsvermoedend. Als in een film vloog een overrijpe appel in slow motion door de 
grijze lucht van Gent en raakte de pandoer recht in zijn gezicht. ‘Studenten aller 
landen verdedigd u!’, de strijd was begonnen. Al snel werd het pandoerenkot 
opgetrommeld, maar de zes nieuwe agenten werden getrakteerd op een gesloten 
poort en heel veel rijp fruit en knalbussen. De studenten hadden de tijd van hun leven 
en ook de omstaanders konden hun plezier niet op. Het Gravenkasteel, door studen-
ten bezet. Het werd een grote publieke vernedering voor het politiekorps. Gendarmen 
werden helemaal vanuit Dendermonde aangerukt om in Gent op rot fruit en graszo-
den getrakteerd te worden. Uiteindelijk zat de maat zo vol bij de pandoeren dat de 
brandweer erbij werd gehaald. De grootste slang kwam boven, een gigantische straal 
werd gericht op de kantelen, en de studenten lachten zich een breuk. De kantelen 
werden volledig fris gespoten, de studenten hadden nieuwe slachtoffers om hun laat-
ste appels op bot te vieren en het feest ging verder. 
 
 
 
 

 



 8 

 

 

Aan alle mooie liedjes komt echter een eind, en het eind van de grootste studenten-
grap ooit kwam in de vorm van een splinternieuwe brandweerwagen met een uit-
schuifbare ladder die zelfs de stevigste plank niet kon afhouden. De belegering zat er-
op en de politie, buiten zichzelf van woede, sloeg links en rechts raak met hun ma-
trakken. Niemand bleef gespaard en de meeste studenten bezweken. Een zure na-
smaak van een geweldig verhaal. Gent liet haar studenten echter niet in de steek en de 
volgende dag werd deze heldendaad rijkelijk uitgesmeerd over de kranten. Onder 
druk van de media trok het stadsbestuur de kaart van de belegeraars en de politie 
kreeg onder hun voeten. Alle strafbladen werden ook nog eens vrijgesteld en als kers 
op de taart werd een nieuwe jaarlijkse traditie in het leven geroepen: de Gravensteen 
feesten. Een jaarlijkse herbezetting van het Gravensteen, om de legendarische eerste 
editie te herinneren.  
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VLK invasion 
Penning 
 
Stel je voor: kleine Timmy heeft een verjaardagsfeestje in een pretpark en gaat er vol 
vreugde naartoe, maar als hij daar toekomt ziet hij overal mensen met een groen geel 
lint, aan elke attractie zeker 50. Bang blijft Timmy met z’n lagere school gang bij de 
vliegende stoeltjes en wacht dan in de rij van 50 lintdragers op een suikerspin, meer 
kan hij die dag niet doen. Ik presenteer: VLK invasion. 
 
Zoals de coole schoolreisjes van vroeger, niet die naar 
een random bos 20 minuten van de school verwijderd, 
maar die naar een pretpark of een dierentuin. Waarom 
zouden we dat niet meer doen wanneer we geen toe-
stemming meer nodig hebben van onze ouders? Ik weet 
dat we dit geen school meer mogen noemen, Professor 
Van Deun, maar een universiteitsreisje klinkt veel te seri-
eus. Gewoon met alle bio-ingenieurs en sympathisanten 
naar een pretpark gaan en bij elke looping die gemaakt 
wordt ‘BOEREUUU’ schreeuwen is niet illegaal (I 
checked). Of in een dierentuin in boerenkledij naar de 
watusirunds gaan kijken, of eender welk koebjeest.  
 
Of we doen zelf een uitstap naar de Vlaamse vallei om de deklagen te bestuderen …
Oei geen interesse.  
 
Waarom in België blijven? Engeland is nog makkelijk te bereiken me nen boot. En op 
internationale wateren alcohol kopen komt eigenlijk ook nog goedkoop uit. Ferry can-
tus?  We bezoeken dan natuurlijk ook Ierland en Schotland om samen het monster 
van Loch Lomond te zoeken en te verbroederen met Schotse boerengemeenschap. Zij 
met hun kilt, wij met onze kiel. 
 
Of we organiseren een VLK sneeuwballengevecht, maar aangezien het in België enkel 
in april soms sneeuwt gaan we direct naar de zuidpool en zeggen we tegen UGent dat 
het voor een onderzoek is zodat we subsidies krijgen. En dan schrijven we informatie-
ve artikels zoals: 
Op kot in Antarctica: ijskoud, maar walrustige buurt. 
Pinguïns, de nieuwe kippen? VLKoud deed alvast een smaaktest. 

 

 

Watusirund just vibing 
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Of we werken samen met SpaceX of NASA en starten een kolonie op de maan. Low 
gravity fuiven in het nieuwe Pavilmoon zorgen 
voor de eerste kater in een krater.  Het melkweg-
stelsel is van ons! Naar de sterren en daar voorbij! 
 

Nee maar serieus, als er genoeg volk het in-

stagramaccount vlkinvasion volgt, kunnen we 

echt eens naar een pretpark of zo gaan. Als we 

aan 100 000 volgers zitten sponsort het VLK voor 

een echte maanreis. Letsgo boeren. 

 

 

Penning out  
till next month 
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Sprookjes voor op de plee: de 

Odyssee 

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 om jullie zodoende wat cultuur bij te brengen. De eerstvol-
gende halte op onze rondreis vinden we terug in een tijdperk van mythen en saga’s, 
vele jaren geleden toen lange witte pyjama’s hip waren en influencers hun gal in het 
midden van het forum verspreidden. Een tijdperk waarin ook zwaarden en sandalen 
vele malen met elkaar dansten. Beste boerekotters, vandaag verdiepen we ons even in 
de Odyssee van de Griekse chad Homeros. 
 
We bevinden ons in de smeulende ruïnes van het ooit zo machtige Troje. Deze stad 

werd door de Grieken verwoest op het einde van de 10 jaar durende Trojaanse Oorlog. 

De hoofdrolspeler van dit verhaal, Odysseus, was op het plan gekomen van het paard 

van Troje. Via deze list konden de Grieken de stad insluipen om deze vervolgens vol-

ledig in as en puin te leggen. Voor dit verhaal springen we echter een eind verder in 

zijn jaren van omzwervingen. Want na 10 jaar oorlog zal Odysseus er nog eens 20 jaar 

over doen om thuis te geraken. En dan weten dat je ouders al kwaad zijn als je 10 mi-

nuten te laat thuis komt… 

Onze eerste tussenstop bevindt zich in boek IX op 

de Griekse eilandengroep van de Cycladen, meer 

bepaald op het eiland van de Lotuseters. Zoals hun 

naam al doet vermoeden aten deze Oude Klassieke 

hippies alleen lotus. Odysseus stuurde enkele ver-

kenners op pad, maar ze kwamen niet terug. Toen 

hij er met zijn manschappen op uit trok om ze te 

gaan halen bleken de verkenners helemaal verlek-

kerd aan de lotusplanten en wilden ze het eiland 

nooit meer verlaten. Als een echte broer sleurde Odysseus zijn bedwelmde mannen 

terug naar zijn schepen. Of ze de dag erna ook een kater hadden van de lotusplanten, 

daarover schrijft Homeros dan weer niets. 

Aangekomen op het eiland Sicilië worden Odysseus en zijn mannen gevangen geno-

men door de cycloop Polyphemos. Cyclopen zijn mythologische grote loebassen met 

slechts één oog en stonden niet bepaald gekend om hun intelligentie. Polyphemos 

woont in een grot waarvan de ingang door een reusachtige rotsblok wordt versperd. 

Normaal bestaat zijn dieet uit schapen die hij zelf weidt, maar deze sappige mensen 

laat hij niet aan zich voorbij gaan. Hij besluit dan ook om iedere dag één van Odys-

seus zijn mannen op te eten.  
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Listig als hij is bedenkt Odysseus een plan: hij 

stelt zich aan de cycloop voor als “Niemand” en 

schenkt hem zakken wijn van een goed jaar. Ge-

charmeerd door dit gebaar besluit Polyphemos 

om Odysseus als laatste op te eten. Die avond 

verbroederen ze aan het kampvuur en lukt het 

Odysseus om de reus onder tafel te zuipen. Wan-

neer deze strontzat zijn roes ligt uit te slapen, 

drijven de gevangenen een houten spies door het 

oog van de snurkende reus. De blinde cycloop 

ontwaakt brullend van de pijn en probeert – tevergeefs – zijn belagers te doden. Bon, 

dat was deel één van het plan; ze hadden bewust de cycloop niet gedood omdat ze 

wisten dat ze dan opgesloten zouden zitten in zijn grot. Voor deel twee binden de 

Grieken zich onder aan de schapen vast en wachten ze geduldig op het ochtendglo-

ren. 

Polyphemos besluit ’s ochtends om zijn schapen 

buiten te laten. Doordat hij zijn oog niet meer kan 

gebruiken, moet hij op de tast controleren of het 

werkelijk alleen schapen zijn die de grot verlaten. 

Hierdoor bemerkt hij niet dat de Grieken terug 

naar hun schepen aan het lopen zijn. Uiteindelijk 

valt zijn frank (ofja, in die tijd viel vermoedelijk 

eerder zijn drachme) en brult hij om hulp. De an-

dere cyclopen vragen wie hem het oog heeft uitge-

stoken, waarop Polyphemos in woede antwoordt:  

gdgdggdgdgggdggdgdggdgdgdgdgd”Niemand heeft mij dit aangedaan!”.  

 

Hij brult en hij tiert dat hij kwaad is op Nie-
mand. De overige cyclopen geven elkaar een 
blik van sure en laten de briesende blinde cy-
cloop aan zijn tirade verder schreeuwen. Om 
de cycloop te jennen besluit Odysseus om hem 
toe te roepen dat hij in feite in de val is gelokt 
door “Odysseus van Ithaka”. Als antwoord 
gooit de blinde reus, puur op gehoor, een steen 
die het schip van Odysseus maar net mist. De 
cycloop roept ook zijn vader Poseidon aan en 
vraagt hem om hulp. Poseidon geeft gehoor 
aan de wanhoopskreten en zal vanaf  nu de reis  
van Odysseus verder bemoeilijken. 
 
Maar die verdere reis, beste boerekotters, is voor een andere keer. 
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Cursus goes jeneverloop 

Cursus 

Op maandag 14 november was het voltallige cursusteam present aan de watersport-
baan voor de beruchte jeneverloop. En of we er zin in hadden! Het was het begin van 
week 8 en dat wou maar één ding zeggen: de cursusdienst was gesloten en alle stu-
denten waren braaf al hun cursussen en handboeken komen ophalen. Al bleek dat 
laatste zoals ieder jaar een bittere illusie te zijn… 
 
Voor wie het concept van de jeneverloop niet kent: een toertje rond de watersport-

baan lopen (5 km) en na iedere kilometer jenever shotjes! Spijt dat je dit hebt moeten 

missen? Geen paniek, Cursus got your back en heeft een volledig verslag voorzien van 

deze fantastische avond. Er is zelfs een megafancy plannetje met bijhorende nummers 

voorzien, wat wil je nog meer? 

1. Startpunt 
 Nog voor het vertrek vallen er al bijna enkele slachtoffers. Niet door de jenever, 

maar door de koude want WTF zelfs? Bestaat er tegenwoordig niet zoiets als de 
opwarming van de Aarde? 

 Al snel vinden de eerste drama’s plaats vergezeld van kreten als “Help!”, “Shit!” 
en “Fack!” (mijn excuses voor het vele gevloek, maar niet mijn fout, ik ben enkel de 
verslaggever) van mensen die hun shotglaasje al breken nog voor we vertrokken 
waren. 

 
2. Eerste obstakel: FIETSERRRR! 
 
3.Thibo bewijst dat het ook op de jeneverloop van alle belang is om steeds alert te blij-
ven. Tijdens een moment van onoplettendheid struikelt hij over zijn eigen voeten en 
kan hij de val maar nipt voorkomen. Eerste ambulance op het nippertje vermeden! Ja 
oké, we zijn vlakbij Jan Palfijn, maar toch, dit had heel slecht kunnen aflopen! 
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4. Stop 1 
 Hier loopt het al meteen volledig mis: iedereen drinkt meer jenevers dan op 

voorhand afgesproken was. Het begin van het einde… 
 Ik voel sommige van de lezers al afkomen: “Ja, maar is da nie mega irritant voor 

andere mensen die rond de watersportbaan willen gaan lopen dat daar een ben-
de boeren wat jenevershotjes staat te doen?” Wel, nee, integendeel zelfs! Aan 
stop 1 wordt een erehaag gevormd voor de passerende lopers. Zeg dus nog maar 
eens dat studentenverenigingen niets anders doen dan drinken! 

 
5. Misverstand nummer 1: Kemel denkt dat Yarine al gemuild heeft. Na een paar ver-
ontwaardigde reacties, bleek ze gewoon de milt te hebben. Beter articuleren in het 
vervolg, Yarine! Of beter fixen, kies maar. 
 
6. Tweede obstakel: PAAL CENTRAAL!!! 
 
7. Stop 2 
 De eerste blaas begeeft het. Loïc kan het niet meer aan en ziet maar één oplos-

sing: de watersportbaan! 
 En daar is misverstand nummer 2: Matthias beweert dat Loïc al 30 jenevers heeft 

gedronken, het blijken er 13 te zijn. Beter articuleren in het vervolg, Loïc! Of be-
ter zuipen, kies maar. 

 
8. Stop 2 is nog niet uit het zicht wanneer ook een tweede blaas zich gewonnen moet 
geven: Matteo gaat voor een andere strategie dan Loïc en kiest voor de boom. 
 
9. In de bocht heeft Yarine het efkes gehad en denkt ze de rest te slim af te zijn. Ze 
klimt op de rug van Thibo om het zo zelf minder lastig te hebben. Máár Yarine ver-
liest hierbij haar shotglaasje én blesseert zich tijdens het afspringen. Karma is a bitch! 
 
10. Dan is Marie haar cheat strategie toch beter: ze zit achterop de fiets. Dit mondt uit 
in een sing-a-long van Bagagedrager. Al blijkt er wat discussie te zijn over de juiste 
lyrics. 
 

11. Stop 3 
 Er valt veel te zeggen over stop 3, maar ten eerste: hoe dicht is dit bij stop 2? We 

zijn nog maar net vertrokken zeg, NIET OK! Of de typische Justin muziek die uit 
zijn auto blast dit compenseert of het alleen maar erger maakt, laat ik aan jullie 
over.  

 We staan al veel te lang stil bij deze stop, maar Silke heeft een verklaring: “De 
flessen raken niet op!” Matthias valt volledig uit de lucht dat er nog jenever te 
verkrijgen is en vertrekt meteen op queeste. 

 Kemel is keitrots met zijn nieuwe openingszin: “Mijn shotglaasje is kapot, mag 
ik uw mond gebruiken in de plaats?” Marie breekt daarom het glaasje van Kemel 
zoals iedere goede wingwoman zou doen. Dit valt echter niet in goede aard bij 
Kemel en er ontstaat een gevecht. Volgens Yarine viel zelfs iemand in de Coupu-
re! Die ligt nochtans zo’n 2 km hiervandaan, heftig gevecht blijkbaar. 
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12. Yarine wordt meegesleurd door Matteo en komt hierbij bijna ten val. Voor de 
tweede keer een ambulance nipt vermeden dus! Hierna wordt een tweede singalong 
ingezet: “130 op de vluchtstrook!”.  Al is het hier eerder “afzien op de Finse piste”. 
 
13. Na dit spontane karaokemoment schreeuwt Yarine om hulp “ik kan nie meer!”. Het 
tempo gaat dus wat lager, waarop Yarine zelf een versnelling inzet (uit schrik om geen 
jenever meer te hebben bij stop 4) en de rest niet meer mee kan. Viktor kan maar één 
ding concluderen: “Dit is een race vol verrassingen!” 
 
14. We zijn het er allemaal over eens: stop 4 blijkt veel te ver weg te zijn, NIET OKÉ! 
 
15. We zijn verontwaardigd dat de Nina Derwael brug die over de Watersportbaan 
ging komen, er nog altijd niet is. “Waar is die Nina met haar brug wanneer ge ze nodig 
hebt?” 
 
16. De knieblessure van Viktor speelt terug op: PANIEK 
 
17. Yarine heeft eindelijk door waar stop 4 zal zijn: GELUKKIG 
 
18. Er wordt nog maar eens bewezen wie de superieure ingenieurs zijn. Twee mensen 
van VTK (want ja VTK deed ook mee aan de jeneverloop) zijn gesneuveld op een 
bankje. Daarbovenop horen we van twee andere burgies achter ons: “Ah kijk, we zijn 
al bij het UZ!” *wijzend naar Jan Palfijn* 

19. Stop 4 
 Het volgende moment van drama is aangebroken: iemand vraagt aan Renée 

waar het meeste calorieën in zit, maar lijkt hierbij in plaats van naar de flessen 
jenever naar Yarine en Renée te wijzen die beiden verontwaardigd reageren. 

 Silke komt meedelen dat ze aan 26 shotjes zit, 5 minuten later komt ze opnieuw 
en zit ze aan 24: speciaal! Hierna wordt er een stemming gehouden of Silke nog 
gaat muilen die avond. Er wordt unaniem voor gestemd. 

 
20. Hoe dood we zelf ook zijn, we blijven aan onze medemens denken: de sporters op 
het water worden aangemoedigd tijdens hun training. Alleen is er discussie over de 
naam van de sport: waterpolokayak, waterkayakpolo, kayakwaterpolo??? HELP! 
 
21. Matthias heeft het gehad met het lopen en probeert mee te snelwandelen op ons 
tempo, maar kan het niet aan. Zwak! 
 
22. Einde 
 Op aanzet van Yarine is de volgende singalong een feit: Witte Was - Goldband 
 Er wordt rondgevraagd hoeveel jenevers iedereen gedronken heeft. Het hoogste 

aantal dat we te horen krijgen komt van Simon en Pieter-Jan: eind de 40. Of het 
geloofwaardig is, valt nog te betwijfelen. Ze geven zichzelf nog een score van 
8.5/10 over hoe capabel ze nog zijn, maar volgens ons verdienen ze max een 4. 
Naar het schijnt was het vorig jaar veel heftiger, maar daar gaan we niet over uit-
weiden… 



 17 

 

 

23. Op weg naar kot van Viktor 
 Op weg naar de Koepuur heeft Silke het wat lastig met de verkeersregels. We 

staan voor een rood licht dus Viktor stopt, maar Silke zegt “neenee kom we gaan 
over”. Daarna staat het tweede licht op groen dus wil Viktor oversteken, maar 
Silke zegt “Nee pas op! Nie oversteken!” 

 
24. Koepuur 
 Aangekomen in de Koe wil Gaston ook graag zijn bijdrage leveren aan dit arti-

kel: “Dag lieve groeilezers, ik weet da jullie met 2 zijn, maar we houden van jullie 
en trek hem verschrikkelijk hard binnen van waar je zit!”  

 Misverstand nummer 4: Monbaliu zegt “Ik ben André”, Wannes: “Aant breien?” 
 Ine van VTK komt ten val te midden de Koepuur door de schuld van Matteo. 

Gelukkig valt de schade mee. Er wordt dus voor de 3e keer deze avond nipt een 
ambulance vermeden en voor de 2e keer is het de schuld van Matteo. Herpak je, 
Matteo! 

 
Ik denk dat er dus slechts één conclusie de juiste is: de afwezigen hadden ongelijk! 
 
Ciaokes, Byekes 
Cursus xx 

PS: Hier nog een fantastisch mooie grafiek die de evolutie van de avond in beeld 

brengt. I know, hier zijt ge niets mee als ge de groei aant lezen zijt in zwart-wit. Zie 

het dan als een spelletje en gok wie welke curve is (of check de online groei in kleur 

via boerekot.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPS: Oneliners van de avond: 
 Yarine: “Hoe meer je drinkt, hoe korter de afstand wordt die je moet lopen.” 
 Marie: “Ik mag Viktor zijn gat!” 
 Jef: “Ik heb al 21 pintjes, euh shotjes gedronken.” 
 Marie: “Fack Justin!” 
 Yarine: “Als Silke morgen dood is, ik weet van niets.” 
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Groenten en fruit, een interview 

met Dries 
Fourier 

 
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 Seefurth vanuit hun thuisbrou-
werij 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". 

 
 
 

Liefste PBR, 

Ik heb een crush op een jongen met een zeer sexy oorbel. Hij zat vroeger in het praesidi-
um van de VLK en daarvan ken ik hem. Ik ging er steeds vanuit dat hij mij helemaal niet 
kent, want ik ben maar een Kleine Nietige Penvoerder tegenover hem, de Grote Meester 
der Fotograferen. Ik kon dus in alle rust stiekem crushen op hem. 

Alles liep volledig fout op de dag dat ik een practicum had voor het vak biokatalyse. Op-
eens staat hij daar in het practicumlokaal, hij bleek mijn assistent te zijn!!! Ik begin na-
tuurlijk enorm te stressen vanaf ik dit doordat. Ik wenste zo hard op dat moment dat er 
een beetje bio-ethanol beschikbaar was om mij wat moed in te drinken. Toch doe ik mijn 
best en pers ik er een geforceerde hallo uit. Terwijl hij alles uitlegt over enzymactiviteit, 
dwaalt mijn aandacht snel af en bedenk ik andere activiteiten waarover ik nog wel eens 
een practicum wil doen met hem…  

Nu is het probleem dat ik dit voorval verteld heb aan de andere praesidiumleden en dat 
er veel zijn die de desbetreffende jongen goed kennen. Je voelt het al aangekomen zeker: 
op de eerstvolgende VLK-activiteit wordt er aan hem gevraagd of hij weet wie ik ben en of 
hij zich het practicum kan herinneren. Op dat moment werd dus bevestigd dat hij effec-
tief weet wie ik ben en heeft hij mij vervolgens officieel bestempeld als ‘socially awkward’. 

Mijn reputatie is dus volledig omzeep en ik kan deze jongen dus onmogelijk nog onder 
ogen komen. Ik heb hem sindsdien gelukkig niet meer gezien. Helaas ga ik hem niet kun-
nen blijven ontwijken aangezien hij nog steeds naar veel VLK-activiteiten komt en omdat 
hij mijn assistent is!!! 

Kunnen jullie mij aub helpen hoe ik dit probleem kan oplossen? 

Groetjes Awkweerdt 
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Dag Awkweerdt, 

Het is heel spijtig om te horen dat je net door je crush bestempeld werd als socially 
awkward. Om deze jongen nog onder ogen te kunnen komen is er maar één oplossing. Het 
tegendeel bewijzen: tonen dat je de meest sociaal capabele persoon bent die er maar is. Je 
kan volledig zelf kiezen hoe ver je hierin gaat. We geven jou enkele tips mee: 

• Zorg steeds dat je een antwoord klaar hebt als hij je iets vraagt, dat toont dat je niet 
ongemakkelijk bent. Wees ook creatief en gebruik vragen uit het practicum in je voor-
deel: hij vraagt je hoeveel mol ethanol er werd gevormd? Blijf in het thema, maar coun-
ter direct met de vraag of hij soms niet eens een glaasje ethanol met je wilt gaan drin-
ken. 

• Toon dat je een sterke vrouw bent die geen kinderachtig gedrag vertoont. Begin dus 
tijdens het pc-practicum niet telkens te giechelen bij het horen van ‘Pymol’ (n.v.d.r de 
naam van de software). Oefen desnoods een beetje op je uitgestreken gezicht voor de 
spiegel thuis. Hoe meer je lacht, hoe minder groot de kans is dat hij alle diepe gehei-
men van de software openbaart aan jou. 

• Tijdens de practica van het desbetreffende vak zijn er toch wel een aantal dode mo-
mentjes. Gebruik deze om met hem te gaan praten. Maakt hij aanstalten om gezellig 
met een andere assistente te gaan keuvelen? Geef die trut geen kans om tussen jou en 
je soulmate te komen en onderwerp hem aan een spervuur van vragen (vragen stellen is 
nog een techniek om je zelfzekerheid te tonen) waar hij voor een half uurtje zoeter dan 
glucose mee is.  
• Kijk de jongen steeds diep in de ogen wanneer je hem tegenkomt. Vermijden van oog-
contact is namelijk een teken van social awkwardness. Grijp zo’n intiem oogcontact-
moment aan om op een VLK-activiteit wat persoonlijkere vragen te stellen. Gezien zijn 
vroegere praesidiumfunctie, neemt hij je misschien wel mee naar een camera obscura 
om zich daar in alle rust volledig bloot te stellen aan jou (op emotioneel vlak UITER-
AARD).  

 Veel succes en groetjes, 

 PBR 
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Wassen 101  

Pr-Intern 

In dit artikel ga ik jullie vertellen hoe je kleren moet wassen. Maak je ouders trots 
door thuis zelf je was te doen! Nu zal je ook nooit meer zonder kleren op kot zitten, 
want je kan ze zelf gaan wassen in Gent.  
 
Stap 1: Checken van de zakken  
Zorg dat er NIKS meer in de zakken van je broeken en truien zit. Zeker geen zakdoe-
ken, dit zorgt voor heel veel witte pluisjes en frustraties als je ze eraf moet halen. Ben 
je dit toch vergeten? Zorg dan dat je zo een rolplakding hebt van de Ikea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Sorteren 
Het is belangrijk dat je de juiste kleren bij elkaar steekt. Ik weet eigenlijk niet zo goed 
hoe dat werkt, maar dit is mijn onderverdeling:  

 Donkere: uiteraard donkere kleren (zwart, blauw, groen…), maar ook jeans 
steek ik hierbij.  

 Gekleurd: alle fellere en lichte kleurtjes die je hebt  
 Kookwas: dit zijn handdoeken, onderbroeken, sokken, lakens…  
 Wit: nog een laatste witte was  
 Fijne was: dit zijn truien van wol bijvoorbeeld 

 
Stap 3: Temperatuur 
Check de etiketjes van je kleren, de meeste kleren (broeken, jeans, sweaters…) mogen 
wel op 40° gewassen geworden, maar fijnere stofjes zoals hemden, blouses en t-shirts 
mogen vaak maar op 30°. Hou zeker aan de wasvoorschriften, anders krijg je gekrom-
pen kleren. De kookwas doe ik op 60°, aangezien dit ondergoed, handdoeken en la-
kens bevat. Het is hygiënischer om deze op een hoge temperatuur te wassen en ze zijn 
daar ook tegen bestand. 
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Stap 4: Programma  
De meeste kleren kan je gewoon op het programma “katoen” wassen. Enkel de fijne 
was moet op een ander programma, namelijk “handwas” of “delicaat”. 
 
Stap 5: Keuze van een wassalon  
In Gent heb je de wasbar, één aan de Korenmarkt en de andere in de Kalandestraat. 
Het voordeel aan de wasbar is dat je geen eigen wasmiddel moet voorzien en dat je 
kan betalen met de kaart. Bovendien kan je er ook een koffietje drinken als je wacht 
op je wasmachine. Let wel op: er zijn daar ook droogkasten, iets wat wij eerst niet 
doorhadden. We hadden bijna wasmiddel in een droogkast gegoten. Dan is er ook 
nog Wassalon De Bodt, vlakbij onze faculteit, aan de Carrefour. Dit is ook lit, maar 
vergeet wel geen cash en eigen wasmiddel mee te nemen. Ernaast is ook een koffie-
bar, dus zeker een aanrader. (Mijn favoriet want dan kan ik mijn was ophangen in het 
Paviljoen, anders hangt je kot vol)  
 
Stap 6: Drogen  
Je kan opteren voor een droogkast, maar dat is weer extra geld en uiteindelijk is ge-
woon drogen in de lucht  toch beter voor je kleren. Lakens en handdoeken raad ik wel 
aan om te drogen in de droogkast, want die drogen traag en nemen enorm veel plaats 
in als je ze moet uithangen.  
Tip: als je kleren ophangt, schud dan eerst heel hard, zo voorkom je dat ze gekreukt 
gaan drogen. 
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Stap 7: Muziekje 
Hier als afsluiter 10 nummers om je in de wassfeer te krijgen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oke dat was het, veel succes! Niet boos zijn als je kleren verpest zijn. Dat is jouw 
schuld, niet de mijne.  
 
Groetjes  
Febe 
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Voeding en overleven enzo! 

Feest 
 
Heb je ook altijd het gevoel dat je door je drukke of katerende dag door vergeet te 
eten? Sommige dingen verlies je nu eenmaal uit het oog, tussen opstaan en in je les 
geraken of naar een practicum racen is de tijd beperkt om nog iets te smikkelen. Nu, 
aangezien ik meestal de slechte afweging maak om slaap te verkiezen over voedsel is 
mijn tijd om te eten altijd vrij beperkt. Probleem eigenlijk! Je hebt namelijk voedsel 
nodig om te leven. Dus zal ik in de volgende tussentitel (die zou laten blijken dat er 
meer dan 1 tussentitel komt maar nee hoor lol) eens uitleggen wat de gamechanger is 
die je toch door de dag kan helpen. Graag gedaan btw x. 
 

AH SANDWICHEN 
Albert Heijn sandwichen uit pak zijn the dream en echt 
onmisbaar in mijn studentenleven de laatste weken/ 
jaren. Deze bad bois zijn misschien maar een dag of 2 
goed voor ze beschimmeld zijn maar trust me, in 2 da-
gen geraak je er wel door. Ontbijt, middageten, avond-
eten, snackie, vervanger van durum omdat je geen zin 
had om aan te schuiven in ovp, noem maar op! Deze 
kanjers zijn op elk moment van de dag of nacht de 
maagvulling die je nodig hebt. 
 
Nu denk je misschien wel van huh, maar Louis uh feest bedoel ik, Sandwichen eten 
elke dag als ontbijt, middageten, snack, avondeten en nachtsnack is toch wel niet ge-
zond? Zo kan je toch helemaal niet genoeg energie hebben en gezond zijn en functio-
neren? Ahja kwnie ik leef nog na de eerste 9 weken van het academiejaar dus op zich 
werkt het wel.  
 
Om de (waarschijnlijk nog weinig) niet overtuigde mensen toch nog eens tevreden te 
stellen. Zo’n pak sandwichen is natuurlijk ook aan de heerlijke prijzen van de AH echt 
een goeie investering gewoon. Voor iets meer dan een euro heb je 10-12 sandwichen te 
pakken. Bovendien zijn het ook echt deegbommetjes en vullen ze echt nog stevig dus 
na 3 van deze kanjers zit je echt wel goed.  
 
Misschien nog het belangrijkste nog eens benadrukken, deze sandwichen zijn ook ge-
woon echt lekker, no joke. Trust me on this one, deze sandwichen zijn echt dikke aan-
raders qua smaak en consistentie enzo. Echt nice, anders had ik er ook geen artikel 
over geschreven.  
 

Voor meer tips en tricks over gezond leven stuur DM x 
Groetjes feest enzo etc x 
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Kwaak, Kikker is groen dus u bent 

zwanger 

Sport 

Dag beste groeilezer, velen onder jullie zijn wel bekend met de term “dopingcontrole”. 
Hierbij worden sporters gecontroleerd op het feit of ze al dan niet hebben valsge-
speeld in hun laatste sportsessie. Vaak staat betrapt worden gelijk aan een diskwalifi-
catie en andere onaangename straffen. Mocht u hierover meer info wensen, verwijs ik 
u door naar de verschillende Russische atleten die WK en EK aan hen zagen passeren 
in de laatste jaren. Ik denk niet dat we dieper moeten ingaan op het verloop van een 
dopingtest - aangezien een doorsnee student zoals u en ik hier niet op alledaagse basis 
mee geconfronteerd wordt - maar de test waarover we het in dit artikel gaan hebben, 
wordt net zoals de dopingcontrole na een intensieve ‘sportsessie’ uitgevoerd.  
 
Mocht het nog niet overduidelijk zijn, ik ga het hebben over de zwangerschapstest. 
Maar ik hoor jullie al denken: “Wat in godsnaam heeft die kikker daarmee te maken?” 
Wel beste lezer, maak u klaar voor een kleine les medische geschiedenis.  
Vandaag de dag ga je gewoon naar de supermarkt of apotheek voor een zwanger-
schapstest, maar 100 jaar geleden was dit een heel ander verhaal. Wie goed heeft op-
gelet tijdens de lessen dierkunde (of biologie uit het middelbaar), weet dat een zwan-
gerschap gepaard gaat met de  aanmaak van verschillende hormonen. Het hormoon 
dat traceerbaar is in urine (en waarop ook de hedendaagse zwangerschapstest is geba-
seerd) is hCG. Maar hoe kon je 100 jaar geleden hCG meten in de urine?  
 
Wel, de zoöloog Lancelot Hogben kwam met het geniale idee om hCG te meten door 
gebruik te maken van kikkers. Hij deed dit door de hypofyse (het deel van de herse-
nen dat de hormoonhuishouding regelt) te verwijderen. Hierdoor maakt de kikker 
geen eigen hCG meer aan, wat ervoor zorgde dat de kikker zijn typische groene kleur 
verloor en een nogal geelwitte huidskleur kreeg.  Wanneer de kikker  geïnjecteerd 
werd met urine van een zwangere vrouw, kreeg deze opnieuw een groene kleur. Ge-
lukkig is de medische wereld al zodanig geëvolueerd dat we voor de vraag: “Ben ik nu 
zwanger?” geen kikkers meer hoeven lastig te vallen. 
 
 

 

 

 

 
 



 27 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wel beste lezer, of u het nu wou of niet, bent u nu ook op de hoogte van dit geniale 
feitje en kan je ook gerust in bed kruipen ‘s avonds wetende dat er niet langer op da-
gelijkse basis kikkers worden ontnomen van hun brein gewoon om te kijken of ze 
weer groen worden of niet. Aangezien je nu al 1 nutteloos feitje wijzer bent en omdat 
ze zeggen dat eentje geentje is. Krijg je 2 feitjes in  1 artikel van mij , wist je dat de do-
nut onstaan is toen een (Hollandse) kapitein zijn koekje op zijn roer moest duwen 
omdat hij naar bakboord moest sturen.? Geloof me wanneer ik zeg dat ik nutteloze 
feitjes for days heb, maar helaas mocht ik geen “Nutteloze feitjes special edition”-
groei uitbrengen. Dus zal ik het hier helaas bij moeten houden :(    
 
Met nog vele sportieve groetjes  
Thibo  
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Herfstrecepten 
Fouriers 
 

Beste groeilezer, 
nu de dagen korter worden en de temperaturen lager, is het tijd om je kookkunsten 

weer eens boven te halen en te genieten van deze lekker warme receptjes. Zeg nu 

zelf, wat maakt een mens gelukkiger dan een goeie maaltijd. Tip: nodig je vrienden 

uit om samen te koken, want je zal niet alles alleen op krijgen en het is des te gezelli-

ger! 

Pompoensoep 
Één van mijn favoriete groenten is pompoen en laat dit dan niet toevallig de groente 
zijn die je overal tegenkomt in de herfst. Hiermee kan je dan een heerlijke pompoen-
soep maken. 
Ingrediënten: 
 1 kleine pompoen 
 1 grote ajuin 
 1 teentje knoflook 
 2 à 3 bouillonblokjes 
 Peper 
 Zout 
 Oregano 

Bereiding: 
 Snij de pompoen in blokjes (deze moet niet geschild worden). 
 Snij de ajuin in stukjes en snij de knoflook fijn. 
 Stoof de ajuin en knoflook met een beetje boter. 
 Heb je graag dikke soep breng dan 1L water aan de kook, heb je liever dunne 

soep neem dan 1,5L water. 
 Voeg de ajuin, knoflook en pompoen te aan het kokende water. 
 Voeg ondertussen ook de bouillon toe (1 blokje per halve liter). 
 Wanneer de pompoen zacht is mix je alles met een staafmixer. 
 Finaal voeg je peper, zout en oregano toe naar eigen smaak. 
 Warm nu lekker op met een kopje pompoensoep. 
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Parelcouscous met gestoofde groentjes 
Dit simpele gerecht zit boordevol lekkere groenten en is op een dik halfuur gemaakt. 
Moest je over hebben kan je het ook makkelijk 2 dagen in de frigo bewaren en nadien 
opwarmen in de microgolfoven.  
Ingrediënten: 
 1 courgette 
 1 ajuin 
 3 wortels 
 1 paprika 
 1 pastinaak 
 Kerstomaatjes  
 Kikkererwten 
 1 à 2 zakjes parelcouscous 
 
Bereiding: 
 Snij alle groenten in blokjes. 
 Stoof de ajuin. 
 Voeg de wortel en pastinaak toe. 
 Voeg de rest van de groenten en een scheutje water toe. 
 Zelf kies ik altijd voor kikkererwten als vleesvervanger, deze voeg je toe na de 

groenten, maar heb je liever kip dan past dit er ook zeker bij. 
 Breng ondertussen een pot water aan de kook en kook hierin de parelcouscous. 
 Laat alles stoven tot de groentjes zacht zijn. 
 Voeg peper, zout, paprikakruiden en Provençaalse kruiden (dit is een mix van 

groene kruiden die je in elke winkel vindt) toe. 
 Meng nu de parelcouscous onder de groenten. 
 Smakelijk! 
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Perenmuffins met pecannoten en banaan 
Deze heb ik voor het eerst gemaakt toen ik na de skireis een week in quarantaine op 
m’n kot zat en niets beters te doen had. Volgens het recept zou ik eindigen met 10 
muffins, wat mij ideaal leek. Natuurlijk zat het recept ernaast en had ik uiteindelijk 
bijna 30 muffins voor mij alleen, dus bij deze ben je gewaarschuwd. (PS: je hebt geen 
mixer nodig hiervoor, dus ideaal voor op kot). 
Ingrediënten: 
 120g fijne kristalsuiker 
 300g bloem 
 1 tl bakpoeder 
 2 tl kaneel 
 Snuifje zout 
 1 banaan 
 2 eieren 
 250ml melk 
 120ml zonnebloemolie 
 2 zachte peren 
 80g pecannoten 

Bereiding: 
 Doe de suiker, bloem, bakpoeder, kaneel en zout samen in een kom en roer met 

een spatel. 
 Breek in een andere kom de banaan in stukken. 
 Voeg de eieren, melk en zonnebloemolie toe aan de banaan en klopt dit door 

elkaar. 
 Voeg de inhoud van beide kommen samen en spatel alles door elkaar tot één 

geheel. 
 Schil en snij de peren in kleine stukjes. 
 Hak de pecannoten in kleine stukjes. 
 Roer de perenstukjes en pecannoten door het beslag. 
 Vul muffinvormpjes met het beslag 
 Bak de muffins 25min op 200°C. 
 Geniet van je heerlijke muffins! 
 

Hopelijk hebben jullie nu zin gekregen om zelf te koken!  
Smakelijk en warme knuffels, Eef xx 
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 Raadsel van Feest 

 
 

Je kan me eten 
 

Je kan me aaien 
 

Ik word vaak omver gereden 
 

Van een kater ben ik niet bang 
 

Neem een foto met mij 
 

En win 3 agorafuif tickets 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom we geven 3 tickets 
gratis weg dan zijn we 

sowieso al met 5! 

 
      Sgoe 
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Mijn ‘hopelijk fictieve’ kroost  
Paviljoenbeheerder 
 

Het artikel dat ik twee maanden geleden schreef, lees: het bier is niet voor de ganzen 
gebrouwen, heeft me aan het denken gezet. Wat nu als een bedpartner van mij zwan-
ger raakt voor het huwelijk? Dan zal er niets anders opzitten dan dat kind een naam 
te geven, om zo het nieuwste lid te worden van de familie Tormans. Hier volgen alvast 
een paar ideetjes die in mij opkwamen. 

 
Trac 

Een moderne naam die zijn roots in het Scandinavische kent. Deze zoon zal een hart 
hebben voor alles wat met boeren te maken heeft. Is hij niet geparkeerd in zijn bed, 
dan zal hij aan het werken zijn op het veld. Wanneer hij bij de vrouwen passeert zul-
len zij allen gaan van: ‘Pho das mien merk’ 

 
Vibra 

Deze strong independent woman zal zonder twijfel weten wat ze wil. Ze heeft vooral 
vriendinnen, aangezien mannen om de één of andere reden door haar worden afge-
schrikt. Op de dansvloer zal iedereen haar kennen voor haar kenmerkende bewegin-
gen. Draaien, twerken en zelfs de snake. Heren staan geen schijn van kans tegen deze 
powervrouw. Wanneer de meeste mensen moe worden, zal zij blijven doorgaan.  

 
Dicta 

Hij heeft een hekel aan autoriteit, behalve als die bij hem valt. Moest hij op de scouts 
zitten zou hij PL of hoofdleiding zijn. Bij hem sta je best op een goed blaadje. Zijn 
vrienden zal hij altijd behelpen, zijn vijanden hebben dit geluk niet. 

 
Dona 

Wie staat er bij bloedserieus al eerste in de rij, dat is Dona. Deze meid heeft een hart 
van goud dat ze zo zou weggeven als ze zonder kon. Wanneer zij in de stad rondwan-
delt, zou zij geen enkel potje leeg kunnen laten. Het zal mijn taak als vader zijn haar 
aan te leren hoeveel ze nog voor haarzelf zal moeten bewaren om te kunnen overle-
ven. En om mijn plekje in het rusthuis te betalen natuurlijk.  
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Oxida 

Over oxida kan je bijna enkel positieve dingen zeggen. Ze is energierijk en neemt zo-
maar de negativiteit van de mensen rond haar weg. Zij kan een kamer zonder proble-
men doen oplichten. Ze zal de meeste vrienden maken in het middelbaar tijdens de 
les chemie, al zullen heel wat mensen haar serieus beu worden in de verdere studies.  

 
Can 

Al zou hij zo frontman kunnen zijn in eender welke band, toch prefereert hij het 
klein. Hij kan helemaal los gaan wanneer hij zat is. Grappig want is hij nuchter, ver-
zint hij soms de raarste regels. Om maar een voorbeeld te noemen: in zijn buurt mag 
je niet praten, enkel zingen. Ook mogen er van hem geen foto’s worden genomen. Hij 
kent ieders grootste geheimen, al zal hij die nooit voor zichzelf kunnen houden.  

 
Rec 

Een man van ambities, laat ons dat duidelijk zijn. Toch moet hij vaak knokken om 
zijn plaatsje in de wereld te bemachtigen en geapprecieerd te worden door het volk. 
Hij staat vaak in de aandacht en denkt dat hij alles rechthoudt, maar is dat eigenlijk 
wel echt zo? Af en toe stuurt hij eens wat mailtjes rond, die hij uiteraard heeft gecopy-
pasted uit vorige jaren, maar voor de rest is er van deze werkmens niet veel werk-
bewijs te bespeuren.  

 
Met andere woorden. Moest ik ooit het helse telefoontje krijgen dat ik ne kleine ver-
wacht, ben ik op zijn minst voorbereid.  

Schol 

VicTOR mans 
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BEST 

 
Ook bij BEST is er de afgelopen weken zeker niet stil 
gezeten. In een reeks van 3 workshops gingen we in op 
verschillende duurzaamheidsthema’s die we op interac-
tieve manier samen leerden kennen en gingen we hierover in discussie. Aanwezigen 
zullen zeker kunnen beamen dat we op deze gezellige avonden veel bijleerden over 
SDG’s (sustainable development goals) en leuke nieuwe mensen leerden kennen. 
 
Op 9 november gaven we de aftrap met een avond rond circular economy. Een van 
onze eigen trainers, Johannes, een BESTie met bakken ervaring, kwam deze avond 
verzorgen. Op 16 november gingen we in op diversiteit en inclusiviteit. Twee thema’s 
waar er overal mee gesmeten wordt, maar dikwijls niet voldoende doordacht. Deze 
avond, in samenwerking met ArcelorMittal, was zonder twijfel bijzonder interessant. 
De mensen van ArcelorMittal hadden hun uiterste best gedaan om de avond tot in de 
puntjes voor te bereiden. We sloten deze reeks workshops af op 23 november met een 
klassieker binnen de SDG’s: climate action. Na elke workshop was er telkens een vol-
ledig gratis cavareceptietje waar iedereen nog wat gezellig kon nababbelen en wat 
nieuwe connecties leggen. 
 
De lesweken van het eerste semester lopen alweer op hun einde. Ook voor BESTies is 
het tijd om in de boeken te duiken jammer genoeg. Dit zal ons er zeker wel niet van 
weerhouden om samen met onze members nog een gezellig kerstfeestje te bouwen! 
 
Als we nu echter die vervelende periode in januari wegdenken komt het tweede se-
mester snel dichterbij waarin we ook met BEST weer klaar staan om jullie tal van inte-
ressante activiteiten aan te bieden. De befaamde ingenieurscompetitie EBEC Challen-
ge gaat dit jaar door op 1 maart. Daaropvolgend gaan de BEST soft skill tracks door op 
15 en 22 maart! 
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Hoor wie klopt daar kind’ren? 
Groei 
 
De maand december kan niet voorbijgaan zonder Sinterklaas die eens is 
langs geweest bij al die brave boerekotters. Maar er zijn ook heel wat kin-
deren stout geweest tot zijn grote spijt… (hiervoor verwijs ik u graag door 
naar p 66 aka boerinnetje whistledown) 
 
Toch heeft de Sint ons laten weten dat hij het Boerekot met Roetpiet en 
Slecht Weer Vandaag een bezoekje zal komen brengen. Hij heeft ons al 
verklapt dat hij slechts één pakje (lees: coole Boerekot merch) zal meene-
men. Ook voor de Sint is het crisis natuurlijk. Je moest maar eens weten 
hoeveel flappen hij heeft moeten betalen om met een volgetankte boot van 
Spanje naar de Coupure te varen…  
 
Ben jij dit jaar heel braaf geweest en vind je dat jij dit pakje van de Sint ver-
dient? 
Kleur deze kleurplaat dan mooi in en hang hem op aan het prikbord bij de 
villa tegen 12 december, of stuur hem op naar SINTER-
KLAAS@BOEREKOT.BE. Daarna zal Sinterklaas de mooiste eruit kiezen. 
(lees: willekeurig loten)  
De winnaar  wordt in week 12 bekend gemaakt! 
 
Ben jij dit jaar helemaal niet zo braaf geweest? Geen zorgen! 
De Sint is extra vrijgevig voor de stoute kindjes die op de achterkant ook 
een brief schrijven met verontschuldigingen voor hun zonden! (lees: ver-
dubbelde kans) 
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Liefste Sinterklaas, 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

Je kapoen, 

____________ 
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Veel succes en braaf zijn in 2023! 
Groe(i)tjes 
Emily en Antonia 
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Sudoku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Binairo 
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Woordzoeker: boir, vomir et repartir 
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Barfen 
 
Beiren 
 
Braken 
 
Brokken 
 
Bulken 
 
Ewout <3 
 
Gobbelen 
 
Herstarten 
 
Kalveren 
 
Koeken 
 
Kotsen 
 
 

 

Ledigen 
 
Legen 
 
Overgeven 
 
Pieren 
 
Sjappen 
 
Spagen 
 
Spouwen 
 
Spugen 
 
Spuien 
 
Spuwen 
 
Vomir 
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Poesje(s) van de maand 
 
Who runs the world? POESJES 
Wat willen wij zien? POESJES 
 
De prijs van poesje(s) van de maand gaat naar *poezenbelletjesgeroffel* … 
De poesjes van professor Baetens! Zie hieronder een overvloed aan mooie foto’s, want 
zeg nu zelf, zou jij kunnen kiezen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je nog niet genoeg van deze mooie poesjes? Wij ook niet! Zie dan de achterzijde 
voor een laatste plaatje. 
 
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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Één van de poesjes van professor Baetens is ‘s nachts een knappe kattin tegengeko-
men, en  heeft tijdens hun praatjes onderweg niet goed opgelet welke route ze geno-
men hebben.  Hij wil natuurlijk op tijd thuis zijn voordat zijn baasje zijn nachtelijke 
avonturen ontdekt. Kan jij hem helpen zijn huisje terug te vinden? 
 

 

Doolhof 
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De Officiële Start van het Kerstseizoen 

E. Duhamel a,* 

a, *. Vlaamse Levenstechnische Kring - Cultuur, Gent, 9000, België 

Abstract: Onderzoek naar de verkozen startdatum van het Kerstseizoen van de Gent-
se Bio-ingenieurs (VLK). 

Sleutelwoorden: Kerstmis, Mariah Carrey, All I Want for Christmas is You, 
Kerstperiode, Kerstmaand, Sinterklaas 

1. Introductie 

De eerste keer ‘All I Want for 
Christmas is You (AIWFCIY)’ horen 
op de radio geeft niet aan iedereen 
hetzelfde gevoel. Voor sommigen 
wakkert het een verlangen aan naar 
de Kersttijd, anderen cringen bij het 
gedacht alleen al aan het familiefeest 
dat er zit aan te komen. Ingraham 
(2018) deed eerder al onderzoek 
naar de populariteit van AIWFCIY 
over de wintermaanden heen (Figuur 
1.). Daaruit blijkt dat sommige sinds 
oktober reeds in de Kerstsfeer ko-
men. In dit onderzoek achterhalen 
we hoe de gemiddelde boer hierover 
denkt. De hypothese is dat dit zich 
ergens in het begin van december zal 
situeren. 

Figuur 1: De wekelijkse All I Want for 
Christmas Is You index (naar Ingraham, 

2018). 

2. Methode 

Als steekproef werden 28 boeren en 
boerinnen ondervraagd naar wat voor 
hen de startdatum van het Kerstsei-
zoen is. Hiervoor dienden ze 1 speci-
fieke datum door te geven. Uit de ver-
schillende data die werden doorgege-
ven, werd een gemiddelde berekend 
waaruit de ideale dag kan afgeleid 
worden. 
 

3. Resultaten 

Op Figuur 2 is te zien hoeveel stem-
men er werden gegeven aan iedere 
dag tijdens het mogelijke Kerstsei-
zoen. Meteen is duidelijk dat twee da-
ta er bovenuit schieten: 1 december en 
7 december. Voor 1 december heeft dit 
wellicht te maken met het einde van 
NNN en het feit dat vele mensen de-
cember als de Kerstmaand ervaren, 
ongeacht of Sinterklaas nog moet 
langskomen. Dit brengt ons meteen 
naar de tweede datum, 7 december. 
Voor vele boeren is het langskomen 
van Sinterklaas van groot belang en 
willen ze de goedheilig man in geen 
geval beledigen door reeds een Kerst-
boom op te stellen. Ze willen hem na-
melijk niet het gevoel geven dat zijn 
rivaal, de Kerstman, meer geliefd is.  

*Corresponderende auteur: E-mail adres: ewout@boerekot.be (E. Duhamel). 

Copyright©2022, Groei, Vlaamse Levenstechnische Kring. Alle rechten gereserveerd. 
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7 december is eveneens overduidelijk 
de verkozen datum van de boeren, 
met maar liefst de helft die hierop 
stemt. Uit de analyse a.d.h.v. het ge-
middelde volgt echter dat de ideale 
datum 2 december is. 
 

4. Discussie 

Er zijn verschillende manieren om 
hieruit de officiële startdatum af te 
leiden. Er kan gekeken worden naar 
de significant meer gekozen datum, 7 
december. De reeds verklaarde bete-
kenis van deze datum geeft extra 
kracht aan het besluit hiervan. Verder 
kan er kan gekeken worden naar de 
gemiddelde datum, 2 december, maar 
dit heeft geen speciale betekenis. In-
dien dan gekeken wordt naar de 
dichtstbijzijnde datum met betekenis, 
1 december, lijkt dit een gegronde 
keuze. 

 

5. Conclusie 

Uit de analyse wordt duidelijk dat zo-
wel 7 december als 1 december een 
acceptabele startdatum is voor het 
Kerstseizoen. Het verschil is voorna-
melijk te danken aan het bezoek van 
Sinterklaas. Een hypothese die dient 
getest te worden in volgend onderzoek 
kan als volgt luiden: is er een correla-
tie tussen de geprefereerde startdatum, 
de leeftijd van de ondervraagden en 
het al dan niet kinderen hebben? 

Erkenning 

Dank aan alle boeren die hun mening 
gegeven hebben voor dit onderzoek. 
Alsook bedankt aan mijn vrienden en 
familie voor de steun tijdens het 
schrijven. 

Referenties 

Ingraham, C. (2018). The ‘All I Want for Christ-
mas’ index: Tracking holiday cheer with Google 
and Mariah Carey. The Washinton Post. 

Figuur 2: Het aantal stemmen in functie van de verkozen startdatum 
van het Kerstseizoen. 

E. Duhamel: De Officiële Start van het Kerstseizoen 
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Artikel der testikel 
PJ 
 
Beste groeiers, of growers en showers, 
 
Recent hadden we het met een paar vrienden over het CLB-onderzoek. Vooral dan 
over het deel waar je als jongen op je hand moest blazen. Voor de vrouwen onder ons, 
tijdens het mannelijk CLB-onderzoek komt er een moment waar de CLB mevrouw aan 
onze balletjes komt voelen en ondertussen moeten we op ons hand blazen. We waren 
aan het speculeren waarom we dit moesten doen, waarschijnlijk om ons op die manier 
af te leiden zodat we  geen erectie zouden krijgen. Dit had het CLB bij mij al verme-
den door een 60 jarige verpleegster te kiezen. Bij mijn 
onderzoek werden mijn kleine knikkers vergeleken met 
die van een kralenketting, (blijkbaar een officieel meet-
instrument genaamd de orchidometer). Hier hangen 
allemaal teelbalvormige kralen aan met verschillende 
nummers op die de 'balmaat' symboliseren (eigenlijk 
het volume in ml van de bal, maar op mijn school vroeg 
iedereen dan welke balmaat je had). Toen ik dit vertel-
de tijdens het gesprek keek iedereen aan de tafel mij 
vreemd aan want deze procedure wordt blijkbaar niet 
overal uitgevoerd. Als mensen die dit niet gehad heb-
ben zichzelf willen testen, zo een orchidometer kost 
maar 40 euro en het kan een leuke familieactiviteit op-
leveren. 
 
Dit gesprek gaf mij de aanzet om een volledig artikel te schrijven met weetjes over on-
ze kinderkanonnen, zaadgevulde ellipsoïden of prenatale massagraven: onze testikels. 
  
De bal zet tot 3 maal uit tijdens de seks, wel spijtig dan lijkt de vleesknots kleiner. 
  
De linkerbal is bij 80% van de mannen kleiner dan de rechter en hangt ook lager in 
ruststand. Waarschijnlijk voor optimaal plaatsbe nut. 
  
De zaadbuisjes zijn 400 meter lang, dus als er iemand ooit klaagt dat je na 2 seconden 
klaarkomt zeg je maar dat ze zelf eens 400 meter moet zwemmen in 2 seconden en 
dat ze dan misschien respect krijgt voor jouw witte ééndagsbabies.  
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Torsio testis, of draaibal, een fenomeen waar sommigen onder ons al mee te maken 
gehad hebben, kan onbehandeld leiden tot afsterven van de testikel. Hier draait de 
teelbal om zijn as en ligt de zaadstreng in een knoop. Balkanker daarentegen is één 
van de best te behandelen kankers als je het vroeg genoeg ontdekt. Daarom nemen 
mannen vaak hun ballen vast, tumorinspectie.  
  
De testes zijn buitengewoon gevoelig en kunnen bij onachtzame aanraking langdurig 
pijn doen. Dus tijdens het goedsteken van de schaamtwijg de bal tikken, daar kunnen 
we voor lange tijd last van hebben. Dit staat op Wikipedia, dus betrouwbaar, en be-
wijst dat we meer moeten verdagen dan vrouwen.  
 

Gelukkig Kerst en De ballen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

 

 

Vibecheck (zonder agressie) 
Thomas Windey 
 
*Snuift heel hard en opzichtig in langs zijn neus* Aaaaaahhhhh een nieuwe maand, 
een kakelvers Word documentje, een lege mok koffie en een frisse neus. Het is moei-
lijk te omschrijven hoe hard ik geniet van mijn maandelijks onderonsje met mijn key-
board. Gewoon een jongen en zijn laptop. Veel meer heb je echt niet nodig om op 
avontuur te gaan, je af te vragen waarom we niet massaal vervallen in existentialisme 
omdat we toch maar insignificant zijn in verhouding met de grootte van het heelal, 
een betoog te schrijven over hoe slecht het idee om een wk voetbal te organiseren in 
Qatar wel niet is, een bespreking te houden over de conceptualisatie van liefde in de 
21ste eeuw of simpelweg een middelmatig Groeiartikel uit je mouw te toveren. 
 
Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. (Intermezzo: “rozengeur en ma-
neschijn” is echt het perfect tegengestelde van “kommer en kwel”. Ik vind het per-
soonlijk best wel cool dat er voor beide uitersten een zegswijze bestaat.) Soms vraag ik 
me af of het wel een goed idee was om nationaal iedereen te leren lezen en schrijven. 
Het klinkt misschien een beetje vreemd om iets dat algemeen als een overwinning der 
maatschappij gezien wordt in vraag te stellen maar als ik sommige HLN-comments 
lees, Tinder openingszinnen onder de loep neem of Elon Musk zijn Twitterprofiel be-
kijk denk ik dat mijn redenering steek houdt. Ik zie de krantenkoppen al voor me: 
“Thomas haat onderwijs”. Ten eerste wil ik zeggen dat u een randdebiel bent. Ten 
tweede wil ik zeggen dat ik weldegelijk een fan ben van onderwijs maar niet altijd van 
de invulling ervan. Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. 
We leren onze kinderen schrijven maar we leren ze niet wat in welke context hoort en 
wat waar thuishoort. Het doel heiligt de middelen. 
 
Niettegenstaande is oefening een zege en juich ik iedereen die zich waagt aan een 
schrijfsel uitgebreid toe. Het helpt de gedachten te ordenen, de fouten in eigen rede-
nering waar te nemen en vergemakkelijkt het delen met anderen die een notie hebben 
van hoe ze combinaties van de 26 tekens moeten ontcijferen. Daarenboven is schrij-
ven de dag van vandaag sneller dan ooit. Ik kan ongeveer 370 karakters per minuut uit 
mijn vingers toveren op een klavier wat wil zeggen dat al het bovenstaande in theorie 
heb kunnen creëren onder 6 minuten. Misschien moeten we onze kinderen later niet 
meer leren schrijven maar eerder leren typen? 
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Ik heb het gevoel dat ik de laatste tijd aan het veranderen ben in een boze oude man 
die enkel maar columns schrijft met klaagzangen over onderwerpen die niemand iets 
aangaan. Daarom ga ik eruit met de woorden van de legendarische columnist Hugo 
Camps: “Als je schrijft heb je de illusie dat je toch -tussen haakjes- voor de eeuwigheid 
bezig bent. Ik weet wel dat de eeuwigheid niet meer dan een dag duurt want de krant 
pakt de volgende dag de prei in van de mensen en ze bestaat niet meer. Maar de illu-
sie en de hoop dat het voor de eeuwigheid is, die gaat mee zitten aan de tafel achter 
de laptop. Dat heb ik niet in het leven. Schrijven is groter dan leven.” Meneer Camps 
werd 79 jaar en heeft nu waarschijnlijk niets meer aan zijn scherpe pen. Met een beet-
je doorzettingsvermogen en een snuifje geluk als een snuifje zout bij Jeroen Meus, 
mag ik er straks ook 79 uitblazen en heb ik misschien het privilege om te zeggen dat 
mijn scherpe pen als een soort sleutel diende naar een staat van een mentaal Utopia. 
Schrijven is tijdloos en dat zorgt ervoor dat het geschreven medium nog steeds zo po-
pulair is en dat nog een eeuwigheid zal blijven. 
 
Grts, fijne feestdagen en stay hydrated, 
Thomas 
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Opinie over opfucken 
Jarne 

Hoe een seconde meestal het verschil maakt. 

Wel, meestal niet exact 1 seconde, maar het zit toch vaak in de kleine intervallen. Ik 
vind het toch altijd frappant dat als er dingen misgaan, het nagenoeg altijd gebeurt in 
een ogenblik. Je valt door te struikelen, je misspreekt je in enkele woorden,  iets gaat 
nu mis als er iemand vroeger iets over het hoofd zag, enzovoort. 

1 keer niet 2 keer nadenken en hups, alles naar de ballen. Het is best cru als je er over 
nadenkt eigenlijk, meestal zelfs oneerlijk. Die natte bol vlees in je schedel slaat een 
ding niet op, en opeens mis je van alle zaken die anders vanzelfsprekend waren ge-
weest. 

Goed, eigenlijk klopt het niet 100 procent. Er zijn weldegelijk zaken die op lange ter-
mijn stuk gaan, slijtage, verloedering en verwaarlozing. Toch kan men precies altijd 
achteraf een punt bepalen waarop men beter toch de andere keuze had gemaakt. Olie 
op de verroeste ketting, op tijd begonnen voor het examen, gecommuniceerd met de 
partner? Slijtage is een proces, maar als men zorg draagt en bepaalde stukken op tijd 
vervangt, kunnen zaken eigenlijk een heel leven mee.  

Het is natuurlijk best mogelijk kwesties terug op te lossen, maar sommige dingen zijn 
voor altijd hoe ze zijn, door 1 seconde niet op te letten. Zelf doe ik bijvoorbeeld judo, 
en er lopen er genoeg rond met een kapotte schouder of knie, voor altijd naar de zak. 
Heel sneu, maar de risico van het vak zeker? 

Uiteindelijk is dat waar het om draait zeker, opfucken en ermee leren leven. Het is 
een brute realiteit, zeer deprimerend eigenlijk. Ik denk dat nagenoeg iedereen wel 
sommige kwesties liever anders had aangepakt achteraf gezien, of het nu om iets klein 
of groot gaat. Wel, als je iemand bent die ’s nachts wakker ligt van zo’n situaties, dan 
ben ik hier om te zeggen om het los te laten. Meer dan ooit besef ik dat het verleden 
passeert, en nooit meer wederkeert. Je kan enkel proberen zo goed mogelijk verder-
gaan, en hopen dat je je er niet langer dan nodig over opvreet. 

Als je tot hier bent geraakt, en denkt, amai, wat een pretentie en pseudofilosofisch 
stuk brol is dit, dan kan je wel eens gelijk hebben. Maar ik was te laat bij een groei 
deadline, dus moest ik twee artikels schrijven, en op een late zondagavond kwam er 
niet veel beter uit dan dit. Hopelijk is het stof tot (twee keer) nadenken x 

De tekst teruglezend lijkt die nog al somber en depri, dus lees het met een regenboog 
in je gedachten ofzo, depressief zijn is maar vermoeiend, dus voor dat je daar ooit aan 
zou beginnen, neem dan een seconde om met mij te komen babbelen, het zal wel snel 
voorbij zijn x 

Jarne 

Nvdr: hier een regenboog in zwart wit 
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The young man and the sea…men 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal 
Groei en Jonnhy 
 
 
 
 
 
 
Dit beste lezers is een verhaal zoals vele anderen... een verhaal over liefde, 

maar vooral een verhaal over Passie, met een grootte P. Maar anders dan de meeste 

verhalen is de avond der passie, de vurige tango, de eeuwige versmelting hier niet ge-
deeld tussen 2 mensen, maar tussen een jongen... en een dode haai.  
 

Enter scene: onze onwetende protagonist maakt zich klaar voor de tofste dissectie 

die je je maar kan voorstellen, de hondshaai. Een moment dat zijn leven voor altijd 

zal veranderen… Scyliorhinus canicula in leven een agressieve jager, in de dood voor 
sommigen blijkbaar onweerstaanbaar. Onze protagonist stapt het lokaal binnen, er 
hangt een lichte visgeur in de lucht. Hij voelt de romantiek door gans zijn lichaam 
stromen. Hij is zo gretig om elke vierkante centimeter van de haai te bepotelen dat hij 
niet eens de tijd neemt om de rubberen handschoenen die voorzien werden aan te 
doen. Little did he know: hij zou nog wel een rubbertje nodig hebben.  
 
Hij bleef maar wachten. Het voelde voor hem als een eeuwigheid. De seconden had-
den nog nooit zo lang geleken in zijn celibate leven. Maar dan eindelijk het moment: 
hij mocht de haai bestuderen, vanbinnen en vanbuiten. Hij begint met het enige dat 
hem uitmaakt het seksorgaan van de haai, "een mannetje", denkt hij. "Hier kan ik wel 
mee werken", hij reikt met zijn tastende vingers naar de pterygopodien (aka. de haai-
enlul) en heft teder de staart op. Hij wist niet dat er ooit zo’n leegte in zijn leven was 
tot hij dit eindelijk kon aanraken. Hij voelde zich compleet. Hij wist nooit waarvoor 
hij leefde tot deze aanraking. 
 
Hierna volgde het moment waar hij al heel zijn leven op wacht, de climax. De mede-
studenten keken in horror toe maar het kan hem niet schelen. De haai die al maan-
den dood was, ondergaat dankzij onze protagonist een laatste zaadlozing. 
 
En sinds die dag, weet hij waarom de zee zout smaakt. 
 
Beste lezers laat deze parabel een les zijn. Als je aan een vreemde lul komt, zorg dat je 
een rubbertje bij de hand hebt! 
 
 

 
 

? 
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Hoe een microgolf ook je hart kan 

opwarmen 
Groei en PJ 
 
Allerliefste Groeilezer, Groei begrijpt volledig dat sommige mensen helemaal niet ge-
talenteerd zijn in de keuken (= PJ). Hopelijk hebben ze echter wel andere talenten hè. 
Dus, Groei en PJ zijn speciaal voor jullie, allerliefste lezers, op zoek gegaan naar de 
lekkerste kant-en-klaar maaltijden van Delhaize. Helemaal niet, ik herhaal helemaal 
NIET omdat we zelf te lui zijn om te koken en te graag eten, maar om JULLIE te hel-
pen. 
 
In de onderstaande sexy worden de producten weergegeven met de betrouwbare me-
ning van Groei en de minder betrouwbare mening van PJ. 

 
Chicken masala 
5.49 flappen 
 
Groei: Dit is echt mijn favoriet! Het heeft een goeie 
saus-rijst ratio, want saus is kei belangrijk. Saus 
verwarmt mijn hart en baarmoeder. Deze maaltijd 
krijgt een 10/10 van mij.  
 
PJ: Ik wil me toch een beetje gezond voelen, dus wil 
ik iets groen zien. Dit ontbreekt. Wel genoeg saus. 
En Indisch eten doet mijn darmpjes werken.  

 
 
Chicken sweet & sour 
5.59 ballen 
 
Groei: Is echt wel lekker. Zorg gewoon dat je kotge-
noten het niet stelen wanneer je het net van plan 
bent te eten (Oci, you owe me 5.59 ballen).  
 
PJ: Wel lekker. Glijdt goed binnen en buiten. 
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Peking duck 
5.45 euries 
 
Groei: Wtf, eendjes eet je niet! Da’s precies alsof ge 
een hond of kat eet, dat gaat gewoon niet. Dus ja, 
inderdaad, hier ben ik met mijn pollekes niet aan-
geweest. 
 
PJ: Moesten er honden– en kattenmaaltijden zijn, 
zou ik dat wel eens proberen. Het eendje was alles-
zins zeer lekker. Wel harde worteltjes, ik voelde ze 
in mijn kakske.  
 
 
Babi pangang 
4.49 rupies  
 
Groei: Funny story, mijn mama riep ooit: “er ligt 
chinees in de frigo”, en ik had dus verstaan dat er 
letterlijk een chinees in de frigo lag. Dat was welis-
waar niet zo. 2de favoriete maaltijd trouwens, ik 
raakte even afgeleid. 
 
PJ: Natuurlijk het liefst met sliertjes. Dit is mijn go 
to gerecht tijdens de examens. Plus, maakt je dar-
men actief. 
 
 
Teriyaki beef 
4.99 geld 
 
Groei: Vond ik maar mwaaa eerlijk gezegd. 
 
PJ: Maar 400g, niet mijn favoriete noodles, maar 
vlees is wel lekker. Van teriyaki moet ik kaki. 
 
 
 
 

Overall rating (van beste naar slechtste) 
Groei (aka betrouwbare bron): chicken masala, babi pangang, chicken sweet & sour, 
teriyaki beef, peking duck. 
PJ (aka NIET betrouwbare bron): babi pangang, chicken sweet & sour, teriyaki beef, 
peking duck, chicken masala 
 
Veel groe(i)tjes en fretplezier, 
Groei en PJ 
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Verhalen van anoniempje 
Groei 
 
We hebben dat allemaal wel al eens meegemaakt: onze vrienden steken iets uit en je 
kan het verhaal bijna niet geloven. Wij bij Groei nemen het op ons om deze anonieme 
verhalen (die te gek zijn voor woorden) aan de wereld te verkondigen.  
 
Hebben jouw vrienden ook iets niet normaal meegemaakt aarzel dan niet om het door 
te sturen naar groei@boerekot.be! Totale anonimiteit verzekerd.  
 
De visjes van servisje 
 
In dit verhaal is anoniempje een dame van 20. Belangrijk om te 
vernoemen is dat anoniempje geen enkele man onberoerd laat, een 
echte hete vonk dus. Ze was al een tijdje aan het sturen met enen 
Servaas. Deze jongeheer bleef  opscheppen over zijn sekskwalitei-
ten. Op een avond begon deze boy opnieuw in de dm’s te sliden 
van onze dame in kwestie, die zich op dat moment in niet-
nuchtere status op een feest begaf.  Servaas insinueerde dat hij al-
leen thuis was. Anoniempje had er genoeg van en was klaar om na 
zoveel maanden eindelijk in te gaan op zijn uitnodiging om te ont-
dekken hoe goed deze jongen nu echt was in de bedsport. 
 
Zoals elk normaal persoon zou doen, dacht anoniempje: ait. Anoniempje nam haar 
velooken en begon te biken naar Servaas. Onderweg twijfelde ze enkele seconden of 
dit wel een goede beslissing was. Maar ze volgde zoals elke jonge vrouw moet doen 
haar poesje i.p.v. haar hoofd. Eenmaal aangekomen bij Servaas, na ettelijke minuten 
voor zijn deur te wachten (durfde deze boy niet opendoen?!), zou een normale mens 
verwachten dat er een steamy muilsesh volgt. Nee. Dit was niet het geval. Deze jonge 
knaap begon direct zijn vingers te gebruiken. Anoniempje dacht: ait, ik klets hem zelf 
dan maar binnen. Na even muilen deed Servaas teken dat het zijn beurt was om te ge-
nieten. Onze dame is dan ook zeer galant en besloot deze keer een ander lichaams-
deel van onze Servaas te verwennen met haar mond. Tot Servaas plots haar verwenne-
rij, die slechts 15 seconden had geduurd, stopzette. Nogmaals dacht anoniempje: ait, 
terug even muilen dan.  Maar wanneer zij haar hand verplaatste naar zijn edele delen: 
KLETS. Alles nat. De visjes van ons Servisje, onze zogenaamde seksgod, waren al na 15 
seconden beginnen zwemmen. Niets om je voor te schamen natuurlijk he boys! Maar 
dat deed Servisje jammer genoeg wel… De gentleman vertelde meteen hierna dat zijn 
arm een kramp had en dus niet verder kon doen, waarna ons Anoniempje het dan 
maar is afgetrapt.  
 
Fun fact: om Servisje wat beter te doen voelen heeft Anoniempje een paar maanden 
later nog een tiktok doorgestuurd waarin een gelijkaardige gebeurtenis ter sprake 
kwam. Servisje kon er jammer genoeg niet mee lachen en de banden tussen deze 2 
zijn voor eeuwig verbroken. Een verloren kans voor Servisje! 
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J(d)ump in the ocean 
 
Deze keer is anoniempje een vrouw met gekleurd blond haar en ze eet graag meloe-
nen. Ze was op reis met haar familie en ze gingen een snorkeltrip maken. Op de boot 
voelde Anoniempje dat het griekse buffet op haar darmpjes sloeg. Jammer ooh jam-
mer en waarschijnlijk helemaal onverwacht voor jullie liefste lezer was er geen toilet 
aanwezig op dit drijvende voertuig.  
 
Je voelt het misschien al in je kleine teen of aan je bierbuik-
je, anoniempje moest haar darmpjes ledigen. Haar plan: 
snorkelen. Ze sprong in het water en zwom een stukje ver-
der om zogezegd ‘meer vissen te kunnen zien’. Ja een grote 
mop was dat. Anoniempje released her magic. En guess 
what, die drol begon te drijven. Zo nam ze waar met haar 
snorkelbrilletje hoe haar uitwerpsel deel werd van het vis-
senkoninkrijk. Maar hooh, de zus van Anoniempje kwam 
afgezwommen. Snel zorgde Anoniempje ervoor dat ze niet 
dichter in de buurt kwam… 
 
Nvdr: Tot op de dag van vandaag ben ik hier dankbaar voor. Of wacht, het moet Ano-
niem blijven. 
Noot van Thibo: Dat is toch niet abnormaal? 
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Fixen 101 
Groei 
 
Hoe moet je fixen? Dit is toch echt de vraag van het leven, zeg nu zelf.  Groei stelde 
deze vraag aan een reeks onbekenden (ik heb mijn vrienden helemaal niet gespamd 
op messenger). We kregen een reeks uiteenlopende antwoorden. Hoe betrouwbaar 
deze methodes zijn, valt niet te zeggen. Test ze eens uit en laat ons weten hoe het 
ging!  
 
Ps. Ik wil uitgenodigd worden op jullie bruiloft! 
 
Persoon 1 
Het is heeeel simpel. Je hoeft maar 1 ding te doen: doe haar zus binnen en wees sociaal 
awkward. Makkelijk he? Maar ik hoor jullie al denken: huuh, moet je niet proberen de 
persoon in kwestie binnen te doen? En het antwoord is nee! Begin bij de zus en je zult 
zien het begin van het einde… uuuh begin.  
 
Nvdr: Dit is inderdaad wel een legit methode. 
 
Persoon 2 
Stap 1: draag een cool accessoire zoals een epische zonnebril 
Stap 2: drink u pottendeirm zat da ge echt gewoon voor de vuilbak zijt 
Stap 3: ga in de club een beetje dansen dansen en ga op zoek naar een target 
Stap 4: maak oogcontact (als da nog gaat, anders met een van je 2 schele ogen) en sha-
ke een beetje met de mommymilkers 
Stap 5: ga er op af en vraag of hij de nieuwe tandpasta smaak al geprobeerd heeft 
Als hij nee zegt, kletst ge hem binnen 
Happy ending 
 
Persoon 3 
Ge vuurt gewoon uw beste openingszin af op da lekker stukje vlees. Ik ga volgende 
keer voor “hey, je maakt mijn tepel hard”. 
 
Persoon 4 
BLAD STEEN MUILEN WERKT ALTIJD!! Geloof mij.  
 
Persoon 5 
Ik geloof niet meer in de liefde. Mijn tactiek was: cadeautjes kopen op Valentijn en kei 
hard afgewezen worden. Fml. 
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Persoon 6 
Ik zeg gewoon altijd: “ziet ge da mijn moeder een miskraam had voor mij? “ 
 
Nvdr: Dit is dus echt gebeurd en het werkte. Vraag me niet hoe. Ik zou dat nogal een 
turnoff vinden… Maar geen wonder dat de bijnaam van persoon 6 sfeerspons is.  
 
Nvdr: Ik snap oprecht ook niet hoe. 
 
Persoon 7 
Met chloroform krijg ik ze altijd in mijn bed.  
 
Persoon 8 
Ik fix niet! Ik word gefixt! Obvi… 
 
Persoon 9 
Als ik zat ben op een randi afstappen en vragen of ie mee naar buiten wil. Want meer 
moeite en tijd ga ik niet in een jongen steken HAHAHA… 
 
Nvdr: You go girl! Zo hoort het. 
 
Voila dat was het dan! Maar echt eens proberen he! Persoonlijk zou ik de tactiek van 
persoon 6 gebruiken. 
 
Groe(i)tjes en veel fixplezier! 
Groei 
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Stoutheidsbarometer 
Groei 
 
Zoals altijd blijven wij, jullie groeiredacteurs, weer perfect in thema deze maand. En 
wat is december zonder Sinterklaas? En wat is Sinterklaas zonder roetpiet? En wat is 
roetpiet zonder stoute kindjes om in zijn zak te steken? Tijd om te meten hoe stout 
jij bent dus! Zo ben je er tenminste op voorbereid wanneer je de roe krijgt.  
Duid het bolletje aan indien de zin voor jou van toepassing is. Hoe meer punten je 
scoort, hoe stouter jij bent! 

 
 
O Ik zit op een dating app 
 
O Ik heb al aan zelfbevrediging gedaan 
 
O Ik heb al gemuild 
 
O Ik heb al gefoefeld 
 
O Ik heb al condooms gekocht 
 
O Ik heb al seks gehad 
 
O Ik heb al in het openbaar seks gehad 
 
O Ik heb al porno gekeken 
 
O Ik heb al betaald voor porno 
 
O Ik heb al samen met iemand porno gekeken 
 
O Ik heb al porno gemaakt 
 
O Ik heb al nudes gestuurd 
 
O Ik heb al nudes ontvangen 
 
O Ik heb al seks gehad via facetime 
 
O Ik heb al een fwb gehad 
 
O Ik ben al vreemdgegaan 
 
O Ik heb al iemand oraal bevredigd 
 
O Iemand heeft mij al oraal bevredigd 
 
O Ik heb al anaal gedaan 
 
O Ik heb al een buttplug gebruikt 
 
O Ik heb al sperma ingeslikt 
 
O Ik ben al vastgebonden geweest  
 
O Ik ben al gechoked geweest/ heb al gechoked 
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O Ik heb al eens speeltjes gebruikt 
 
O Ik heb al een zweep gebruikt 
 
O Ik ben al eens klaargekomen na 3 seconden 
 
O Ik heb al gefaked dat ik klaarkwam    
 
O Ik heb al een trio gehad 
 
O Ik heb al meer dan 3 keer in één nacht seks gehad 
 
O Ik ben al betrapt geweest tijdens het uitvoeren van seksuele handelingen 
 
O  Ik heb al seks gehad zonder te muilen 
 
O Ik heb al een stripact uitgevoerd$ 
 
O Ik heb al een orgie gehad 
 
O Ik heb al dingen gedaan met iemand van 10+ jaar ouder 
 
O Ik heb al dingen gedaan met iemand met hogere machtspositie 
 
O Mijn bodycount is hoger dan 0 
 
O Mijn bodycount is hoger dan 5 
 
O Mijn bodycount is hoger dan 10 
 
O Ik heb al gedacht dat ik een soa had 
 
O Ik heb al een soa gehad 
 
O Ik heb al eens een morning-afterpil genomen  
 
O Ik heb al eens gedacht dat ik zwanger was 
 
O Ik ben al eens zwanger geweest 
 
O Ik heb al eens een seksdroom gehad over een assistent/ prof 
 
O Ik heb al eens roleplay gedaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/45 
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Pieter-Jan 

 
Wat zijn je hobby’s? 
Padel en iets met Delta afsluiten. 
 
Met welk dier zou je jezelf vergelijken? 
Een nachtraaf, volgens wikipedia: iemand (meestal een vrouw) die ervan houdt tot 
laat in de nacht te feesten, meant to be dus. 
  
Wat maakt jou de ideale boerin? 
Feestbeest zijn van de VLK (sorry Loïc) 
 
Hoe ziet jouw ideale date eruit? 
Het perfecte scenario voor mij is dat iemand urenlang voor mij onderweg is en dan de 
rekening op café betaalt. 
 
Wat vind je aantrekkelijk aan een boer?  
Een Gents  accent en een stoppelbaardje, meer vraag ik niet. 
 
Wat is je beste openingszin? 
Welk type seks? 
 
 

Boerin zoekt man 
Groei 
Groei, help je nu ook al mensen van straat? Ja 
dat klopt! Is er iets wat jullie niet kunnen? 
Nee. 
 
Na een eerste heel geslaagde editie van Boer 
zoekt vrouw is Groei weer helemaal paraat 
om een boerin van straat te helpen. Onze 
boerin die deze maand een ventje zoekt is 
Lotte. We hebben haar een aantal belangrijke 
vragen laten beantwoorden. Als jij, liefste le-
zer, het gevoel hebt van: wooooo oooooow 
dit is mijn droomvrouw, mail dan naar 
groei@boerekot.be en wij brengen je met ple-
zier in contact met deze jonkvrouw. 
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Nog enkele dilemma’s 
 
Alles wat je eet is koud of je moet alles met je handen eten? 
Koud, niks beter dan een koude pasta ‘s nachts. 
 
Altijd je teen stoten of altijd op je tong bijten? 
Liever mijn teen kwijt zijn dan mijn tong. 
 
Altijd natte sokken dragen of altijd nat ondergoed dragen? 
Skip, beide zijn niet aantrekkelijk. 
 
Nooit meer pizza of nooit meer frietjes? 
Nooit meer pizza, pizza is echt niet de ideale fond voor een cantus. 
 
Liever benen zo lang als vingers of vingers zo lang als benen? 
Vingers zo lang als benen, dan kan ik misschien wel eens een boy aanslaan op de 
avond. 
 
Nooit meer kussen of nooit meer seks? 
Ultieme doel is seks hebben zonder te kussen, vraag maar aan Silke.  
 
Condoom of baby? 
Satisfyer pro. 
 
Chlamydia of herpes? 
Op beide nog geen lidmaatschap gehad maar liever chlamydia. 
 
Elke dag porno kijken samen met je ouders of elke dag porno kijken waarin je 
ouders de hoofdrol spelen? 
Gezellige films met Gerda & Carl. 
 
Liever je lievelingskoe zelf slachten of zien geslacht worden door iemand an-
ders? 
De kans is groot dat ik beide niet zal meemaken doordat ik al op de grond lig van het 
bloed. 
 
Liever altijd klaarkomen na 3 seconden of nooit meer klaarkomen? 
Nooit meer klaarkomen. 
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De faculteitsquiz ligt ondertussen al in een ver verleden. Voor wie lager scoorde dan 
verwacht: Groei got your back! Train je brein samen met Erik van Looy en misschien 
weet jij zo de volgende faculteitsquiz de eerste plek wel te behalen! 
 

Vragenronde 
 
In welke fastfoodketen wordt deze brol verkocht?  
A.     McDonald’s 
B.     Burger King 
C.     KFC 
 
Welk dier staat er op het flesje van een Vedett? 
A. Arend 
B. Pinguin 
C.      Leeuw 
 
Wat is elke ingenieur? 
A. Superieur 
B. Een nerd 
C. Mentaal gebroken 
 
In welk jaar landde de mens voor het eerst op de maan? 
A. 1996 
B. 1966 
C. 1969 
 

Waarvoor staat de vogel ‘Grauwe Klauwier’ bekend? 
A.      Hij slaapt ondersteboven 
B.      De moeder voedert telkens één van de kleintjes aan de andere kuikens 
C.      Hij spietst zijn prooien op takken 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ella Leyers 

 
 

Wit 

 
 

Vul aan 

 
 

Drugs 

 
 

Hou van me 

 
 

Vaak in België  

 
 

Bioscoop  

 
 

Ik wil je 

 
 

    Blijf bij me 

 
 

De Sint 

 
 

Frank 

 
 

Paard 

Antwoorden 
Vragenronde: B, B, A, C, C 
Puzzelronde:  Zillion, Slecht weer vandaag, ga nooit meer weg 
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Dearest groeireaders,  
 
Voor de laatste keer in 2022 sta ik paraat om de 
laatste scandaleuze roddels uit het Boerenpaleis 
te verkondigen. Onze allerliefste hoogheden 
zijn zoals jullie wel al gewend zijn weer niet 
braaf geweest. 
  
Wie ik eerst door het koninklijk slijk zal halen, 
dearest reader? U kan het waarschijnlijk al ra-
den. Onze Heer der Financiën heeft wederom 
onze aandacht getrokken in de negatieve zin. U 
herinnert zich waarschijnlijk nog uit een recent 
verleden dat deze Heer zijn stulpje niet terug-
vond nadat hij iets te beneveld een feestgele-
genheid verliet. Hij spendeerde de nacht toen 
op een plaats die daar niet voor bestemd was. 
Heeft deze Heer dit opnieuw gedaan, hoor ik u 
reeds denken? Affirmatief. Hij bracht de nacht 
door, niet naast een knappe deerne nee, maar 
wel in de ondergrondse koetsenstalling van een 
hospitaal! Aangezien hij daar al eerder dit jaar 
in een bedje verpoosde wegens fysieke manke-
menten, voelde dit voor hem als een tweede 
thuis. Mon dieu… wat valt er nog met deze man 
aan te vangen? 
 
Het zijn ook steeds dezelfde knapen waarover 
ik uit anonieme bronnen informatie ontvang! 
De feestknaap heeft het met name ook weer 
bont gemaakt. U zou denken dat deze knaap, 
door zijn nauwe interactie met de knechten van 
 
  

 
 
het boerenpaleis, een voorbeeldfunctie zou aan-
nemen. Laat ons dit meteen ontkrachten. Het 
was voor niemand een verrassing dat deze 
knaap wegens het overmatig consumeren van 
wat gerstenat en likeur niet meer in staat was 
zichzelf te verplaatsen naar zijn slaapplaats. 
Wat echter wel een verrassing was, is dat een 
knecht hem heeft geholpen zijn bedstede weer 
te bereiken, samen met onze deftige deerne die 
meewerkt aan de culturele activiteiten van het 
boerenpaleis. De feestknaap bracht die nacht 
door op haar kot en hij heeft tot ieders genoe-
gen zijn blaas niet geledigd op ongepaste plaat-
sen. Dat is namelijk iets wat voordien weldege-
lijk al is voorgekomen.  
 
Er is mij nog iets ter ore gekomen. Nadat enkele 
van onze deernes wat plezier maakten met de 
knapen van de wiskundige geleerden is geble-
ken dat zij, naast het uitvoeren van de duivelse 
tango, niet al te veel waard zijn. Enkele van on-
ze koninklijke leden zijn er namelijk in geslaagd 
tijdens hun grootste dansgelegenheid zonder 
problemen langs de majesteuse bar binnen te 
komen en vervolgens enige kolven gevuld met 
alcoholische vloeistoffen mee te nemen. Zelfs 
deed de adviezeur van de koning zich voor als 
een bediende voor de verkoop van de drank-
coupons! En alsof dit nog niet genoeg bewijs 
was van een laag organiserend vermogen, heb  
 

Groei 
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ik horen vertellen dat de balzaal van deze uils-
kuikens pas opgeruimd was wanneer de klok-
kentorens 13 keer sloegen. Quel événement 
honteux… 
 
Ik ben nog lang niet klaar, dearest readers, je 
suis loin d’avoir fini… 
Onze adviezeur van de koning, die ik daarnet 
reeds benoemde, heeft namelijk erg onreine 
handelingen uitgevoerd. Niet alleen wat hij 
deed was benoemenswaardig, maar ook waar 
dit zich afspeelde, mon dieu! 
Hij had geslachtsgemeenschap met een deerne 
uit een ander paleis, ver van hier, en dit niet on-
der de koninklijke lakens maar in een koets! 
Hopelijk was het rijtuig voorzien van nieuwer-
wetse veren en zijn er geen onschuldige om-
staanders ongewild getuige moeten zijn van dit 
spektakel. 
 
Iemand heeft mij anoniem geïnformeerd over 
volgende feiten: een dame uit het boerenpaleis 
zou er op een wilde avond wel heel goedkoop 
vanaf gekomen zijn. Zij is namelijk de balzaal 
rondgegaan en dronk alle restjes alcoholische 
dranken op die ze tegenkwam. Laten we hopen 
dat de alcohol alle mogelijke ziektes aan de kel-
ken reeds had ontsmet! Je weet maar nooit wel-  
 

 
 

ke vreemde volkeren er allemaal passeren op 
zo’n drankgelegenheid, en welke infecties zij 
allemaal meedragen! 
 
Over infecties gesproken, dearest reader... Ik 
heb nog iets recht te zetten. Tot ons groot ge-
luk mag ik u meedelen dat onze Burggraaf 
van puntje puntje puntje toch vrij is van sek-
sueel overdraagbare aandoeningen. Deze in-
formatie heeft hij rechtstreeks tot bij mij ge-
bracht is ondertussen bevestigd door het hos-
pitaal. Wat een opluchting! Het zou immers 
een echte tragedie en massaverspreiding ge-
weest zijn, moest onze Burggraaf deze ziekte 
met al zijn voorbije bedpartners gedeeld heb-
ben.  
 
Zo, dat was het dan voor nu, dearest readers. 
Over enkele maanden ben ik er weer om voor 
jullie alle sappige gebeurtenissen neer te pen-
nen. Intussen houd ik mijn ogen en oren wa-
genwijd geopend... 
 
Yours truly, 
 
Boerinnetje Whistledown 
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Boeroscoop 

 

Schorpioen 23/10 - 21/11 
Thibaut Courtois 
Jij houdt vlotjes alle bal-
len buiten. Met één 
schop of een tikje met je 
hand stuur jij al het 
kwaad weer in de andere 
richting. Let wel op dat 
je niet meer met liefjes 
van je vrienden/collega’s 
gaat lopen. Jij bent dui-
delijk van het principe: het is niet dat er 
een keeper in de goal staat dat je niet kan 
scoren. No chill! 
 

Boogschutter 22/11 – 22/12 
Kevin De Bruyne 
Jij hebt jouw leven hele-
maal op de rails. Geld 
maakt niet gelukkig 
zeggen ze altijd, maar 
als je het naar je toege-
smeten krijgt is het te-
recht dat je er gebruik 
van maakt. De sterren laten mijn echter 
wel aanvoelen dat een andere haarkleur je 
goed zou doen. Misschien is dat eens een 
goede investering? 
 

Steenbok 23/12 – 20/1 
Romelu Lukaku 
Alle meisjes én jongens 
krijgen het heet van je. 
Brede schouders, losse 
heupjes en al datgene 
daartussen, een echte 
tank noemen we dat. 
Schoenmaat 47? We we-
ten allemaal wat ze zeg-
gen over grote voeten hé! 
Doe gerust zo verder. 

 
 
 
 

Waterman 21/12 – 19/2 
Eden Hazard 
Jij durft het lot al eens op 
de proef te stellen. Wees 
daar toch maar voorzichtig 
mee, Hazard, want ook al 
zijn je beste jaren al achter 
de rug, toch voel ik een ho-
ge vruchtbaarheid bij jou 
deze maand. Sommige on-
gelukjes zijn gebeurd voor 
je het weet. Ik zeg altijd: better safe than 
sorry! Zonder hoesje niet in het poesje. 
 

Vissen 20/2 – 20/3 
Dries Mertens 
Wanneer mensen op je 
neerkijken, zorg dan dat 
ze naar je beginnen op-
kijken! De gouden raad 
van welbefaamde Frank 
Verstraeten; Koop een 
paar bufallo’s als je bo-
ven de massa wil uitste-
ken, maar je persoonlijk-
heid en gedrevenheid zijn 
des te meer waard! 
 

Ram 21/3 – 20/4 
Michy Batshuayi 
Tof dat je je best doet. 
Echt. Momenteel probeer 
je wel veel te scoren, maar 
echt raak schieten is tot 
op het heden nog niet 
echt gelukt. Blijven probe-
ren zou ik zeggen! Voor je 
het weet haal/draai je wel 
eens een trofeetje binnen. 
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   Stier 21/4 – 20/5 
Axel Witsel  
Jij staat graag in het mid-
delpunt van de belang-
stelling, omringd door al 
de rest. Door je inzicht en 
kennis van het leven zijn 
mensen blij je in de buurt 
te hebben. Zelfs in de lief-
de gaat het goed! Geluks-
vogel dat je bent. 
 
 
 

Tweelingen 21/5 – 21/6 

Simon Mignolet 
Jij bent echt de misluk-
king van de familie. Je 
ouders zijn nooit trots 
op je geweest en dat be-
grijpen we. Het is tijd 
om het heft in eigen 
handen te nemen en je-
zelf op de kaart te zet-
ten! Ga weg van die 
loserbank! 
 
 
 
 

Kreeft 22/6 – 22/7 
Thomas Meunier 
Wat was dat tijdens het 
WK? Gaan we tegen-
woordig ook al in het 
openbaar kinky doen? 
Leuk dat je je niets 
aantrekt van wat ande-
re mensen denken, 
maar misschien houd 
je je maskers in de toek- 
omst toch beter voor in  
de slaapkamer. 

 

Leeuw 23/7 – 22/8 
Roberto Martinez 
Je hoeft het leven niet zo 
serieus te nemen. Je wil 
toch echt niet als de zure 
pruim overkomen? Geef 
nieuwe mensen eens een 
kans en probeer je mond-
hoeken wat meer om-
hoog te houden. Schaf 
misschien eens een roze 
bril aan, dat helpt! 
 
 

Maagd 23/8 – 22/9 
Amadou Onana 
Jij bent altijd en overal 
de underdog. Je bent 
eigenlijk best wel goed 
in wat je doet, meer 
zelfs, je blinkt uit in je 
vakgebied. Jammer ge-
noeg wordt dit niet al-
tijd opgemerkt. Daar-
door ben jij in staat mensen toch af en toe 
positief te verrassen! Als al die roem en 
faam niet hoeft voor jou, blijf dan wie je 
bent! 
 
 

Weegschaal 23/9 – 22/10 
Vincent Kompany 
Je hebt niet altijd de beste 
beslissingen gemaakt. We 
weten allemaal dat je suc-
cesvolle jaren in een ver 
verleden liggen ondertus-
sen. Je bent in een dalen-
de lijn gegaan. Maar het 
is niet te laat om je te 
herpakken! Je bent nooit 
te oud om een nieuwe 
weg in te slaan. 
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Katerblaast 
 

*Kijken naar de voetbal* 
Toni: “Da zou nu toch echt leuker zijn als die zonder T-shirt spelen.” 
PJ: “Das de enige manier waarop vrouwenvoetbal meer kijkers kan krijgen.” 
 
Emily tegen Ewout: “Ik zou vereerd zijn als je op mijn schoenen beirt.” 
 
*Moeder van Oci haalt haar oude vlam boven* 
Oci: “Ge moet geen cringe koeien uit de sloot halen.” 
 
Yarine: “de studentenvereniging in 2de zit noemt Zillion.” 
 
Luna: “Met hem seks hebben is toch het minste wa ik kan doen.” 
 
Thibo: “Steek da er is dieper in.” 
 
Kemel: “Hoe noemt da nu weer, zo’n excursie als ge al werkt? Aah een congres.” 
 
Joren: “Ik heb een tekort aan hiv.” 
 
Thibo: “Tis adenine, guanine, thymine, cytosine en urine eh?” 
PJ: “Bedoel je uracil?” 
 
Toni: “Licht op de Noordpool hoe noemt da?” 
PJ: “Het Noorderlicht.” 
 
Silke: “Anton, hebt gij iets lang?” 
 
Yarine: “Thibault was mijn hoogvlieger van de avond. Letterlijk, die vent is zo groot.” 
 
Valentine; “Ik ben nooit moe totdat ik in de les zit.“  
*Ik had net gestuurd da ik bijna in slaap viel tijdens de les* 
 
Eef: “Koen barbier” 
 
Emily: “Schrijf een groeiartikel en stuur het door naar groei@boerekut.be” 
 
Tuur: “Ooh bind mij vast.” 
 
Emily: “Dicks before chicks, ahnee wacht.” 
 
PJ: “Ik heb tijdens de speeltijd al een broodje gegeten.” 
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*2 uur voordat Zillion begint* 
Yarine: “Eigenlijk had ik graag een paal gehad vanavond.” 
 
Tibo VTK: “Mijn piemel brandt als ik plas.” 
 
Oci: “Die platte vis krijg ik er niet in ze. Maar ik wou hem erin. Maar de platte vis wou 
nie.” 
 
Vic: “Ik zie het leven altijd door een roze bril.” 
Kemel: “Ik meestal door een zwarte.” 
 
Dries: “Als jazz een vrouw was zou ik alles doen om haar de mijne te maken.” 
 



 72 

 

 

Nog wa schone plaatjes... 
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Proficiat aan alle sporters die deelnamen aan het IFT! 
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Heel veel succes met de 
examens en tot volgend 

jaar! 


