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Kalender 
 

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

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag 
Lopen rond de water-

sportbaan 
Gusb 19u30 

Dinsdag 13 november Faculteitsquiz Feestzaal 19u 

Woensdag 14 november Cantus Paviljoen 19u30 

19 t.e.m. 22 november Bierbrouwsessies Paviljoen  

Maandag 19 november Jeneverloop Watersportbaan 19u30 

Woensdag 21 november Consultancy-event Oehoe en Agora 19u 

Donderdag 29 november Paviljoenfuif Paviljoen 22u 
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De Praeses spreekt 
Dag lieve boerekottertjes 
 

Oktober is weer even snel geëindigd als hij begon - als je knipperde, zou je hem zelfs 
volledig gemist hebben. Hopelijk hebben jullie allen genoten van die sappige nazomer 
enkele weken terug, want nu gaat het enkel bergafwaarts.  
Om je nog wat af te leiden van die koelere voorbije (en komende) weken, is hier een 
kleine recap van de voorbije maand.  
 

We zijn vorige keer afgerond met de schachtenver-
koop en uiteraard volgt daarna de verkoopweek. 
De schachtjes hebben zich alvast enorm geamu-
seerd. De week werd dan ook goed ingezet op de 
fakbar met een vatje voor de hele bende. Voor hen 
werd er ook een avondje ‘rust’ voorzien op dinsdag 
16 oktober met hun schachtenkonvent. Ik was er 
maar even bij, maar ik kan al beloven dat de eerste 
bachelor veelbelovend is. Op diezelfde avond werd 
de tweede dansles gegeven. Deze keer stond de stijl Lindy Hop en Charleston in de 
kijker.  
 

Woensdag 17 oktober vond de langverwachte Beiaardcantus plaats, georganiseerd 
door het FaculteitenKonvent Gent. De nieuwe locatie op de Poeljemarkt aan de Stads-
hal was zeker niet slecht gekozen. Het zonnetje scheen (en gelukkig maar, want het 
overdekte gedeelte werd gebruikt voor de logistiek = sad :( ) en het bier vloog over de 
toog zoals Obama te laag vloog over New York met zijn hekilopter (anno 2012). Lied-
jes werden geknald onder begeleiding van de Studentenfanfare en de schone (lees: 

oorverdovend schelle) geluiden van de stadsbeiaardier. Het was een 
avond om nooit meer te herinneren en dat is zeker ook het geval 
voor de VLK, die aanwezig was met meer dan 80 man/vrouw/X! 
Daarbij hebben ook enkele van onze leden een triomfantelijke 
overwinning behaald met de fotowedstrijd, waarbij je in kiel een 
originele foto moest doorsturen. Proficiat aan Sarah Vanbesien, Li-
sa Wyseure en Eline Burms voor de geweldige inzending. Ook be-
dankt aan Fien Lannoo om hen te voeren naar deze grootstad.  
 

Op donderdag 18 oktober mocht de kater niet te groot zijn voor sommigen, want toen 
werd een kliminitiatie gegeven door klimgrootmeester Emil Willemyns. Terwijl ging 
ook de laatste nacht van start van de verkoopweek. De week werd afgerond op 19 ok-
tober met het eerste (of was het nu derde?) Verbondsvat.  
 

Als volgt kwam er een eigenaardige verschijning: een fakbar op zondag? Jazeker! Er 
werden opnieuw banden gesmeed met de KILA op deze ClubAvondFakBar. Het kon 
ook niet anders, want maandag 22 oktober was de VLK volop in de weer met het In-
terfacultair Tornooi (IFT). Alle facultaire kringen namen het tegen elkaar op in ver-
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schillende disciplines om te zien wie er uiteindelijk 
on top raakte. Deze einduitslag zou uiteindelijk 
meegerekend worden voor het Interfacultair 
Kampioenschap (IFK). Ik kan met veel trots jullie 
melden dat de VLK op een nipte derde plaats be-
land is! Nog nooit was het IFT zo spannend als nu 
en we hopen dat we minstens in de top drie raken 
voor de verdere wedstrijden! Een dikke merci aan 
alle sporters om jullie beste beentje voor te zetten 
voor jullie faculteit en alsook een dikke merci aan alle aanwezige supporters en het 
harde werk van ons Sportteam!  
 

Een nieuwe dag, een nieuwe activiteit! Op dinsdag 23 oktober vond de Bierbrouwin-
fosessie plaats. Er werd praktische info gegeven over hoe het bierbrouwen werkelijk 
gebeurt en daarbij ook info over hoe je bij ons samen met je vrienden je eigen bier 
kan brouwen.  
De dag nadien was er op onze faculteit wederom een lezing/infosessie, namelijk Up-
date@Campus. Alle ingenieurs en laatstejaars van ingenieursrichtingen kwamen bij-
een om terug allerhande nuttige info te verkrijgen toepasbaar op bedrijfsniveau. Daar-
na werd een gratis receptie voorzien voor alle aanwezigen.  
 

En op vrijdag 26 oktober was het zover: tijd voor het Galabal der Bio-ingenieurs! 
Alle voorbereidingen waren getroffen en dat was er-
aan te merken. Met zalige bandjes die doorheen de 
nacht speelden en dj’s die het dak eraf bliezen, was 
dit zeker een avond voor in de geschiedenisboeken. 
De Oude Vismijn heeft nog nooit zo’n grandioos feest 
gezien! Ook het assortiment aan cocktails, whisky's 
en de Martini Bellini vielen zeker in de smaak. Allen 
hopelijk tot volgend jaar: same name, different locati-
on! (Spannend…) 

 

Na een weekendje rusten om U tegen te zeggen, mochten we ook wel eens de ouders 
soigneren van onze eerste bachelor. Op 29 oktober vond namelijk de Ouderinfo-
avond plaats. De oudjes konden de prachtige faculteit aanschouwen waar hun kiendje 
(hopelijk) vijf jaar zal vertoeven en konden daarbij ook de (iets minder maar nog al-
tijd zeer) prachtige proffen leren kennen. Enkelen die nog op de faculteit gestudeerd 
hebben, konden het niet laten een traantje weg te pinken. Het was een zeer leerrijke 
avond en zij konden met een gerust hart naar huis, wetende dat hun zoon/dochter/X 
in goeie handen is.  
 

Het was dinsdag 30 oktober en dit was geen dag zoals een ander. We hebben namelijk 
gezamenlijk de geboorte van de boodschapper vroegtijdig gevierd in het paviljoen 
met de Kerkcantus. Alle aanwezigen waren verkleed als nonnen, engels, duiveltjes, 
enz. Kortom: het was een legendarische cantus. Hopelijk hebben jullie er even hard 
van genoten als ik!  
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Tot slot hebben we deze korte week afgesloten met het Paviljoencafé. Opnieuw kon 
iedereen komen genieten van (on)gegiste 
drankjes op de faculteit en dit voor, tijdens 
of na hun lessen. Dit werd allemaal omringd 
door een zalige inkleding vol met lichtjes en 
kaarsjes. Kortom een zalige afsluiter van een 
wederom spetterende maand.  
 

Noteer alvast deze data zeer goed in je agen-
da, om niks te missen!  
 

Maandag 12 november: Provinciedrinkfakbar - 20u - Café Koepuur 
Dinsdag 13 november: Faculteitsquiz - 19u - Feestzaal (inschrijven verplicht in de Vil-
la) 
Woensdag 14 november: Cantus (meer info hierover volgt) 
19 t.e.m. 22 november: Bierbrouwsessies - Paviljoen (inschrijven verplicht in de Villa) 
Maandag 19 november: Jeneverloop - 19u30 - Watersportbaan 
Woensdag 21 november: Consultancy-event - 19u - Oehoe en Agora 
27 & 28 november: Oriëntatieavond (meer info hierover volgt) 
Donderdag 29 november: Paviljoenfuif - 22u - Paviljoen (meer info hierover volgt) 
 

Wil je al onze activiteiten neerpennen? Ga dan naar www.boerekot.be/kalender voor 
alle VLK-activiteiten en aanverwantjes! 
 

aja en ik heb mij ook wel geamuseerd! 
 

Toedels! 
Wolf 
VLK Praeses ‘18 - ‘19 
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De vice predikt 
Voilà, zoals je in Wolf zijn artikel kon lezen, heeft de VLK de voorbije weken niet stil-
gestaan, maar ook de komende vier weken zien er weer boordevol activiteiten uit! 
Voor je gemak overloop ik ze samen met jou en met mijn voorspellingsdevices om je 
nu direct al een samenvatting te kunnen geven.  
 
We zetten week 8 goed in met de provinciedrinken-fakbar en daarvoor moet ik 
mijn glazen bol zelfs niet bovenhalen. West-Vlaanderen gaat zoals elk jaar wel weer 
een manier vinden om vals te spelen en enkel daardoor het provinciedrinken winnen, 
soai!  
 
De dag daarna komt de faculteitsquiz er weer aan en dankzij mijn kennis over de 
sterrenhemel kan je er volledig voorbereid aan 
beginnen! De rondes zullen over de volgende 
onderwerpen gaan:  
• ronde 1 - Het leven van Kim De Gelder 

• ronde 2 - Eilanden in de Caraïbische Zee 

• ronde 3 - Herken Het Hondenras 

• ronde 4 - Microscopie van gesteenten en 
mineralen (Ja, ik had zelf ook gehoopt dit nooit 
opnieuw te moeten bekijken…) 

• ronde 5 - De pluisjes in uwen broekzak 

Ik moet wel toegeven dat ik door mijn uitstelgedrag pas gisterennacht naar de ster-
renhemel kon kijken en doordat het een nogal bewolkte nacht was, zou het natuurlijk 
wel kunnen dat ik ergens een verband verkeerd geïnterpreteerd heb of een constella-
tie gemist heb. Deze info is te nemen of te laten op eigen risico…  
 
Om na het lastige drinken voor de eer van uw provincie en het nadenken voor de eer 
van uw richting/vakgroep uw harde harde werken te belonen, staat er op woensdag 
nog een cantusje gepland! Omdat gsms verboden zijn op een cantus en al mijn voor-
spellingstoestellen in deze tijden van connectedness verbonden zijn met the cloud, 
kan ik voorlopig nog niet veel info uit de doeken doen… Wat ik u wel kan verzekeren, 
is dat er veel schachten zullen zijn en nog veel meer bier!  
 
Toen ik mijn zoutkorrels uitstrooide om voorspellingen te doen over de lessen die op 
donderdag 15 en vrijdag 16 november zullen doorgaan, verdwenen alle korrels van ta-
fel in plaats van in mooie figuurtjes te blijven liggen… Vreemd…  
 
Week 9 zetten we in met een drankgerelateerde activiteit (ook daarvoor moest ik 
mijn koffiedik nog niet bovenhalen), maar het is eens niet in de koe te doen! Het lo-
pen rond de watersportbaan zal een twist krijgen! Met mijn runestenen kan ik en-
kel kleuren voorspellen, dus het blijft een beetje nattevingerwerk. Het is deze keer te 
doen met een kring met groen-witte lintjes (VEK of VTK, hhhm not sure) én met al-
coholische verfrissing! Die ziet er vooral veelkleurig uit, dus het moet wel jenever óf 
cruiser zijn! Ofwel wilt sport ons gewoon water met kleurstof geven…  
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In die week gaan we opnieuw LateX-lessen organiseren en de lijnen op de hand van 
de lesgever vertellen met dat alle bachelorproeven en thesissen die met LateX gelay-
out worden automatisch een extra punt krijgen! Toch wel de moeite waard dus me 
dunkt.  
 
Verder gaat de VLK het heel sportief aanpakken die week, met de minivoetbal-, judo- 
én basketbalwedstrijden en uiteraard gaan we die winnen, punt.  
 

 
Om de week erna niet te hard te moeten afkicken van al dat sporten, gaan we op dins-
dag allemaal samen bierbowlen. De bierbowling gaat vroeg genoeg op de avond be-
ginnen om je erna nog de kans te geven om de rest van de overpoort te gaan verken-
nen. Om het u gemakkelijk te maken, ben ik in de overpoort al eens op voorinspectie 
gegaan met mijn wichelroede en er staan u de volgende evenementen te wachten:  
• In de Point Final zal de cocktailavond van de VBK (biomedische) doorgaan en ik 
voorspel €3 voor 1, €10 voor 4, goeien deal, niet? 

• Zowel Lombrosiana als Veto hebben die avond hun clubavond, dus zowel in de 
Amber als in de Cuba kunt ge wat gaan leuteren tegen mensen die ook al vrij zat zul-
len zijn. 
• In de Decandance gaat er niets te doen zijn. Den Deca is ondertussen al een tijdje 
een zwart gat in de vooruitzichten, triestig… 

In de Delta gaan er gin-tonics te verkrijgen zijn aan €3.50, dus als ge nog niet zat ge-
noeg zijt van het bier: allen daarheen! 
 
Na het bierbowlen gaan onze kelen en buiken wel getraind genoeg zijn voor een nieu-
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we paviljoenfuif en die komt er aan op donderdag 29 november! Het was heel moei-
lijk om mijn oijabord juist te interpreteren, want de letters veranderden zo snel dat ik 
er een aantal gemist heb. Er is wel iets doorgekomen dat ofwel gaat over een verloede-
ring/vergoeding/ontmoediging/kazou-ding. Iemand suggesties?  
 

 
 
In week 11 is het dan eindelijk tijd voor de kerstmarkt en ook dit jaar gaat de op-
brengst naar het goede doel! Ik zie voor ieder die zijn steentje (centje) wil bijdragen 
wat wils; een hapje koud of warm, een drankje met of zonder alcohol, een gadget 
groot of klein, een plaatje hier of daar en ga zo maar voort. Kortom, geen reden om 
niet eens langs te komen, want ik zie dat er ook een heel speciale gast zijn intrede zal 
doen (net zoals op de Klaascantus 2 dagen later btw)!   
 
En dan om het semester in schoonheid af te sluiten voor de sporters, is het nog 
zwemmarathon op woensdag. Ik zie dat er wreed goede tijden zitten aan te komen, 
dus geen reden om niet mee te doen of te komen supporteren! De tribune van het 
zwembad van het gusb is in die periode van het jaar trouwens toch de warmste plek 
die je kan vinden.  
 
Zo zijn we al bij het einde van de voorlaatste week van het semester beland en daar 
ligt zowat de grens van mijn vooruitzieningen. Voor interessante weetjes over de we-
ken daarna, moet je maar eens de groei van december openslaan en die ziet er trou-
wens ook dik in orde uit!  
 
Vice out 
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De Kaaskroket 
Cursus 
 
De kaaskroket is een frituursnack die menig zowel nuchter als aangeschoten graag ver-
orbert. Wij, cursus zijn grote fan. Daarom maak ik hier een kleine recensie over de kaas-
kroketten in Gent. 
 
Als we van de Coupure vertrekken is de eerste frituur die we tegenkomen de Papegaai 
(misschien denk je huh is dat niet de Frietketel? Daar geraak je nooit binnen, dus dat 
telt niet). (N.v.d.r.: in de frietketel is het same old, maar je krijgt een schijfje citroen er-
bij, megafancy) De papegaai heeft 2 kaaskroket-opties: een gewone en een (duurdere) 
artisanale. De artisanale smaakt echt wel beter dan de gewone en is het extra geld wel 
waard.  
 
Ik sla hier wat frituurs over, maar de volgende waar ik aan denk is ‘die over de Voor-
uit’. Ideaal voor een midnightsnack na een vooruitfeestje. Dit zijn echter wel gewoon 
overprijsde colruytkaaskroketten. Nuchter raad ik het dan ook af om hier naartoe te 
gaan. Wel extra punten voor de uitgebreide openingsuren. Nu we het toch over col-
ruytkaaskroketten hebben. Volgens mij hebben veel frituurs colruytkaaskroketten: ze 
hebben allemaal dezelfde vorm en ze smaken niet zo anders. Die vorm mag best wat 
verschillen hoor. Zo zijn zelfs de kaaskroketten in de Gouden saté niet anders. Boven-
dien valt de grootte van zo een kaaskroket vaak tegen: 2 happen en ze is op. Ook op 
paviljoenfeestjes hebben we colruytkaaskroketten maar dat is aanvaard en die zijn 
fantastisch. 
 
Colruyt heeft echter ook andere kaaskroketten. Dat zijn grote ronde kroketten en die 
zijn echt wel veel lekkerder. Als je zelf je kaaskroketten frituurt, raadt ik die zeker 
aan. Je mag eigenlijk helemaal niet frituren op kot (stouteriken). Ik heb echter uit 
goede bron vernomen dat je een kaaskroket ook met veel olie in de pan kan bakken. 
Dat heb ik zelf nog niet geprobeerd omdat ik dat wat zonde vind van de kaaskroket 
en dat wordt zo een boeltje.  
 
De laatste categorie is natuurlijk de zelfgemaakt kaaskroket. Ik (mijn mama) heb de 
proef op de som genomen en kaaskroketten gemaakt. Na de ingrediënten gezien te 
hebben, was ik niet zeker of ik ooit nog een kaaskroket zou eten. Dat is namelijk kaas 
(duh), ei, room, boter en bloem. Je zou denken dat er in kaas alleen al genoeg vet zit, 
maar dat is dus niet zo. Wie komt er in godsnaam op om dat allemaal bijeen te kap-
pen? Bij de eerste poging om de kaaskroket te frituren is deze ontploft in het frituur-
vet. Dat moesten we dus al verversen. De frituur vond zo een ontplofte kaaskroket 
niet zo fijn, want ze deed het niet meer. Na even wachten en de friteuse terug op gang 
krijgen waagden we een tweede poging, met weinig succes. In onze wanhoop hebben 
we de halfgebakken kaaskroketten in de oven gestoken met opnieuw weinig succes. 
Omdat die kaaskroketten wel degelijk het voorgerecht vormden voor een familie-
etentje ben ik dan maar naar de colruyt gereden om boni-kaaskroketten. 
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Ik moet dus veel respect opbrengen voor elke kaaskroket-bereidende frituur want dat 
is niet zo simpel.  
 

Xoxo kaboutercursus ❤❤  

PS Cursus was jarig deze maand! #Oktober4thewin  
 

Alles ging goed 

Zo zien kaaskroketten er nor-
maal niet uit. 

Aanvaard dat de kaaskroketten 
van de colruyt ook best goed zijn 
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We blikken terug: VLK Spektakel 2017 
Cultuur 
 
Lang geleden (1 jaar 8 maand) in een ver landschap (Theater Tinnenpot) vond een gi-
gantisch groot evenement plaats (VLK Spektakel). Een evenement georganiseerd door 
een fantastisch team, een evenement dat we vandaag nog eens in de kijker willen zet-
ten. In jullie loopbaan op de faculteit als student heb je geluk als je het VLK spektakel 
3 keer kan meemaken. Dit is een van de voordelen van een GIT-traject trouwens.  
 
16 maart 2017 konden we dus kijken naar acts van jonge en oude bio-ingenieurs. Een 
aantal prachtacts zullen we voor jullie nog eens op een rij zetten: 
 
Boerennegenduusd: 
Boerennegenduusd is een groepje van ras-
echte bio-ingenieurs dat enkele nummers 
naar voren bracht. Valérie en Maksine ver-
baasden iedereen (iedereen die nog niet 
wist hoe goed ze konden zingen) met hun 
prachtige zangtalent. Ze werden begeleid 
door een resem aan instrumenten, be-
speeld door Ruben, Clara, Jeroen, Anton 
en Lotte. 2017 was hun comeback, want ze 
deden in 2015 als schachtjes ook al eens 
mee aan het spektakel. In 2019 opnieuw?  
 
Schachtenlied: 
De schachten van ‘16-‘17 brachten een act waarin ze het toen heel erg bekende 
pokémon lied herschreven hadden naar VLK stijl. Met een gepast dansje en meezing-
filmpje brachten ze een enthousiaste act naar voor. Ze hadden allen een pokébal op 
hun gezicht geschilderd en er was ook een echte Ash mee. Ze hadden het spektakel 

kunnen winnen, was het niet voor het feit dat ze nog altijd schachten waren...    
Klein extractje:  

I want to be the very best 
Like no one ever was 
To help them is my real test 
To stay conscious is my cause  
 
I will travel across the campus 
Searching far and wide 
Each Pokemon to take a selfie 
Voor die ontgroeningsopdracht 
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Klaas: 
Na al die liedjes en muziekale intermezzo’s was Klaas 
aan de beurt. Klaas gaf een poëzie act van formaat die 
iedereen deed lachen en nadenken tegelijkertijd. Het 
was een luchtige act die iedereen kon bekoren, hij be-
haalde er dan ook de top 3 mee!  

 

Lotte, Simon, Milan & Rens: 
Het verrassendste van de avond was ongetwijfeld de act van Lot-
te, Simon, Milan & Rens. Al wie in 2017 naar het spektakel is ko-
men kijken, herinnert het zich vast nog goed. Drie ‘stoere’ man-
nen in tutu. Begeleid door Lotte op de dwarsfluit dansten ze met 
de uiterste precisie en de hoogste elegantie het zwanenmeer, een 
van de bekendste, meest tot de verbeelding sprekende balletstuk-
ken, op hedendaagse wijze. Jammer genoeg haalden ze de top 3 
net niet... 
 

Arthur, Jan en Hanne: 
Dit trio bracht een cover van Castle on the hill 
van Ed Sheeran. Het toen nog niet zo bekende 
lied werd op een speciale manier naar voor ge-
bracht. Speciaal? JA, met een saxofoon! Wie is 
er nu geen fan van een goed stukje muziek op 
de sax? Ondertussen zijn deze artiesten al niet 
meer zo ongekend op onze faculteit. Ze waren 
ook te zien op onze rommelmarkt vorig jaar en 
Arthur en Jan waren ook dit jaar op ons galabal 
aanwezig in de swingzaal. Waar een spektakel 
toch niet allemaal goed voor is, hé?  
 
Lander likt zijn elleboog: 
Wat we zeker niet mogen vergeten, is Lander die het tegendeel 
bewees door aan zijn elleboog te likken! 
 
26 maart 2019 vindt het volgende spektakel plaats. Voel jij je 
geroepen om jouw talenten te delen? De winnaars van het 
spektakel gaan naar huis met grote (geld)prijzen. Aarzel zeker 
niet en contacteer ons via facebook of via cul-
tuur@boerekot.be! 
 
XOXO 
Cultuur 
Lena Vanderhaeghen, Ruth Verstraete en Nick De Smedt 

mailto:cultuur@boerekot.be
mailto:cultuur@boerekot.be
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Weg met de SMS want hier is RCS 
PR Intern 
 
Als PR Intern zijn we dagelijks bezig met communicatie. Maar dat communiceren is 
door de jaren heen serieus geëvolueerd. Want waar we vroeger allemaal nog gewoon el-
kaar op de hoogte hielden via een sms, gebeurt onze communicatie vandaag de dag voor 
meer dan 70% via het internet.  
We zien het overal, iedereen stuurt berichtjes via messenger, whatsapp, snapchat, insta-
gram,... maar niet meer via sms (tenzij dat hun gsm natuurlijk kapot is en ze met zo een 
oude nokia rondlopen). 
 
Hoe is het zover gekomen?  
Wel het verdwijnen van de sms was een logisch gevolg 
van onze nood aan digitalisatie. Want toen we opeens 
een camera kregen op onze gsm wilden we deze 
prachtige foto’s doorsturen naar elkaar, maar spijtig 
genoeg kon de sms ons hier niet bij helpen. Nu hoor 
ik jullie al zeggen “Ja maar wat dan met mms?”, ik be-
doel, laten we eerlijk zijn, wie gebruikt er nu nog 
mms? Voor een mms betaal je 50 cent per bericht en 
hiermee kan je dan 1 foto versturen. Als je dan weet 
dat je in Europa maar 10 cent betaald voor 1 MB inter-
net en dat een foto (getrokken met een gsm) meestal 
kleiner is dan 1 MB, dan beredeneer je al snel dat je voor de prijs van 1 mms eigenlijk 5 
foto’s kan versturen via het internet.  
Maar dus, nu we dat uit de weg hebben… 
 
Hoe komt het dan dat we wel allemaal nog steeds een sms sturen en niet alles 
via het internet doen? 
Wel, zoals jullie allemaal weten, is het nog altijd duur om 24/7 je mobiele data te laten 
aanstaan en kunnen veel oudere gsm’s geen mobiele data gebruiken. 
Maar goed nieuws, want er komt een opvolger aan voor de sms! Ja jullie horen het 
goed, binnen enkele jaren verdwijnt de sms en in ruil daarvoor krijgen we de RCS.  
 
Wat is de RCS nu eigenlijk?  
RCS staat voor Rich Communication Services en wordt gepromoot als de opvolger van 
de sms. De RCS is eigenlijk een manier van informatieoverdracht die we volledig kun-
nen gebruiken met het netwerk dat we vandaag de dag hebben in europa. Het enige 
verschil met de sms is dat je via RCS gewoon ook foto’s, bestanden en video-
voicemails kan versturen. Ook kan je videochatten via RCS en kan je gewoon groeps-
gesprekken hebben via RCS. 
 
Waarom gebruiken we dan nog niet allemaal RCS? 
Wel RCS bestaat eigenlijk al een tijdje, namelijk al sinds 2012. Maar toen de mensen 
die RCS hadden uitgevonden hiermee naar de telecomoperatoren gingen, werden zij 
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hardhandig afgewezen. Waarom? Wel, al sinds enkele jaren maken de telecomopera-
toren niet echt meer “winst” op het versturen van sms'jes, maar verdienen zij alles aan 
het verdelen van data om te surfen op het internet. Stel nu dat we allemaal opeens 
RCS zouden beginnen gebruiken, dan zou deze grote inkomstenbron van de operato-
ren wegvallen en dat zou financieel gezien een domme zet zijn. 
 
 
Hoe komt het dan dat we binnenkort opeens wel RCS gaan gebruiken? 
Hiervoor hebben we maar 1 bedrijf te danken, namelijk Google. Google probeert na-
melijk al jaren voet aan wal te krijgen in de telecom business maar keer op keer zijn 
zij hier weer in gefaald. Denk maar even aan hun afgelopen projecten: google hang-
outs, google+, google allo, google duo,.. stuk voor stuk waren ze een flop en dus had 
google door dat ze het verder moesten gaan zoeken. Daarom ontwikkelden zij de 
reeds bestaande RCS verder tot een communicatiemiddel dat we vandaag de dag kun-

nen gebruiken.  
Wanneer kunnen we RCS’jes beginnen versturen in België? 
Wel, momenteel is Google bezig met rond de tafel te zitten met alle grote telecombe-
drijven van de wereld en gelukkig voor ons horen Orange, proximus en telenet hier 
ook bij. 
Doordat niemand achterop wil geraken, zijn alle bedrijven ijverig om met RCS te be-
ginnen. Dus kan het wel eens snel gaan. Het kan zelfs zo snel gaan dat we al in mid-
den 2019 de eerste RCS gaan kunnen versturen!  
 
Gaat het echt zo vernieuwend zijn als we denken? 
Persoonlijk denk (en hoop) ik van wel, maar of we alles in 1 keer gaan krijgen, dat is 
natuurlijk een andere vraag. 
Maar tot die tijd stuur ik maar al te graag nog wat sms’jes en hoop ik dat ik nooit 
meer 20 foto’s naar 5 vrienden stuur via mms waardoor ik dan een rekening van 50 
euro krijg… 
 
Tot snel en communicatieve groeten! 
Jullie PR Intern, 
Fien en Ward 
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Doe het zelf met penning:  
experiment 1: Eiwit 
 
1. Inleiding 
Ik vroeg mij plots af wat veganisten zoal kunnen gebruiken als eiwitvervanger. Dus 
ging ik wat experimenteren. Uit betrouwbare bronnen (mijn vegan vriendjes) had ik 
al lang vernomen dat het sap van geweekte kikkererwten een goede vervanger is. Ik 
stelde mij dan de vraag “ zijn er zo nog andere dingen?”. Uit persoonlijke ervaring 
wist ik dat als je lijnzaad kookt in water er een slijmerige substantie ontstaat die een 
beetje op eiwit lijkt. Nu nam ik een wilde spong in het duister en ging aan het experi-
menteren. 
 

2. Materiaal en methode: 
2.1.     Slijmerige eiwitachtige substantie 
Materiaal: 15g lijnzaad, 500ml water, roerspaan, zeef , kom en kookpot 
 
Methode: breng het water samen met het lijnzaad aan de kook. Roer regelmatig door 
de kokende substantie met de roerspaan. Blijf roeren totdat het water een slijmerige 
structuur krijgt. Giet het slijmerige water door de zeef als het nog warm is, anders 
blijft deze te veel aan de zeef plakken, en vang het op in een kom. De eiwitachtige 
substantie is bekomen. 
 

2.2.    Testfase van het “eiwit” 
2.2.1. De spiegelei test. 

Materiaal: slijmerige substantie, olie en pan. 

Methode: probeer het te bakken alsof het echt eiwit is. 

 

2.2.2. De klop test 

Materiaal: mixer, kom en slijmerige substantie 

Methode: probeer de substantie op te kloppen met de mixer. 

 

2.2.3. De pannenkoek test 

Materiaal: pan, 15ml slijmsubstantie, 250g bloem, 300ml (kokos)melk, snuifje zout, 
15ml kokosolie (vloeibaar), zonnebloemolie mixer en een kom 
 
Methode: mix al deze ingrediënten, behalve de pan, de kom, zonnebloemolie en de 
mixer, door elkaar en bak ze vervolgens in de pan met de zonnebloemolie. 
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3.  Resultaten 
Slijmsubstantie 

Spiegelei test 

 
 

4. Conclusie 
 

Na een resultaat dat voor de spiegeleitest en kloptest niet aan de vooropgestelde ver-
wachtingen voldeed, was de hoop voor de pannenkoekentest laag. Maar na uit curio-
siteit toch volhard te hebben, heb ik de pannenkoeken toch gebakken en raar maar 
waar er lag een pannenkoek op mijn pan. 

 

5. Bibliografie 
Agbeke, L (2018), Lidy’s fantasie, Villa: Groei 
 

 

Kloptest Pannenkoek test 
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Tarrare, de hongerigste man aller tijden 
ICT 
 
Beste boerekotters, 
 
Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat er weinig dingen zo fatsig zijn als 
competitief eten, beter bekend als een zwijnenstal waar een bende hongerigen hun 
menselijke anatomie tot het uiterste drijven door iets wat meestal op eten lijkt in het 
keelgat te rammen. Maar stel je voor dat deze mensen dit niet als hobby of for shits ‘n 
giggles begonnen zouden zijn, maar dat een of andere biologische fout hen forceerde 
om zo te eten voor de rest van hun miezerig leven.  
 
Bij deze wil ik jullie Tarrare introduceren die geboren was te Frankrijk rond 1772. Spij-
tig genoeg voor iedereen woonde hij in een arm gezin, aangezien hij reeds als puber 
gemakkelijk de helft van een koeienkarkas kon opeten op een dag tijd. Je zou denken 
dat deze knaap obees zou zijn, maar nope, alles behalve. Hij woog een miezerige 45kg 
op zijn 17 jaar, maar zag er allesbehalve normaal uit. Hij had namelijk een gigantisch 
uitgerekte mond met verschrikkelijke tanden waarin hij tegelijk 12 eieren kon verstop-
pen. Als hij niets had gegeten was zijn buik vol hangend vel dat opspande tot onge-
kende proporties eens hij een maaltijd ophad. Ook stonk hij enorm, zelfs voor 18e 
eeuwse Franse standaarden was hij zo onverdraaglijk dat: “De stank niet te verdragen 
was als je op een afstand korter dan 20 stappen van hem stond.”  
 
Al dit en meer waren zijn ouders beu waardoor hij op een jonge leeftijd op straat werd 
gezet, geforceerd tot bedelen en stelen om zijn gigantische honger te stillen. Onver-
mijdelijk hadden mensen hem ook opgemerkt en was hij gepromoveerd tot straatar-
tiest, met als act het binnenslorpen van alles wat mensen hem gaven. Dit heeft hij en-
kele jaren zonder enig probleem kunnen volhouden, met als enig probleem dat hij 
een keer een blokkade had in zijn darmstelsel waar enkel de sterkste 18e eeuwse 
laxeermiddelen iets aan konden doen. (Bonuspunten voor de aftermath hiervan in te 
beelden).  
 
Om iets met zijn leven te doen, besloot onze vriend Tarrare zich in te schrijven in het 
leger. Ook hier leed hij aan extreme honger, zelfs na het krijgen van viermaal de toe-
geschreven hoeveelheid. Na een van zijn vuilnisduik-en-eetavonturen werd hij met 
extreme vermoeidheid naar het ziekenhuis gestuurd waar de doktoren stomverbaasd 
waren van zijn capaciteiten, met als gevolg dat hij bleef voor enkele experimenten. Dit 
was allemaal tof, tot Tarrare zich weer geroepen voelde om zijn dienstplicht te vervul-
len aangezien hij nog technisch in het leger zat. Zelfs de generaal van het leger zag 
een opportuniteit in onze Tarrare en stelde hij hem voor een speciale doos op te eten 
in ruil voor een kruiwagen vol koeienslachtafval. Voor Tarrare was dit uiteraard de 
deal van de eeuw, met als gevolg dat het doosje ongerept enkele dagen later aan de 
andere kant er uit kwam.  
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Met dit bewijs werd hij officieel spion en werd hij naar Pruisen gestuurd met een do-
cument in zijn ingewanden dat naar een gevangengenomen Kolonel moest geraken. 
Enkele details hebben ze wel over het hoofd gezien. Enerzijds kon Tarrare geen 
woord Duits, anderzijds was het nogal moeilijk low-key te blijven als je als een gek 
rondloopt achter eten, afval, kleine al dan niet geslachte dieren en zowat alles met 
calorische of vullende waarde. Eens gevangengenomen door de vijand heeft hij het 
even volgehouden, maar biechtte uiteindelijk alles op om dan aan de pot geketend te 
worden. 30 uur later kwam er in pristine toestand een doosje uit dat spijtig genoeg 
voor de Duitsers enkel nutteloze info bevatte. Een fake executie, een pak rammel en 
een deportatie later belandde ons maatje weer in het ziekenhuis, hopeloos op zoek 
naar een oplossing voor zijn eindeloze honger. Vaak ontsnapte hij hier ook om achter 
de slagerij ingewanden te stelen, te vechten met straathonden om stukken vlees of om 
bloed te drinken van patiënten die aderlating ondergingen. Vaak moest hij tegenge-
houden worden om karkassen op te eten uit het mortuarium, tot het op een dag net 
iets te ver ging. Het bleek dat er een 14 maand oud kind vermist was gegaan, en wie 
anders dan onze kameraad Tarrare was de schuldige…  
 
Na dit incident werd Tarrare uit het ziekenhuis gesmeten, waarna hij nog een jaar of 4 
ronddwaalde op de straten, God wetende waar en wat hij allemaal heeft geprobeerd of 
effectief heeft opgegeten. Hij stierf uiteindelijk aan een zeer gevorderde vorm van tu-
berculose. Bij zijn zeer interessante autopsie bleek dat er door zijn mondholte makke-
lijk naar de inhoud van zijn maag kon gekeken worden. Ook nam zijn maag het 
grootste deel van zijn buikvolume in en waren de rest van zijn organen in verschrik-
kelijke toestand.... 
 
Met dank aan Sam O’Nella Academy 
 
ICT Out 
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De Drie Rijken 
Ruben Savels 
 
Onze faculteit is bijna 100 jaar oud en heeft in al die jaren verschillende namen gedra-
gen. Alle voorgaande namen verwezen naar haar oorspronkelijke focus: de landbouw. 
In 2004 kreeg ze echter haar huidige naam: ‘Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen’. 
En terecht, want de opleiding en het onderzoek omvatten ondertussen veel meer dan 
enkel landbouw! 
 
Onze generatie is echter voor een stuk de band met de natuur en de bijhorende ken-
nis ervan verloren.  Planten, dieren en micro-organismen leven in uiterst complexe 
verhoudingen met elkaar samen en dit levert prachtige natuurlijke of kunstmatige 
ecosystemen op. Om deze des te meer te kunnen waarderen, dien je ze natuurlijk 
eerst te herkennen en hun specifieke gedragingen te weten. Daarom stel ik jullie elke 
maand een vertegenwoordiger uit drie rijken voor: een plant, een dier en een micro-
organisme, die op een of andere manier met elkaar verwoven zijn in de natuur!  
 

Plant: Solanum tuberosum 

Solanum tuberosum, beter bekend als de aardap-
pelplant, behoort tot de nachtschadefamilie 
(Solanaceae). Daarmee is hij familie van de tomaat, 
de aubergine, de paprika en de tabaksplant. De 
plant is afkomstig van de streek rond het Titicaca-
meer, middenin de Andes tussen Peru en Bolivië. 
Het werd door de ontdekkingsreizigers geïntrodu-
ceerd in Europa, waar het al snel een vaste plaats 
op ons bord kreeg. 
 
Het is het vierde belangrijkste voedingsgewas na 
rijst, tarwe en maïs. Grote teeltgebieden zijn Vlaan-
deren, Nederland, Duitsland, Oost-Europa, India 
en China. De aardappelknollen zelf zitten onder de 
grond, maar zijn morfologisch gezien gemetamor-
foseerde stengeldelen, die vol zitten met zetmeel 
als reservestof voor de plant. Aardappelplanten 
hebben naast lekker knollen ook nog eens verrassend mooie bloemen! Deze vormen, 
na bestuiving en bevruchting, bessen die net als de andere groene delen van de plant 
giftig zijn. 
 
In tegenstelling tot vele belangrijke gewassen zoals maïs, tomaat, tarwe en rijst, wor-
den aardappelen vegetatief vermeerderd. Om nieuwe planten te verkrijgen steekt 
men dus geen zaad - dat het product is van een bevruchting na een kruis- of zelfbe-
stuiving en daardoor genetisch verschilt van zijn ouders - maar een knol in de grond. 
Deze is dus genetisch identiek aan de moederplant. Alle aardappelen van eenzelfde 
ras zijn dus klonen van elkaar! 
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Neem in het vroege voorjaar thuis of op kot eens een kleine aardappel en bewaar die 
in het donker bij een temperatuur van 10-12°C tot er kleine scheutjes uit de ogen 
groeien. Hierna bewaar je ze buiten in het licht bij koude temperaturen, hierdoor har-
den de kiemen af. Eenmaal deze een lengte van 1 tot 2 cm hebben bereikt, mogen ze 
de grond in onder een laag verkruimelde losse aarde van ongeveer 8 cm. Na enkele 
weken kun je genieten van de groeiende en bloeiende bovengrondse delen, waarna 
langzaam maar zeker de knollen volgepompt worden met zetmeel. Wanneer het loof 
begint af te sterven is het tijd om te oogsten! 
 

Dier: Coloradokever 
De Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) is één van de bekendste (of eerder be-
ruchtste) kevers uit de familie van de bladhaantjes (Chrysomelidae). Kevers 
(Coleoptera) vormen de grootste orde van de insecten en verschillen van andere in-
secten door de verharde voorvleugels die getransformeerd zijn in vaak mooie en 
kleurrijke schilden die bovenop de vliezige achtervleugels liggen. De Coloradokever is 
ongeveer één centimeter lang en heeft zeer duidelijk herkenbaar tien zwarte strepen 
(vandaar de soortnaam) op zijn dekschilden. 
 
De Coloradokever kreeg zijn – ondertussen inge-
burgerde - bijnaam omdat men lange tijd dacht 
de kever daar oorspronkelijk vandaan kwam. In 
werkelijkheid ligt het oorspronkelijk versprei-
dingsgebied in de regio van New Mexico. De Co-
loradokever werd via voedseltransport meege-
bracht naar Europa en vestigde zich er heel snel 
over het ganse continent. Ondertussen is de ke-
ver wijdverspreid in het noordelijk halfrond. 
 
De kevers overwinteren ondergronds en komen 
in de lente uit hun winterslaap. Hierna gaan ze meteen op zoek naar aardappelplan-
ten als voedselbron. Na de paring worden vele honderden oranje eitjes afgezet op de 
onderkant van de bladeren. De larven ontluiken na één tot drie weken. Deze vervellen 
drie keer in ongeveer vier weken tijd, waarbij elk larvaal stadium er iets anders uitziet. 
De larven zijn erg vraatzuchtig en eten zo vaak ganse aardappelvelden kaal. Hierna 
doorloopt het insect een verpopping in de bodem. Na ongeveer zes dagen kruipt de 
volwassen kever uit de pop. 
 

In zijn oorsprongsgebied heeft de kever een reeks 
aan natuurlijke vijanden. Deze komen echter niet 
van nature voor in de nieuwe verspreidingsgebie-
den. Om de Coloradokever biologisch te bestrijden, 
kunnen lieveheersbeestjes worden ingezet die de 
eieren met veel plezier oppeuzelen. Ook kunnen 
sluipwespen worden verspreid, die hun eigen eieren 
leggen in die van de Coloradokever. De larven eten 
hierna hun gastheer van binnenuit op! 

 



 26 

 

 

Micro-organisme: Phythopthora infestans  
Eén van de meest gevreesde plantenziekteverwekkers is Phytophthora infestans, de 

veroorzaker van de aardappelziekte bij aardappels en to-
maat. De levenscyclus lijkt op die van een schimmel, maar 
in principe is het een oömyceet of waterschimmel. De 
soort zou afkomstig zijn uit Mexico, en werd via Noord-
Amerika ingevoerd in Europa, waar het grote oogstverlie-
zen veroorzaakte. Het bekendste voorbeeld is de Ierse 
hongersnood van 1845 tot 1850, waarbij meer dan een mil-
joen Ieren stierven en miljoenen anderen noodgedwongen 
vluchtten naar onder andere Noord-Amerika, Groot-
Brittannië en Australië.  
 
Van Phytophthora infestans bestaan twee fysio’s. Dit zijn 

systematische eenheden binnen een (pseudo-)schimmelsoort die niet te onderschei-
den zijn op morfologische kenmerken. Deze verschillen dan wel van elkaar op vlak 
van resistenties en waardplantsoorten. Eén fysio (type A1) verspreidde zich vanaf 1840 
in Europa. Deze fysio veranderde genetisch gezien nauwelijks, waardoor de aantastin-
gen stelselmatig verdwenen door het gebruik van resistente aardappelrassen. Vanaf 
de jaren ’80 werd echter ook een andere fysio (type A2) geïntroduceerd. Door de aan-
wezigheid van deze twee complementaire ‘matingtypes’ komen nu ook de geslachte-
lijke fasen met oösporen voor. Door deze vorm van voortplanting verandert de oö-
myceet genetisch veel sneller, waardoor resistentie veel moeilijker te verkrijgen is. 
 
Phytophthora infestans overwintert in besmette knollen die achterblijven op het land. 
Uit deze knollen ontwikkelen zich planten die de ongeslachtelijke sporen (sporangia 
en zoösporen) opleveren. Uit deze sporen kunnen nieuwe infecties ontstaan. De 
oösporen die ontstaan na geslachtelijke voortplanting, kunnen gedurende een lange 
periode buiten de waardplant overleven en minstens drie jaar in de grond overleven. 
Met behulp van genetische modificatie wordt in de plantenveredeling werk gemaakt 
van resistente rassen. 
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Waarom feesten we? 
Feest 
 

Feesten. We doen het allemaal. Soms dagelijks, soms wekelijks of soms alleen maar 1 
keer per jaar om je te overspoelen met cadeautjes omdat je moeder X jaar geleden met 
veel bloed, zweet en tranen de geweldige persoon die je bent op de wereld heeft ge-
zet. 
 
Het is een van onze favoriete bezigheden maar waar komt dat verlangen om te vieren 
toch vandaan? 
Om op een antwoord tot die vraag te komen, gaan we terug in de tijd en nog geen 
klein beetje. Het is vele honderdduizenden jaren geleden. Je hebt net een succesvolle 
jacht gehad en zit te chillen bij het vuur. Je kon nog niet praten om indruk te maken 
op die knappe holbewoonster over hoe goed je wel kan 
jagen, dus besluit je je beste dance-moves maar eens 
boven te halen. Dit was tenslotte de enige manier om 
te communiceren. Andere mensachtigen begonnen je 
bewegingen na te doen op het ritme van het oergekrijs 
dat uit je keel komt. Proficiat, je bent zojuist stam-
hoofd geworden. Een geweldig gevoel maakt zich 
meester van jou en van je stamgenoten, een gevoel van 
samenhorigheid. 
  
Dit gevoel noemde de Franse socioloog Émile Durkheim “collective effervescen-
ce” (vrij vertaald: het collectieve bruisen). Met deze term beschrijft hij het gevoel van 
opwinding dat door een groep mensen stroomt als ze op een zelfde manier iets mee-
maken/bewegen. In een religieuze omgeving of in de tijden van stammen zou een sja-
maan de rol op zich hebben genomen om de groep in beweging te krijgen. Tegen-
woordig noemt men dat een DJ (‘move it to the left left left left left left left, take it to 
the right right right right right right right’ ~Dimitri Vegas & Like Mike) 
 
Ook in onze huidige maatschappij zien we ons al snel naar onze oerinstincten terug 

grijpen. Het is sterk aanwezig op eender welk memorabel festival of op eender welk 

nog memorabelere paviljoenfuif.  Naarmate de avond vordert, wordt de oermens in 

ons meer en meer wakker. De spreekvaardigheid daalt tot het punt dat er enkel nog 

wat onverstaanbaar gemompel en grommetjes 

uit je mond komen, het gevoel van samenho-

righeid is wat ons allen bindt. Het vuur laait 

op, alles om je heen wordt vaag en je krijgt het 

gevoel dat je dit al eerder hebt meegemaakt, 

jaren geleden aan een kampvuur met een lek-

ker stukje vlees en een knappe holbewoonster 

naast je. 
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Sport Recruteert 
 
Heb je de voorbije familiefeesten alweer eens moeten aanhoren dat je lui bent, niet 
genoeg sport en zo nooit aan een lief zal geraken? Geen paniek, wij hebben de oplos-
sing: test hier voor welke sport jij gemaakt bent! 
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De Koe loeit: What to doooo in de Koooeee? 
 

Wij zijn de VLK dankbaar voor de topfeestjes op maandagen, maar wat kan een mens 
doen in de Koepuur op elke andere dag van de week? We laten het voor de hand lig-
gende pinten drinken, feesten en praten met mensen achter ons en verdiepen ons in 
dit artikel in “what to doooo in de koooeee?”. 
 

Challenges 
Een echte Koepuurganger houdt van een uitdaging. In ons prachtige etablissement 
zijn er tal van challenges te beleven voor groot en klein! We lijsten ze hier even voor u 
op: 
• De bekendste en de meest gevarieerde is natuurlijk de ‘Klant-van-de-week’ chal-

lenge. Deze ludieke opdracht varieert van week tot week, afhankelijk van de in-

spiratie van uw geliefde barteam. Vervolledig de opdracht zoals aangekondigd 

op ons krijtbordje en onze facebookpagina en geniet één week elke dag van een 

gratis consumptie! 

• Voor de echte drinkeboers/drinkeboerinnen onder ons is er de ‘Liter-challenge’. 

Deze is verraderlijk eenvoudig qua concept maar zeer lastig in uitvoering. Zoals 

de naam het zegt, bestaat de uitdaging er in zo snel mogelijk een liter alcoholi-

sche drank naar keuze te ledigen. Doe het snel genoeg en je belandt zo maar 

even op de Koepuur Wall of Fame! Mannen moeten hier tegenwoordig voor 

mikken op een tijd onder de 14 seconden, terwijl vrouwen het nog met een com-

fortabele 70 seconden kunnen halen. Pils en Rodenbach zijn de meest gebruikte 

keelsmeermiddelen, maar we hebben al mensen de uitdaging zien aangaan met 

bieren zoals Brugge Tripel en Kasteelbier Rouge, met erg schadelijke gevolgen 

van dien…  

• Voor de exhibitionisten onder ons is er de ‘Kicker-challenge’. Waar in de oude 

(garde) tijden nog de gewoonte was om je tegenstander bij een spelletje kicker 

te trakteren bij 6-0 of 11-1 verlies en er onder de tafel gekropen wordt bij 11-0, 

hebben de nieuwe klanten een ander concept bedacht. Wanneer er zulke schan-

delijke cijfers op tafel gelegd worden, moet de verliezende partij zich in adams-

kostuum over het blauw brugje aan de Coupure manoeuvreren… 

• ‘Je-eigen-verbeelding-challenge’: de beste avonden beginnen meestal na een se-

rieus aantal pinten en de gevleugelde woorden ‘Wedden dat…’ of ‘Wat is de 

kans..’. Laat jullie gaan! 

•  

Toogspelen 
Wanneer je uit-ge-uitgedaagd (lastig woord) bent, kun je tot rust komen aan de toog 
en genieten van de talrijke verpozingen die onze bar rijk is. Zo kan u uw innerlijke 
nerd laten zegevieren op een spelletje schaak of abalone (daag zeker eens een barman 
uit!) of kan u het gewoon bij een potje manillen of chapeau houden. Maar de twee 
toogspelen eigen aan de Koepuur die iedereen eens moet gespeeld hebben, zijn na-
tuurlijk Tjakkabakka en Muziekquiz! Voor de regels van Tjakkabakka verwijzen we 
jullie naar 1 van de vorige groeis over het het WK en/of BK Tjakkabakka, zeker terug 
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te vinden in de annalen van de VLK. Hou echter onze facebookpagina in het oog voor 
het eerste EK waaraan ook jij kan deelnemen! De Muziekquiz vergt misschien wel nog 
wat uitleg… 
 
Het gaat als volgt: wanneer de nacht stilaan zijn laatste adem slaakt en op kousevoe-
ten de ochtend begint binnen te sluipen, verzamelen de diehard mensen zich aan de 
toog. Ze zijn moe, hebben een prachtige avond gehad in de Koe, maar willen toch nog 
niet naar huis. Het is op dat moment dat Koen zijn parelende lach boven haalt en de 
verlossende woorden spreekt: “kom op jongens, muziekquiz”. Teams worden al dan 
niet gevormd en iedereen is er klaar voor. Een willekeurig liedje van de jukebox wordt 
afgespeeld en de eerste die de uitvoerder roept/zegt/gebaart/signaleert krijgt een 
punt. Meestal wordt zo doorgedaan tot 10 punten, nadat barman Koen zijn overwin-
ning gevierd heeft, speelt de rest dan verder voor een veel spannendere tweede plaats! 
 

Andere spelen 
De Koepuur is natuurlijk nog van alle andere spelen rijk die al dan niet in competitie-
verband worden gespeeld. Zo hebben we sinds kort een ‘Batman’-flipperkast waar de 
hoogste scores dringend verbroken moeten worden! Ook een darts siert de muren van 
de Koe, met een heel scala aan spelletjes (Cricket Cutthroat, nr 17 is een persoonlijke 
favoriet) om uit te proberen! En last but not least hebben we natuurlijk twee hoog-
staande kickertafels, waar je drankkicker (regels binnenkort terug te vinden aan de 
kickers), gewone kicker (zie ook challenges) of competitieve kicker kan spelen. En 
laat dat laatste nu net zijn waar ik naartoe wou met mijn artikel. In de maand decem-
ber (datum volgt) organiseren we het KOEPUUR KICKERTOERNOOI. Schrijf je nu 
al in aan de toog, want er zijn fabelachtige prijzen te winnen! Doe dus mee met een 
team van twee en kroon je Koepuur Kicker Kampioen (onfortuinlijk afgekort tot KKK) 
van 2018! 
 

Tot aan de toog! 
Met vriendelijke loeitjes, 
 

Giliam, Koen en Sarah 

 
Studenten: €1,70 voor een pint op vertoon van clubkaart! 

Activiteiten/clubavonden: €1,50 voor een pint! 
 

Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-05h 
Feestjes, optredens,… op aanvraag. 
https://www.facebook.com/Koepuur 

cafekoepuur@gmail.com 

https://www.facebook.com/Koepuur
mailto:cafekoepuur@gmail.com
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Leven als een schacht 
Ewout Duhamel  
 
Dag beste lezeraars van deze editie van de Groei. Hier is jullie favoriete schacht weer 
met een artikel waarmee u zich (weer) even kan onderdompelen in de sfeer van het 
schacht zijn.  
 
De vorige keer kon u in mijn memoires (a.k.a. mijn artikel van de vorige Groei) lezen 
hoe het was op 1ste bachweekend en hoe ik daar werd overtuigd om mijn lot in de 
handen te leggen van de schachtentemmers. U vraagt zich waarschijnlijk af: “heeft die 
arme kneus daar nog geen spijt van gehad?!” Integendeel, het leven van een schacht is 
als op bezoek gaan bij je schoonouders, eerst zie je er tegenop, maar achteraf valt het 
reuze mee. 
 
Om enkele zaken maar eens op te noemen om een beeld te scheppen. We hebben de 
openingscantus gehad. Daar werden we in een vol Paviljoen onthaald door een corona 
die voor een paar minuten was veranderd in een soort sekte-tafereel. Etenswaren vlo-
gen langs alle kanten, ik zweer dat ik met het deeg dat in m’n haar plakte, brood voor 
de hele campus kon bakken. 
 
Ook werden we verkocht. U moet zich daarbij natuurlijk geen veiling zoals die voor 
koeien voorstellen… alhoewel doe dat maar toch. We kregen namelijk allemaal een 
opdracht voorgeschoteld om te tonen of we het geld wel waard waren. Deze verschil-
den van lapdances tot dance-offs, van stillevens op blote buiken tot een 
“Sneeuwwitje”. Voor elk wat wils. Aan de hand hiervan konden de vermoedelijke ko-
pers een keuze maken of ze al dan niet hun zuurverdiende centjes wilden uitgeven 
aan een nutteloze schacht. De kopers waren, na een officiëel contract te onderteke-
nen, ook vrij om te vragen aan hun schachten wat ze wilden (tenzij dit anders ver-
meld stond in het contract). Zo zat er tijdens de verkoopweek naast een teddybeer, 
Freddy De Vadder en Nicole en Hugo ook een Teletubbie in de aula. 
 
Tijdens deze week van gelach, gegier en gebrul moest er natuurlijk ook nog iets bijge-
leerd worden. Daarvoor diende het Schachtenconvent dan weer. Dit was een cantus 
speciaal en alleen voor schachten, dit om ons te onderwijzen in de kunst van het drin-
ken en zingen. De IDEALE kans om te zien hoe strafjes tijdens een cantus in elkaar 
zitten door de mildere versie ervan uit te proberen. Daarna konden diegene die daar 
nog zin in hadden naar de fameuze VTK-openingsfuif, waar dingen gebeurd zijn die 
beter niet dagzomen… 
 
Wat ik als laatste uit de lijst van “Fantastische Dingen in het leven van een Schacht, 
en Waar ze te Beleven” wil aanhalen, is het Galabal der bio-ingenieurs. Ja, het is echt 
zo fancy als het klinkt en ja de muziek was echt zo goed als de geruchten en ja het is 
heel erg stom als je niet van de partij was. Er waren livebands, DJ’s, een aparte lounge 
met photobooth, enz… met andere woorden, als je het ene beu was, kon je je gewoon 
ergens anders dik gaan amuseren. Het geheel was perfect georchestreerd door het 
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Praesidium, het enige waar ik een opmerking over had, was dat mijn hemd te groot 
was, en dat is niet eens iets waar zij aan kunnen doen. Werkelijk, ik denk dat ik die lui 
mijn trouw laat plannen (als het natuurlijk ooit zo ver komt). 
 
Maar goed, genoeg verteld over mijn avonturen als schacht voor deze keer, ik moet 
namelijk nog wat chemie verwerken voor er schimmel op groeit. Hopelijk heeft dit 
artikel een glimlach op uw gezicht getoverd, dan heb ik toch iets bereikt vandaag. 
 
Met uitermate hoogste hoogachting, 
 
Schacht Ewout Duhamel 
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IAAS 
Halloween is already over, the weather is shitty and it’s getting 
dark early. Dark times ahead. Winter is coming! There is, thank 
religious deity, some light in the dark. Our IAAS activities of 
course! Read on for all the information on past and upcoming ac-
tivities  

 
World Food Day event by FAO and FOOD2030: 16/10, European Parliament Brus-
sels 
Testimony by Nina Stoop 
On the occasion of World Food Day 2018, the FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations) and the European commission together with FOOD2030 
organized an event and IAAS was there to check it out. We started with a fancy net-
working lunch (yay free food!!) followed by all kinds of talks. Some very cool people, 
professors and researchers talked about their projects to eradicate hunger by 2030, 
the problems we’re still facing and actions we can take in the future. Overall, it was an 
interesting event and a perfect example of the more intellectual opportunities we get 
through IAAS.  
 
Let’s end on a quote from the event: "Turn agriculture from a problem into a solution" 
- Emile Frison. Change the paradigm! 

 
 
Subregional Meeting, North Europe: 18/10-21/10, Zurich, Switzerland.  
Testimony by Lennaert Sanders 
The Sub Regional Meeting in Zurich, Switzerland was my first international IAAS 
event and it was very exciting. It was a weekend full of interesting soft skill trainings, 
city tours and nice food (especially at the trade fair). The SRM has really motivated 
me to become an active member in IAAS Ghent and generally in IAAS World! 
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The first day was introduction day. Most of the partici-
pants arrived at the ETH (the university of Zürich) during 
the afternoon and we had a nice lunch just outside of the 
university. There we talked about our studies and how the 
education system in our country works. It was a real eyeo-
pener! I was surprised how universities could be so differ-
ent in neighbouring countries. Next stop was our cottage 
where we were going to stay. It was about an hour away 
with public transportation and a very steep hill to climb 
by foot but it was worth it. We unpacked and had dinner 
with the entire group. In an effort to get to know every-
one’s name, we played a game. When someone threw an 
red apple at you, you had to say that person’s name. I’m 
pretty sure I wasn’t winning, in fact I might have been the 
worst player playing the game. (Note of Celine: yes you 
were). Afterwards we played a game where you had let-
tuce, tape and paper and had to protect an egg with those 
supplies from a fall from the first floor. This is a fun way to learn how to work togeth-
er.  
 
Day two: first day of the actual event. We started off early in the morning with a nice 
breakfast and  returned to the ETH afterwards. First subject of the day: soft skill train-
ing with Till. “How do I improve my listening skills?”. We talked about the HURIER 
model (Hearing, Understanding, Remembering, Interpreting, Evaluation and Re-
sponding) and how it could help us during a conversation. The workshop was filled 
with useful information, interactive games to help prove the point and schemes. 
 
Next on the agenda: a city tour! We were split into 3 different groups and received a 
map. There were 6 spots marked on the map and we were told to go to these places 
and do the assignments. The tasks ranged from taking a selfie to giving compliments 

Here I am playing Ninja Here I am on the soft-skill training 

City tour of Zürich 
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to strangers. We had a lot of fun! We explored the rest of the city before returning to 
the ETH.   
 
We returned to the cottage, had another nice dinner and played a new game. This 
time we had to mimic a certain word and the others would try to guess it. It was an 
evening full of laughter and big smiles, certainly a memorable moment.   
Day three: After an original wakeup call, very loud music to be exact, we had break-
fast and headed back to the uni. The planning was similar as the previous day: an soft 
skill training in the morning, lunch and another activity. This time the subject of the 
training was body language and communication in stressful situations. The body lan-
guage session was my favourite part because it could be used instantly during the 
presentations we were going to give that day. The training ended and we had our last 
lunch together.  
Three different presentations were planned during the noon. The first one was from 
Christine Gould about Thought for food. It was the first time that I heard of this. 
Christine is a very energetic person with a great passion for her work. It was a delight-
ful presentation with a lot of innovating concepts and ideas. Thought for Food has a 
mission to empower youth to feed the world. 
 

 
Presentation by Celine on the opportunities             Working on the local events 
 
The second presentation was from Celine (IAAS Belgium) about the future opportuni-
ties for IAAS members. Also a very nice presentation with a lot of cool things to at-
tend. I was surprised that, as an IAAS member, I had a lot of opportunities to go to 
international events. The last presentation was from Jerneja (IAAS Slovenia) about 
our ExPro’s (Exchange Program) which was an introduction for me to the concept of 
going on an internship. Later that day we had to make a presentation about how we 
could improve our local committee on different aspects and had to present it. It oc-
curred to me that all the social skill training I had the last days, helped me to give my 
presentation. We concluded the day with a Trade Fair. This is a must if you are going 
to an IAAS event and now I know why! It was very nice to be able to taste different 
kinds of drinks and food from all the countries. An ideal closing event for an event 
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that I’ll never forget.  

 

IAAS Belgium's table at the trade fair: Beer and Chocolate!   and a group picture of all 
participants         
     
Up Next:  
Internationally 
Exchange week Bonn: 3/11-10/11, Bonn, Germany 
Our member Dédée is currently there, updates in the next Groei! 
Motivational weekend Nancy: 16/11-18/11, Nancy, France 
Nina and Fréderique are going soon, updates in the next Groei! 
European Directors meeting EDM: 29/11-6/12, Madrid, Spain. 
COP24 Climate Change Conference, by UNFCCC: 3/12-14/12, Katowice, Poland.  
 
Locally 

 
IAAS Brewery visit: Monday 12/11, 6pm, Van Steenberge Brewery, Ertvelde 
Belgian Culture? Erm, beer? YES, beer! 
The one thing Belgians are good at is brewing beer but how does it work? Let's check 
that out in our Brewery visit in Ertvelde (near Ghent). We will visit Brewery Van 
Steenbergen who brew Gulden Draak, Piraat, Augustijn, Baptist and others. 
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During the 2 hour tour (either in English or with translation by us) they will show us 
the whole installation and afterwards we can taste their beers.  
 
The price is 10 euros for the whole visit, to be paid there in cash. To get there we will 
take the bus at the train station at 6.10pm. The bus tickets will be paid for by IAAS 
Ghent.  
 
There are only 30 places so be quick to apply through the application in the Facebook 
event! 

  
Oehoescoop 2018: Monday 19/1, 6.45 pm, Oehoe 
This year we take over our beloved Oehoe auditorium once again. We won't listen to 
presentations or professors talking, we will be watching 2 movies together! Let's make 
it super cosy and watch movies in our onesie/pyjamas (no, not naked). If you are 
dressed to impress and Bring Your Own Cup BYOC, you'll get a free cup of hot cocoa. 
There will also be cheap drinks and snacks for you to eat during the movies. Which 
movies? You decide! Choose now in the poll (on the Facebook event) what 2 movies 
we will watch (in English with English subtitles). You’ve got the choice between Coco 
or Hotel Transylvania for the first movie and Spy or Black Panther for the second 
movie. See you soon! 
 

 
Youth empowerment workshop: 27/11, 7pm, IAAS room (Basement of E-building) 
 
What is Youth Empowerment? What does it mean to you?  
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Let's figure this out in this workshop all about Youth Empowerment. This will be giv-
en by an experienced IAAS Trainer Ellen Van Mello who has delivered many soft-skill 
trainings and workshops in her life. By participating in this workshop you'll not only 
learn new things yourself but you will also help research at Wageningen university 
(which designed this workshop). 
 
We will meet in the IAAS room for Croques and drinks and afterwards will have the 
workshop in another room, in English and this will last for about one hour to one 
hour and a half. Entrance is one euro (for the trainer). Apply by filling in the link in 
the Facebook event. 
 
If you are interested in going on one of these activities, joining our association or 
learning more about IAAS, don’t hesitate to contact:  
iaas.fbw@ugent.be, Celine.Callewaert@UGent.be or send me a message on Facebook 
and follow us on Facebook at IAAS Gent and IAAS Belgium. 
 
Pater Callewaert, out. 
 

mailto:iaas.fbw@ugent.be
mailto:Celine.Callewaert@UGent.be
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Gegroet Groeiers! Hopelijk zijn jullie goed gestart aan het academiejaar, goed begon-
nen is half gewonnen. Wij hebben alvast met een overdosis enthousiasme het nieuwe 
semester aangevat, het semester waarin we traditioneel op zoek gaan naar stages om 
jullie op onvergetelijke IAESTE-stage in het buitenland te kunnen sturen. 

IAESTE? 

Voor wal wie eigenlijk geen idee heeft wat IAESTE eigenlijk is: The International As-
sociation for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) is een orga-
nisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit 
(bio-) ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waarde-
volle buitenlandse werkervaring op te doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi 
op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een andere 
cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring.  
Meer informatie over hoe je nu exact op stage kan met IAESTE, volgt in de volgende 
editie van Groei (en binnenkort op onze sociale media). In deze editie laten we enkele 
bio-ingenieurstudenten aan het woord die deze zomer met IAESTE op stage geweest 
zijn. 
 
Smaakmakertjes 
 
- Diete Verfaillie, Food science and nutrition, Ghana 
“In the first year of my education, I heard about IAESTE for the first time and I immedi-
ately knew I wanted such an international experience. When the time was finally there 
to apply for an internship, there weren’t a lot of options for my study area, but I took a 
risk and applied for an agricultural internship. I got accepted for this internship for a 
period of six weeks in Kumasi, Ghana in the Council for Scientific and Industrial Re-
search-Crops Research Institute. Before this experience I had never done something as 
adventures as this, but I am very glad that I took the opportunity. These six weeks were 
one of the best experiences of my life. I made a lot of new 
friends, who I am definitely going to see again, and I 
learned a lot about a country I didn’t knew anything about 
before. I can recommend everybody to visit Ghana and dis-
cover this beautiful country. This IAESTE internship really 
had a great impact on me and I strongly believe everybody 
should have an experience like this.” 
 
 
 



 45 

 

 

- Elien Naert, Land and Water Management, Tunisia 
“Going on an IAESTE internship, outside of my comfort zone, alone 
for the first time, for more than ten weeks, was the most insane and 
impulsive decision of my life (this far). To be honest, I had doubts. 
Leaving Belgium while not knowing where you will end up, and 
whether you’ll like it or not, is terrifying. But from the moment 
when I entered the arrival hall of Tunis Carthage Airport, and when 
I saw IAESTE Tunisia members waiting for me to bring me to my 
new home, I felt the sensation of the adventure that I would experi-
ence for the next months.  
 

Eventually, it was impossible not to fall in love with Tunisia. A country about whom I 
didn’t know anything a year before. The motto of IAESTE ‘Work. Experience. Discover’ 
describes this journey the best. I had an eye-opening work experience, I got to know a 
different culture, I discovered Tunisia from the beach to the desert and I lived in an in-
ternational family of students. Going on an IAESTE internship, outside my comfort 
zone, alone for the first time, for more than ten weeks, was not only the most insane 
and impulsive decision of my life, but most of all, the BEST decision of my life!” 
 
Volg ons! 
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 
- Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 
- Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaes
 te@vtk.ugent.be 
- Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website 

www.iaeste.be 

mailto:iaeste@vtk.ugent.be
mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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KOE’TJES KOEIESTREKEN 
 
Koekoek! Cavache? 
In mijn vorig schrijfseltje hebben we gezellig kennisgemaakt, 
vandaag gaan we eens onder koep nemen hoe ik het tot zo’n 
kloeke koe geschopt heb.  
Mensen die al weten wie ik ben, love ya, skip gerust naar de vol-
gende alinea. De kalvers die dat niet weten daarentegen, ik 
hoop dat uw melk niet koud staat morgenvroeg, dat ge uw kleine hoef stoot en uw 
wafel in de automaat blijft steken (aan de boerekotters die soms zo’n chocoladewafel 
kopen in de agora, nooit op nummerke 61 duwen, die blijft echt 73,46% van de tijd 
steken). Neenee, ‘t is u vergeven, er is natuurlijk geen koe zo bont, of er zit wel een 
vlekje aan. Vorige groei op pagina 52. Huphup, vlieg er maar op aan als een stier op 
een opper hooi, want die informatie is echt stronodig om het verdere verloop van dit 
artikel te begrijpen. 
 
Bon, waar zal ik beginnen? Ja, die fabriek, die verdomde fabriek.  
Ik schiet wakker. Daverende geluiden overal om me heen. Ik doe mijn ogen open. Fel 
licht. Ik zie niets. Paniek. Pijn schiet door mijn poten wanneer ik probeer te bewegen. 
Mijn ogen wennen. Enkele wazige letters verschijnen uit het felle licht. Schlacht-
haus... 
Over Duitsland gesproken, het Zwarte Woud is echt een beestige vakantiebestem-
ming! Prachtige uitzichten, hoefje baden in ongerepte meren, malse groene bergwei-
des wel 100 binnentuinen groot (op vakantie gaan is ook voor koeien niet goed voor 
de lijn) en veel sexy soortgenootjes, miauwkes! Ik bedoel muh. Wat heb je nog meer 
nodig?  
Omdat jullie het zo lief vragen, hier op reis naar Schwarzwald voor dummies: 
 
Stap 1: Hoe er geraken? 
ROADTRIIIIIIP!! Geen auto? Tja, nekeer naar de zee gaan is ook 
tof. Snelste weg is eventjes voorbij onze noorderburen, de Hol-
steiners, rijden, vervolgens eerste afslag op de rotonde en dan 
rechtnduur door Duitsland. Sfeer in de auto kan verzorgd wor-
den door keihard mee te loeien met dikke schijven van P!nk of 
Koely. Powerfood wordt geleverd door de louche kraampkes die 
vettige braadworsten of Frankfurters met sauerkraut verkopen 
die twee dagen op uw boekmaag liggen. Maar totally worth it. 
 
 
Stap 2: Wat te doen tijdens de tweede vertering? 
Het Schwarzwald ligt vol met echte geitenpaadjes (shoutout naar deze mede-
evenhoevige!!), ideaal om te hoef te verkennen! Overal liggen geocaches verborgen, 
verkleed u als piraat (haha stel u voor een piraatkoe) en ga op schattenjacht! Ver-
wacht wel geen grote schatten, want dat is vijf poten aan een kalf zoeken.  
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Voor de avonkoeriers is mountainbiken ook zeker aan te loeien. Waan je een echte 
koereur op de nice singletracks maar wees wel niet te stier want een staart of pootje is 
rap gebroken... (N.v.d.r.: koerrect). 
Na de actie effe plonsen in de leuke bergmeertjes: de Schluchsee, Titisee (hihi uier-
tjes), Windgfallweiher, you name it! Race eens een bergmeertje over en zie wie de 
echte waterbuffel is!  
Voor de meer koelturele koetjes is een citytripje naar Basel een 
echte aanrader! Neem op een warme zomerdag zeker een water-
dichte zak mee en laat je meedrijven op de stroming van de Rijn 
door het centrum van de stad. 
Voor de iets minder sportieve herbivoren ook opties genoeg: eens 
minigolfen (opgelet! Kan een methaanbom onder een 7-jarige 
vriendschap plaatsen), vuurkampen (hoe maak ik vuur? Echt seri-
eus, lees de vorige groei nu toch eens), Winnie De Pooh kijken 
(ideaal om te bekomen van een avondje vodka-melk), enzovoorts 
enzoverder. 
Zie je zo’n dag vol activiteiten wel zitten, maar heb je last van vrienden die heel de 
dag slapen als een os? Koeioneer ze ‘s ochtends met de Titanic Flute song, ze zullen 
wel opstaan. https://www.youtube.com/watch?v=KolfEhV-KiA 
 
Stap 3: zeker niet vergeten! 
Ja ik ben uw vaars niet he, ik ga uw valies niet maken.  
 
Ok, tijd om de prikkeldraad terug op te nemen, Slachthaus…  
Ola! Bijna vergeten, jullie wachten natuurlijk op de koefact van de maand! Wisten jul-
lie dat wij Bostauri maar twintig minuten slaap per dag nodig hebben? Powernappen 
kunnen wij als de beste. Boiten in de Koeba, powernapke, verder gaan in de Koelissen 
en tegelijk het julientje van onze Stefano herkauwen. Elke dag opnieuw. Word je dat 
niet beu? Als mijn kat een koe was, kocht ik toch geen melk meer? 
Ahja, ik had ook nog een receptje beloofd. Spitbull! De ultieme lactosevrije cocktail 
voor prés! Fles vodka, fles amaretto en zes blikjes red bull (cheap energiedrank is ook 
goed), pas op want het kalf wordt hier nogal snel door verkocht. 
 
Ja jongens, het verhaal over mijn jeugd zal toch voor de volgende keer zijn, hier is nog 
een spelleke. Zoek al mijn herkauwende vriendjes: 
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De overgebleven letters vormen de sleutel tot wereldvrede en de puzzel van volgende 
week! De antwoorden van het vorige spelleke zitten trouwens verborgen in dit artikel. 
Hoe vernuftig! 
Koulibaly  
 
Muh xx 
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Cantusbescherming 
 
Hallo liefste lezertjes! Zoals jullie ongetwijfeld weten, was er in elke 
editie van dit fantastische boekje een onmisbare levenshak te vinden, 
geschreven door Jorien. Omdat ik grote fan was van dit staaltje schrijf-
talent en omdat mijn naam toevallig ook op –(or)ien eindigt, klonk het 
als een topidee om de verzameling van deze nuttige info’tjes uit te brei-
den. De tips die jullie vinden, zijn niet noodzakelijk wetenschappelijk 
bewezen of objectief onderbouwd: uittesten is op eigen risico, maar ze-
ker een poging waard! 
 
Zo liefste lezertjes, het academiejaar is ondertussen al ruim van start (huh is het al 
week 8?!) en dat wilt zeggen dat de eerste zalige, maar achteraf gezien soms wat vage 
cantussen alweer gepasseerd zijn. Wel, nu durf ik al eens zo’n persoontje zijn dat met 
de nodige dosis alcohol, haar hele inboedel op één avond kwijtspeelt. Dit kan gaan van 
codex, tot sleutels en geld en gsm en fietslichtjes enzoverder. Nu heb ik daar toch wel 
niet een geweldige levenshak op gevonden zeker: maak gewoon uw hele inboedel vast 
aan uw kiel ahja! Hier is een stappenplan: 
1. Maak op een plaats naar keuze in je kiel (maar het veiligst is gewoon in een zak) 

twee gaatjes op ongeveer 4cm van elkaar. 
2. Fix ergens een stevig touw of lintje (bij mij zijn het stukjes van het handvat van 

een kapotte totebag, recyclage enzooo). 
3. Knoop dit touw/lint vast in de gaatjes, zodat je een kort uiteindje en een langer 

uiteinde hebt. 
4. Aan dit lange uiteinde kan je heel uw leven vastknopen! Sleutels zijn makkelijk, 

voor andere shizzle heb je iets meer creativiteit nodig. Knoop het rond een gat 
in een telefoonhoesje, ducktape het aan uw codex, wees creatief!  

 
 
Hieronder wat beeldmateriaal ter verduidelijking, voor moest de ingenieur in jullie 
niet naar boven komen: 
 
(Niet te missen: heb jij nog een goede 
levenshak die je graag met je mede-
boerekotters wil delen? Aarzel niet om 
hem door te sturen naar 
groei@boerekot.be en wie weet win je 
een prijs! Wie weet ook niet. Maar ‘t is 
maar het proberen waard en hoop doet 
leven hé.) 

mailto:groei@boerekot.be
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Rare Hobby’s 
Helena Deberdt 
 
Na de introductie die jullie vorige maand kregen over de rare tijdverdrijven doorheen 
de eeuwen, zal ik jullie ogen proberen openen voor een paar hobby’s die nu nog beoe-
fend worden. En wie weet wordt je interesse gepiekt en heb je nog een reden gekre-
gen om niet achter je bureau te blijven zitten. 
 
 
Ik geef eerlijk toe dat ook ik mij met een ongewone hobby bezighoud. Ik kijk namelijk 
naar cartoons en animatie. Ik hoor jullie al denken, “Ik kijk toch ook af en toe naar en 
disney film wat is daar nu zo raar aan?” En dan geef ik u gelijk en zou ik zeggen, “Oh 
leuk, doen we eens een disneyfilm avond, 
please?” Maar er schuilt zo veel achter een di-
neyfilm, een pixar bleitfilm, of Cartoon Net-
work serie. Een paar jaar geleden ben ik be-
gonnen met tekenen. Ik heb nooit teken-
school gedaan en ik ben eigenlijk ook niet zo 
goed, maar het zorgde er wel voor dat ik veel 
meer erop letten wat voor stijlen er zo alle-
maal gebruikt worden in de cartoon wereld. 
Alles van lijnenstijl, neuzen, bewegingen tot 
achtergronden zorgen ervoor dat alle series en 
films zo uniek en inspirerend zijn.  
 
Je moet weten dat in elk beeld dat je ziet enorm veel tijd gestoken is. Ook al worden 
veel cartoons tegenwoordig met de hulp van computerprogramma’s geanimeerd, 
wordt er toch nog enorm veel getekend. Als je een tekening maakt, wordt er over elk 
detail en elke lijn die getrokken wordt, nagedacht. Ook met kleuren kan er in anima-
tie veel meer gespeeld worden. (In Hilda bijvoorbeeld zijn alle scenes heel warm van 
kleur, maar er wordt appelblauw-
zeegroen gebruikt als accent kleur 
die dan enorm veel opvalt, je moet 
maar eens op de site kijken voor de 
foto in kleur te zien). Elk voorwerp 
dat je ziet, staat daar met een re-
den. Tekenaars gaan niet voor niets 
iets bijtekenen, want dat zou ge-
woon extra tijd vragen. Er zit veel 
meer in tekening dan je denkt.  
 
Disney 
Vroeger, in de oude tijd van disney tot 1990, gebruikte disney nog de oude cel anima-
tietechniek. Dit houdt in dat ze een statische achtergrond maken. Daarbovenop leg-
gen ze dan een doorzichtige vel celluloïde papier waarop de bewegende personages 
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en voorwerpen zijn getekend. Dan wordt enkel nog het doorzichtig papier vervangen 
en kan men de achtergrond blijven gebruiken. De uitlijning van de personages werd 
op voorhand op het papier afgedrukt en dan werden de kleuren langs de achterkant 
toegevoegd om borstelvegen te vermijden. Meestal is de achtergrondtekening in een 
ander medium of stijl gemaakt ten op zichten van de voorgrond. Ik zou jullie dus vra-
gen om de volgende keer dat je naar een oude Disneyfilm kijkt, zoekt welke voorwer-
pen er bijna gaan bewegen. (zoek voor kastdeuren of eten op tafels en zo). Deze tech-
niek zorgde ervoor dat de animatie makkelijk kon verdeeld worden onder specialis-
ten. Dit maakte de productietijd een stuk korter. Maar toch kon je makkelijk per film 
een stuk of 100000  
handgeschilderde cellen tellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 1990 gebruikte Disney al een computerprogramma CAPS. Dit werd voor het 
eerst gebruikt in een film tijdens de laatste scènes van de Kleine Zeemeermin. Disney 
hield dit nog even geheim, zodat de magie van een tekenfilm niet verloren zou gaan 
omdat computers werden gebruikt. Vanaf dit punt heeft Disney eigenlijk zo goed als 
altijd computerprogramma’s gebruikt om te animeren. Dus de mensen die zeggen dat 
Disney beter was toen het nog traditioneel getekend werd, denk dan maar even aan 
de Leeuwenkoning, Mulan en Aladin, die allemaal in een computerprogramma gete-
kend zijn.  
Lilo en Stich is wat later gemaakt, maar is een perfect, maar iets minder gekend, voor-
beeld van een animatiefilm waar er meer te zien is dan eerst gedacht. Deze film kwam 
uit in 2002, vlak na de golden age van Disney. Om af te stappen van het middeleeuw-
se Europese sprookjes setting lieten ze deze nieuwe film afspelen in modern Hawaï. 
Om deze setting nog wat meer in te kleden, keerden ze nog even terug naar een tradi-
tionele achtergrond, gemaakt met waterverf. Ook de buitenaardse schepen zijn geïn-
spireerd op wezens uit de oceaan. (Als je ooit de tijd en goesting hebt, kijk alstublieft 
eens naar lilo en stitch, echt een prachtige film). 
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Disney heeft ook bezit over klein bedrijfje genaamd Pixar. Pixar studios zijn altijd al 
een voorloper en een pionier geweest in de animatie wereld. Hun films staan ervoor 
gekend om wat traantjes op te wekken bij het publiek. Dit komt door het verhaal, 
maar ook de feilloze 3D-animatie die de films een meer realistisch gevoel geven. Maar 
niet alles is even gemakkelijk om te animeren in 3D. De twee grootste struikelblokken 
voor animators zijn kleding en haar en in het bijzonder lang en levendige coupes. In 
2004 kwam The Incredibles uit en hierin hebben ze 1 van de hoofdpersonages, Violet, 
een lange haarstijl gegeven. Omdat haar lokken een integrale rol spelen voor haar 
personage, konden ze het haar niet zomaar in een paardenstaart steken en moesten 
ze dus een programma maken waarmee ze op een realistische manier haar haar kon-
den laten bewegen. Deze software bestond echter nog niet toen ze aan de film begon-
nen en een jaar voordat de film uitkwam waren ze er nog steeds niet uit hoe ze het 
gingen aanpakken. Gelukkig kwam er een doorbraak en is het toch allemaal in orde 
gekomen. Om hun succes nog eens in uw gezicht te smijten, hebben ze tijdens de 
tweede film een kleine scene erin gestopt waar ze met een haardroger in haar zit en 
het ziet er geweldig uit. 
 
 
Naast Disneyfilms zijn er natuurlijk ook een hele reeks cartoons die als tv serie uitko-
men. Het grootste verschil tussen de twee soorten animaties is de productietijd. Een 
Disneyfilm maken kan in totaal 4 tot 5 jaar duren om volledig af te krijgen. Van een tv
-serie wordt, in tegenstelling tot een film, meestal verwacht om elk jaar een nieuw sei-
zoen te kunnen uitbrengen. Ze gebruiken andere programma’s die al meer voorgepro-
grammeerde bewegingen hebben om deze uitzendingen te halen. 
Sommigen onder jullie zullen vooral veel naar Ketnet gekeken hebben als kind. Hier 
waren de geliefde cartoons in onze tijd Kim Possible, Beestenbos is Boos en Disney 
festival. En voor degene onder jullie die (zoals mij) ook veel naar Nickelodeon en Car-
toon Network gekeken hebben, klinken de titels Danny Phantom, Fairly Odd Parents, 
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Spongebob Squarepants, My Life as a Teenage Robot, Powerpuff Girls, Foster’s Home 
for Imaginary Friends, Samurai Jack en Johnny Bravo wel bekend in de oren. Als je nu 
net een overweldigend gevoel van nostalgie kreeg, raad ik twee cartoons aan om op 
deze leeftijd nog eens te bekijken, Avatar: The Last Airbender en Teen Titans. Deze 
twee cartoons zijn uitstekend, vooral omdat de manier van het verhaal vertellen echt 
goed is. De personages zijn veel gegronder en uitgedacht dan de meeste andere car-
toons van die tijd.  
Tegenwoordig lijkt kindertelevisie gewoon een zooitje eenhoornbraaksel met de hoe-
veelheid felgekleurde haarstijlen en exotische settings, maar als je wat dieper zoekt, 
vind je in dit zooitje een paar prachtige pareltjes die ik ook zeker eens aan raad. Ten 
eerste Over the Garden Wall. Dit is een korte serie van maar 10 afleveringen van 10 
minuten lang. Het is een meer in een traditionele tekenstijl, maar er hangt een heel 
mysterieuze en nostalgische mist over waardoor je eigenlijk echt niet op voorhand 
kunt weten wat er zich zal voordoen. Om in dezelfde mysterieuze sfeer te blijven, 
raad ik Gravity Falls aan. Dit is ietwat kinderachtiger, maar heeft echt wel interessan-
te personages en dialoog. 
  
Als we dan meer naar volwassen cartoonseries kijken, heb je daar ook wel bekende in 
zoals the Simpsons, Rick and Morty en South Park. Dezelfde studio’s die the Simp-
sons produceren, hebben ook onlangs een nieuwe serie uitgebracht in samenwerking 
met Netflix, Disenchantment. We volgen een spunky alcoholische princess Bean, haar 
vader is geobsedeerd met het vinden van een levenselixer, maar Bean wil hier niets 
mee te maken hebben. Dit zorgt voor allerhande hilarische en entertainende avontu-
ren. Zeker eens een kans geven.  
Camp Camp heeft dan weer een geweldige zwarte humor die op een heel verfrissende 
manier gepresenteerd is. Ik geef eerlijk 
toe dat de eerste aflevering nog niet 
volledig juiste toon heeft, maar dit 
wordt al snel beter doorheen het eer-
ste seizoen. Deze serie kan je best kij-
ken op roosterteeth.com dit is de offi-
ciële site maar alles is gratis. (Je moet 
er eens op letten, in deze serie worden 
alle volwassenen met gehoekte ellebo-
gen en knieën getekend, terwijl dit bij 
de kinderen eerder gebogen is.) 
 
Zoals jullie dus zien, zit er veel meer echter een cartoon dan een gek verhaaltje en een 
computerprogramma. Daarom blijf ik na al die jaren zoeken naar nieuwe series en 
films die ik kan kijken en onderzoeken.  
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Het VBIG stelt voor de Oriëntatie avond, in 

samenwerking met VLK en LILA. 

 
Format: gedurende 2 avonden worden er alumni van onze faculteit uitgenodigd om 
hun ervaringen met u te delen. Elke avond bestaat uit 4 korte presentaties over 1 afde-
ling (QA/finance/Sales/R&D/...) gevolgd door vraag & antwoord. Aansluitend een re-
ceptie met “beurs standjes” waarop nagepraat kan worden. 
 
Doel: een antwoord geven op onderstaande vragen (en vele andere): 
• Wat doet een ir./ing. zoal bij QA? 
• Wat houdt een ingenieurs job in productie in? 
• Wat is de meerwaarde van een ingenieur bij Sales? 
• Waarom zou je aan de slag gaan bij finance? 
• Hoe ben je in je huidige job beland? 
• Welke vakken vond je nuttig? 
• Wat missen we in onze opleiding voor deze functie? 
• Wat zijn de voor-/nadelen van je job? 
• Zou je iets anders gedaan hebben?  
 
Doelpubliek: Studenten uit 3e, 4e en 5e jaar, maar andere nieuwsgierigen zijn zeker 
welkom. 
 
Wanneer: 27-28 November 2018 – 19u-21u met aansluitende receptie 
 
Locatie: Agora, Campus Coupure 
 
Voor wie is dit nuttig: iedereen die wel (of niet) weet in welke bedrijven hij/zij te-
recht kan komen, maar niet wat hij/zij daar juist zou kunnen doen. Iedereen die op 
zoek is naar een stageplaats of binnenkort begint aan de zoektocht naar een job, zo-
dat je in de afdeling kan starten die het meeste aanleunt bij jouw interesses.  
 
Voor wie is dit niet nuttig: iedereen die zijn/haar carrière al perfect heeft uitgestip-
peld van begin tot einde. Als je je hierin kan vinden, laat me dan iets weten, want ik 
denk dat je een gave hebt dan. 
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Crazy War Story: beestjes, deel 2 
Jonas Van Den Broeck 
 
De legendarische Poolse artillerie beer 
Tijd voor een hartbrekend verhaal. In een koude winternacht tussen 1941 en 1942 werd 
een kleine bruine beer geboren. Het diertje werd in de lente van 1942 aangetroffen 
door een jonge herder. Zijn moeder was vermoord door jagers. Hij verkocht de beer 
aan een deel van het Poolse leger dat op dat moment aan het hervormen was in het 
Midden-Oosten. De beer kreeg de naam Wojtek (Voytec in ‘t Engels) en werd de mas-
cotte van de 22ste transport eenheid artillerie divisie van het Poolse 2e korps (de 
mannen die de kogels voor de kanonnen leveren). Regelmatig plunderde het dier de 
keuken en het kreeg ook snel de smaak voor bier en wijn te pakken. Zelfs sigaretten 
stonden op zijn menu (hij ademde 1 keer de rook in en slikte daarna de brandende 
sigaret door). Op een nacht ving hij ook een inbreker die het munitiedepot waar hij 
sliep, binnenwandelde. Toen het Poolse leger mee Italië binnenviel, moesten ze het 
dier achterlaten, want dieren mochten niet meegenomen worden naar de frontlinie. 
Natuurlijk foefelden ze een beetje en kreeg Wojtek alle nodige papieren om officieel 
een soldaat te zijn en mocht hij mee. In tegenstelling tot de honden had Wojtek geen 
last van de vurende kanonnen en had hij goesting om de handelingen van de mede-
soldaten te kopiëren. Hij begon zware kisten vol artilleriegranaten van de vrachtwa-
gen naar de kanonnen te dragen. Na het eerste gevecht werd Wojtek, die een artille-
riegranaat vasthield, het officiële schild van het 22ste. Na de oorlog werd hij naar een 
zoo in Edinburgh gebracht waar hij tot zijn dood in 1963 leefde. Gelukkig kreeg hij 
regelmatig bezoek van zijn strijdmakkers, waar hij zichtbaar van opklaarde. Dit ver-
haal gaat eigenlijk nog veel dieper. Als het je interesseert, zou ik het opzoeken als ik 
jou was ;-). 

 

Weer een explosieve bal veren 

 
Voor de kippen mochten spelen met nucleaire wapens, werd er eerst getest met een 
duif. Wel het doel was niet helemaal hetzelfde en het was ook een ander tijdperk. Dit 
verhaal is gesteld in WO 2. Nu zijn radar-, warmte-, laser- en sonargeleide explosie-
ven iets heel normaal, maar in de jaren 40 was dit nog niet zo en was het direct raken 
van een doelwit met een bom puur geluk (daarom dat 'carpet bombing' uitgevonden 
werd: maak de hele regio rond je doelwit met de grond gelijk en de kans is groot dat 
je doelwit ook weg is). Maar een schip raken met een grote bom is niet zo evident. De 
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Amerikanen hadden een bom ontworpen die eigenlijk een klein zweefvliegtuig was en 
dus te controleren was in de vlucht. Nu moesten ze nog een systeem vinden om het te 
begeleiden naar zijn doelwit. B.F. Skinner, een gedragsbioloog had een interessant 
voorstel. Hiervoor werden duiven getraind om een doelwit te herkennen en op het 
doelwit te pikken. In de neus van de bom zaten 3 lenzen die het beeld van voor de 
bom projecteerden op 3 schermpjes. Elk schermpje kon scharnieren over een paar as-
sen, op elke as zat een sensor die verbonden was met het besturingssysteem van de 
bom en natuurlijk zat er achter elk scherm een duif. Als de bom afweek van zijn 
koers, tikten 3 dappere duifjes (waarschijnlijk geen witte vredesvogeltjes) op het 
scherm en kantelde het schermpje. Hierdoor corrigeerde de bom zijn koers. Lag de 
bom op koers, dan tikten de duifjes op het midden van het scherm, bleven de scherm-
pjes op hun neutrale stand staan en gebeurde er niets. Het project ''Project Pigeon'' 
kreeg 25,000 dollar, maar werd in 1944 stopgezet. In 1948 werd het opnieuw leven in-
geblazen door de marine onder de naam ''Project Orcon'' en later 'organic control'. 
Het werd terug stopgezet in 1953 toen elektrische gestuurde systemen betrouwbaar 
werden. 

 

 

 

Paracommando schaap en kalkoen 

 
Tijdens de tweede Italiaanse-Abyssiniaanse oorlog moest het Italiaanse leger de Dana-
kil woestijn in Ethiopië doorkruisen. Door de enorme hitte en afstand moest dit zo 
snel mogelijk gedaan worden. Hierdoor was iedereen zo licht mogelijk geladen. Des-
ondanks was de tocht nog altijd zeer zwaar. De manschappen kregen niet veel meer 
dan op voorhand gemaakt en verpakt eten (wat nog erger smaakte dan de microgolf-
maaltijden die zeer waarschijnlijk op het kot liggen van iemand die dit leest). En om-
dat Italianen nu eenmaal zichzelf zijn en van lekker eten houden, kwamen ze op een 
idee om de moraal van de soldaten hoog te houden. Vers vlees verviel snel in de woes-
tijn, maar als je het dier net slacht en dan eet, kan het niet vervallen. Ze begonnen 
met een vliegende voorraadlijn. Een aantal vliegtuigen dropten water, maar ook enke-
le levende schapen om, wel ja, op te eten he. Tegen het einde van de mars door de 
woestijn waren er 72 schapen en 2 stieren met een parachute uit een vliegtuig ge-
gooid. Nu denk je waarschijnlijk ‘leuk voor die Italianen, maar hoe zat het met die 
kalkoen? Die heeft toch geen parachute nodig?’ daarin ben je dan helemaal correct. 
Maar laat me even de scene zetten. Natuurlijk is Italië niet het enige land met een 
paar oorlogen in de geschiedenis. Dit verhaal gaat over de Spaanse burgeroorlog. In 
het conflict was er een groep van een van de partijen vast komen te zitten in een 
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klooster. Deze gebouwen waren goed te verdedigen maar ze waren afgesloten van de 
rest. Hierdoor werden ook zij bevoorraad vanuit de lucht. Nu waren sommige spullen 
van de bevoorrading zeer delicaat en niet geschikt voor de parachutes van die tijd. Er-
gens kwam er dus een Spanjaard op het idee om de spullen aan een levende kalkoen 
te hangen en ze zo uit het vliegtuig te gooien. In de val flapperde de vogel met zijn 
vleugels wat de val deed vertragen en eenmaal de delicate spullen van de vogel ont-
daan waren zat er een lekkere maaltijd rond te scharrelen. Er waren ook gevallen 
waarbij de lading zo zwaar was dat de vogel op de grond verdween in een bal pluimen 
en een rode veeg, maar al bij al was het idee succesvol. Jammer genoeg hield het 
klooster uiteindelijk geen stand tegen de andere partij. 

 

Paracomando sheep reporting for duty! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG06qF15baAhULPsAKHcXdC88QjRx6BAgAEAU&url=http://historiasdelahistoria.com/2013/10/16/las-ovejas-paracaidistas-italianas-clave-en-la-invasion-de-abisinia&psig=AOvVaw384
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 Interviews op het Gouden Uur 
Arjen Van De Walle 
 
Denken studenten voldoende na over de actualiteit en hoe staan ze tegenover het le-
ven? Geen beter moment om hiernaar te peilen dan na een cantus (Kerkcantus). Arie 
Van der Wal zocht het voor u uit, ziehier de (fonetisch uitgetypte) resultaten: 
 
1.  00:52 “Goeieavond Fien W. en Liam V.L., recent onderzoek, uitgevoerd 
door het federaal parket, toont aan dat er waarschijnlijk geknoeid is met het 
dossier van het onderzoek naar de Bende Van Nijvel destijds. Wat leidt u hier-
uit af?” 
 
Fien W.: “Ik denk dat er nie geknoeid is, maar da mensen gewoon een deftige mening 
hebben gegeven over wa ze gezien hebben en wa ze wel gezien hebben en wa ze nie 
gezien hebben en da iedereen ook zijn eigen mening heeft doorgevoerd, maar dat nie-
mand dat durft uit te spreken want da is al efkes geleden en dus ik denk dat da op da 
moment gewoon was van “We gaan zwijgen maar nie spreken; We gaan da voor ons-
zelf houden en we gaan da onder elkaar bespreken en we zien wa da we zeggen.”” 
 
Liam V.L.: “De Rijkswacht heeft zich daarin gemengd en omgekoopt. Ergens, het pro-
bleem is, wete dat politie tegenwoordig zijn een beetje heel eerlijk. De Rijkswacht was 
veel strenger optreden. De Rijkswacht trad heel snel op maar was niet omkoopbaar. 
Alhoewel, wel eigenlijk. Ik denk dat ze omgekocht zijn geweest, de politie tegenwoor-
dig is niet meer omkoopbaar. Een tante van mij heeft het echt… zwaar *begint te snik-
ken*. Ik krijg het effe lastig. Ma een neef van mij stond midden in die ‘laize en op-
eens… boem, ik meen het. Moest de politie van nu da kunnen fixen, ik zou ze eeuwig 
dankbaar zijn.” 
 
2. 00:55 “Dag Arthur C.! De Brexit komt er gestaag aan, hoe sta jij hier tegen-
over?” 
 
Arthur C.: “Ik ben voor de EU en ik vind dat het Britse volk niet voldoende inspraak 
heeft gehad in de Brexit zoals nu ook blijkt.” 
 
“Nochtans is het democratisch beslist!” 
Arthur C.: “Er is niet voldoende democratie geheerst, want…” 
 
Random persoon: “Gij zijt van 2000.” 
 
Arthur C.: “… het Britse volk protesteert nu massaal wegens onwetendheid over de 
Brexit en, zoals je weet, in die landen de grote protestacties sinds zoveel jaren. De 
grootste actie. Het is nu stil gedeelte.”  
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3. 00:59 “Milan V.N., een vrij algemene vraag, naar wie kijk jij op?” 
 
Milan V.N.: “Naar wie kijk ik op? Dat zal toch wel Milan Van Nuffel zijn *Lacht zeer 
luid*. Arjen Van de Walle is toch een school, schoon, school voorbeeld. Op fysiek vlak 
kijk ik momenteel op naar Frederic Mignon *Kijkt op naar Frederic M.*. “ 
 
4. 01:13 “Dag Thomas D., Europa wordt geconfronteerd met vrij extreme 
weerfenomenen. Dit zou deels het gevolg kunnen zijn van klimaatverande-
ring. Om klimaatopwarming tegen te gaan: Zouden we op een andere manier 
collectief moeten beginnen leven?” 
 
Thomas D.: “Zeker en vast, we moeten bijvoorbeeld stoppen met de houtkachels. 
Mijn ouders zijn super fan van houtkachels maar dat zorgt voor veel fijn stof wat ook 
nie goed is voor onze longen. Mijn zus doet geneeskunde en die ziet superveel klein 
kindjes de revue passeren die problemen hebben met hun longen doorda die int stad 
leven en dus eigenlijk ja leiden aan fijn stof dus we moeten daar echt mee stoppen, we 
moeten op een andere manier aan onze energie komen.  
Ook moet er ingezet worden op openbaar vervoer en ik ben ook pro openbaar ver-
voer. Ik ga met de fiets naar het station, neem de trein en dan met de fiets naar de 
les.” 
 
5. 02:29 “Hey Fréderique G., hoe sta jij tegenover het Koningshuis?” 
 
Fréderique G.: “Het Koningshuis is het leven. Nee toch nie, fok het Koningshuis. Ik 
zou hen afschaffen en gewoon de provinciale meerdere extra geld geven. Elke provin-
cie zou meer moeten krijgen voor hun meerdere, meerde, medeburgers. Wij zijn niet 
meer Vlaanderen en we zijn al lang niet meer België dus we moeten gewoon vanaf één 
standpunt zegevieren.” 
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Erasmuslife 
Michiel Meulenaere 
 
Ten tijde van sneeuwval in België nuttigt men onder een achttien graden warme na-
zomerzon een koffie te Wenen. Reeds een maand en half is de hoofdstad van Oosten-
rijk mijn verblijfplaats. Ik ben op wat men noemt een Erasmus+ uitwisselingspro-
gramma, de buitenlandse ervaring waarvan de applicatie deadline voor tal van jullie 
wellicht komt te naderen.  
 
De universiteit waar ik mijzelf daags dien te presenteren is de Universität für Boden-
kultur Wien, The University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.  
 
Het valt te zeggen dat je wereld breder wordt op Erasmus. 
 
Zo is het is interessant om andere onderwijssystemen te leren kennen. Lessen in blok-
ken gecombineerd met lessen doorheen het hele semester, geheel andere examenre-
gelingen, ... Vakken op de universiteit hier staan quasi allen op twee of drie studie-
punten, waar de werklast per vak lager is heeft een doorsnee student hier veel meer 
vakken. De examenregeling is dan weer heel laks, doorheen het jaar kunnen reeds tal 
van vakken afgewerkt worden. Zo kon ik reeds 2 examens afleggen in oktober, goed 
voor 6 studiepunten (waarvan ik nog vol nervositeit op de resultaten wacht).  
 
Ook leer je tal van nieuwe mensen kennen, mensen van dichtbij onze eigen cultuur 
tot geheel vreemd met onbekende gewoontes. Een diversiteit evenwaardig aan een 
dart random op een wereldbol gooien. Verenigde staten, Canada, Peru, Ecuador, 
Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Turkije, 
Griekenland, Roemenië, Nederland, Luxemburg, België, Frankrijk, Engeland, Spanje, 
India, Vietnam, Tunesië, Australië, Japan, Ierland, Wales, Tsjechië, Kenia, Iran, Israël, 
Ethiopië, Servië, Hongarije, Brazilië, Nieuw-Zeeland, Slovakije, Kroatië, Nepal, … Alle-
maal met een eigen verhaal. Sommige stereotypes worden ontkracht, terwijl andere 
worden bevestigd. Spanjaarden die onoverkomelijk samentroepen, Fransen die ge-
brekkig Engels spreken, … het is helemaal waar. 
 
Er is altijd wel iets te doen. 
 
Elke weekdag zit overvol. Lessenreeksen, aangevuld met spenderen van vrije tijd in de 
wonderlijke stad, feesten en zo veel andere activiteiten. Ook is de universiteit hier 
niet vies van een beetje alcohol ‘s avonds. Er worden wijn-, bier-, spritzerevenemen-
ten naar je hoofd gesmeten. Elke week is er een befaamde Stammtisch, menig Eras-
musstudent vergezeld elkander op café. 
 
Maar ook elk weekend zit overvol. Vorig weekend vond men mij met andere interna-
tionals in Tsjechië. Dit weekend vliegen vrienden vanuit België over. Volgend week-
end passeren mijn ouders. Eerder hadden we hier al een ‘Wine Hike’, massa’s inwo-
ners trekken de omliggende bergen in om te wandelen. De trip wordt vergezeld door 
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talrijke pop-up bars waar wijn en het heerlijke Oostenrijkse Sturm wordt geserveerd.  
 
Verder zijn er genoeg musea, parken, markten en een top nachtleven. 
 
Tussendoor snuif je een beetje cultuur op van het land waar je verblijft. 
 
Iets wat ik natuurlijk mis, is de goede Belgische kost. Een heerlijke verse boterham 
zou mij al behagen. Van zelf koken komt niet veel in huis, al is de Oostenrijkse keu-
ken geen grootste aanpassing. Bovendien is de kebab hier een stuk goedkoper, wat wil 
je nog meer?  
 
Het enige nare tot nu toe was de administratieve rompslomp.  
 
Heel veel planningswerk ging vooraf, waarvan aanzienlijk wat werd herzien ter plaat-
se. Vakken werden zorgvuldig ingepland maar verruiling was onvermijdelijk. Het 
vreugdevolle gevoel dat je eindelijk je finale programmavoorstel kan indienen, lear-
ning agreement tekenen, is dan ook goud waard. Al het papierwerk is geen vermake-
lijk gegeven, het is iets wat je erbij moet nemen.  
 
Je hart vasthouden heeft geen zin, maak jezelf niet te veel zorgen en smijt je in 
het avontuur.  
 
De vrijheid eigen aan de uitwisseling is prettig. Je bent vrij, niemand kent je. En op 
het einde van de dag is de enige verantwoordelijkheid die je echt hebt gedurende het 
jaar het goed doen op de universiteit en je eigen onderbroeken wassen na ze 3 keer 
omgedraaid te hebben. 
 
Maar kies bewust, sommigen kiezen voor specifieke vakken gegeven aan de gastuni-
versiteit, sommigen kiezen voor een specifieke regio. Het is eender waar je eindigt, 
zolang je overtuigd bent. 
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Groei vertelt  
Michiel Merckx 
 
Sinds jongs af aan was ik al gebeten door een goed verhaal. Bij oma op de knie luisterde 
ik uren naar de avonturen van menig volksheld, schelm of pratend dier. Tot op de dag 
van vandaag is die fascinatie niet vervlogen en wil ik hem dan ook maar al te graag met 
jullie delen. Maandelijks pen ik hier een verhaaltje neer. Soms waargebeurd, vaak een 
volkswijze en misschien klinkt het wel bekend… 
 
In 1869 werden onze landen bedreigd door het sterk groeiende Canada. Wij als in-
boorlingen waren niet opgewassen tegen de Canadezen en probeerden een pact te 
sluiten met hun leiders. Dit was echter niet naar de zin van de Canadezen en al snel 
zaten hun soldaten verspreid over heel Manitoba.  
 
Eén van hen wist ik echter wel te smaken en de klik was er al snel. Hij had prachtige 
ogen en een erg lieve lach en in deze duistere tijden, was hij het enige lichtpuntje dat 
ik had. We waren erg gelukkig, hier aan de rivier, maar onze tijd leek beperkt. Hoe 
hard ik ook weigerde ze te geloven, de geruchten werden steeds luider en ik bleef 
maar wachten tot hij ze zou ontkennen, maar dat deed hij niet en mijn laatste hoop 
raakte op. Hij zou terug vertrekken.  
 
Het hartstochtelijk verlangen van een vrouwenhart, brekend door de liefde voor de 
jongen die naar onze vallei afzakte, kon niet groter zijn. Ik vroeg hem of hij, thuis aan 
de oceaan, de mooie uren die we hadden, zou vergeten, of hij zou terugdenken aan de 
geloftes die we aflegden onder de schaduw van de bomen. Ik vroeg hem of hij besefte 
hoe eenzaam en treurig hij me achterliet, hoe hij mijn trouwe hart brak en ik vroeg 
hem of hij zijn belofte aan mij zou houden.  
 
Ik bad tot de geesten die over de wereld heersten om zijn toekomst te verlichten en 

zijn triest gemis achter te laten bij het meisje van de rode rivier. Ik vroeg hem nog een 

laatste keer om, als hij echt van me hield, naast me te komen zitten, om zich niet te 

haasten bij het afscheid nemen en onze tijd samen nog een beetje te rekken. Ik vroeg 

hem om zich de vallei van de rode rivier voor altijd te herinneren, net als het meisje 

dat zo enorm veel van hem hield.  
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Het leven van een dierentuindier 
Wouter Kemel 
  
Te Gent, te oude stede, in een jungle van kielen, bierpotten en codices, kan je de 
Gentse student observeren in zijn natuurlijke habitat. Deze uitzonderlijke observatie-
omstandigheden komen slechts eenmaal per jaar voor, tijdens een fenomeen ge-
naamd ‘de Beiaardcantus’. 
 
Enkele observaties over de Student gentalis tijdens dit evenement: 
*De verschillende soorten van Student gentalis zijn duidelijk te herkennen aan de ver-
schillen in lintkleur. Daarnaast heeft elke soort een eigen lokroep 
. 
*Het voedingspatroon van een Student gentalis is heel wisselvallig en bestaat voor een 
groot deel uit gerstennat, het zogeheten ‘bier’. Daarnaast is een groot deel van de voe-
ding onder andere: pasta, pizza en alles wat gefrituurd is. 
 
*Tijdens dit natuurlijk fenomeen houdt de Student gentalis zich hoofdzakelijk bezig 
met zang, want naast zijn eigen lokroep, zijn er doorheen dit geslacht heel wat ge-
meenschappelijke liederen. De qualiteit van de lokroep is afhankelijk van specimen 
tot specimen. Naast zang wordt er ook gedaan aan ‘klinken’ waarbij twee of meer 
bierpotten tegen elkaar gebotst worden en waarna ieder die drinkt. Dit proces ge-
beurt ook intersoortelijk. 
 
*Net zoals bij de bijen, heeft ook de Student gentalis een hiërarchische orde en ver-
schillende soorten ‘werkers’. Zo heb je onder andere: de ‘muiler’, de ’kotser’, de 
‘euforische zatlap’, de ‘emotionele zatlap’, de ‘kan niet meer op zijn benen staan’ en 
nog veel meer! 
 
*De Student gentalis is zeer gegeerd bij spotters. De student is nu eenmaal helemaal 
niet schuw en zal zelfs poseren voor foto’s. Daarnaast houdt de student er ook van om 
gevoederd te worden. 
 
*Door het gebruik van lokroepen en het zogeheten ‘muilen’ is de algemene consensus 
dat dit een biologisch fenomeen is. Daarentegen zijn tegen het einde van deze cantus 
heel wat studenten in een soort extatische toestand beland. Dit doet ons vermoeden 
dat dit evenement naast een biologische drive, ook een religieus samenkomen is. 
 
Deze kenmerken bieden de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar een Student 
gentalis en wie weet zie je er zelf wel eens een in levende lijve! 
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Waterman 21/1 - 19/2 
Je bent een intellectueel die goed kan 
communiceren met anderen. Je kan wel 
wat anarchistisch overkomen. Daarom 
ben je wel gevoelig voor sektes. Je neemt 
deze kans dan wel met open armen en 
reist door op de ladder, waardoor de wa-
terman nog te zien al zijn in een kopstuk 
als cult leider. 

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Vissen! Hey jij, ja jij! Haal uw hoofd uit de 
wolken! Het remt je af van de dingen die 
je wil bereiken, zoals die taak van volgen-
de week. Fantaseren over dingen betekent 
nog niet dat ze daadwerkelijk gebeurd 
zijn. Steek dus je handen uit je mouwen 
en begin eraan.  

 
Ram 21/3 – 20/4 
Deze maand werk je best wat aan je op-
vliegendheid, ram. Men verschiet er soms 
van en keert je dan de rug toe. Na een tijd 
blijf je dan alleen achter. Zet die energie 
best om in iets positief zoals lopen of zo. 
Deze energie kan ook gebruikt worden 
om te studeren, al wandelend natuurlijk. 
(We zijn al week 8 intussen voor moest je 
het nog niet doorhebben). 

 
Stier 21/4 – 20/5 
Stier, ik weet dat je vol liefde zit voor an-
deren, maar laat andere mensen eens met 
rust zeg! Niet iedereen houdt ervan om bij 
elk gesprek onder de loep genomen te 
worden over elk pietluttige gemoedstoe-
stand. Gebruik die speciale EQ 
(emotionele intelligentie) eens om jezelf 
te analyseren. Dan zal je minder gevoelig 
zijn voor mopjes en treiterij.  

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Je deelt een sterrenbeeld met Donald 
Trump, tweeling. Als dit de eerste keer is 
dat je dit hoort, laat ik je eerst even beko-
men. Dit wil zeggen dat je een heuse ver-
antwoordelijkheid op je schouders hebt 
gekregen. Ik roep jullie voor de komende 
jaren op om collectief goed jullie best te 
doen, zodat deze man jullie sterrenbeeld 
niet helemaal vervuilt. Ik wens jullie het 
beste toe! 

 
Kreeft 22/6 – 22/7 
Kreeft, jij ziet de herfst en winter al hele-
maal zitten. Gezellig bij het vuur zitten of 
met een dekentje rond u, van een glaasje 
wijn genieten. Je houdt van gewoontes en 
het esthetisch aantrekkelijke. Maar je mag 
niet vergeten dat de winter ook zekere 
verantwoordelijkheid met zich meedraagt. 
Maar zolang je je koelheid kunt blijven 
behouden op juiste momenten moet je je 
geen zorgen maken. 
 
Leeuw 23/7 – 22/8 
We weten allemaal dat een leeuw met zijn 
eigen manen pronkt. Maar dit kan wel 
goede gevolgen met zich meedragen deze 
maand. Je trekt eindelijk eens gewild volk. 
Probeer het nu dan ook niet te verpesten 
met ijdel te doen. Leun meer op je positie-
ve en creatieve kant en alles zal wel van 
een leien dakje lopen.  

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Beste maagd, jij bent het enige sterren-
beeld tegen wie ik zou zeggen: “Laat die 
boeken nog even achterwege.” Al je mooie 
fluo’s en schriftjes zullen nog op jou staan 
wachten in december. Geniet nu nog even 
van het gezellige herfstweer en van je 

Boeroscoop 
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vrienden. Zij hebben namelijk het gevoel 
dat ze jou van heel het semester nog niet 
gezien hebben.  

 
Weegschaal 23/9 – 22/10  
Liefste weegschaal, je bent door iedereen 
geliefd. Weliswaar iets meer geliefd in de 
keuken dan in badkamer. Maar sommige 
mensen moeten echt niet van je weten en 
hebben jou liever niet in hun leven. Dan 
zal je vervangen worden door de omzet-
tingsformules van chemie 1 om de suiker 
en bloem af te wegen voor moelleux.  

 
Schorpioen 23/10 – 21/11 
Je leeft op dit moment in een soort van 
zen moment, al je wraakplannen zijn al in 
werking of al volbracht (behalve die ene, 
bedoeld voor jouw kleuterklas vijand, 
maar die staat gepland voor op jouw der-
tigste, de bitch). Nu is dus de ideale mo-
ment om die passie en dat doorzettings-
vermogen te gebruiken voor het halen van 
je andere doelen. Zoals een filmmarathon 
uitkijken, al je kerstkaartjes zelf maken of 
door geraken op minstens 4 examens van 
de eerste keer.  Ik wens je alleszins al veel 

succes. 
Boogschutter 22/11 – 21/12 
Liefste boogschutter, je bent brak. Pull 
yourself together!!! Alles lijkt wat overwel-
digend. Maar adem eens diep in en uit. 
Zet alles op een rijtje en neem 1 ding met 
een keer en je zal er wel komen. Je zou er 
ook deugd van hebben om mensen die je 
stresseren uit je leven te zetten. En soms 
gaan ze vanzelf weg. Bijvoorbeeld naar de 
andere kant van de wereld. You got this, 
boogschutter! 

 
Steenbok 22/12 – 20/1 
Lieve steenbok, je hart is echt goud 
waard. Die empathie voor anderen zou 
iedereen moeten hebben. Maar laat jezelf 
ook eens bekomen, want mensen helpen 
en steunen, vergt ook veel van je eigen 
energie. Zet jezelf eens in de bloemetjes of 
vraag het eens aan iemand anders om u te 
verzorgen. Koop een bruisbal uit de lush 
(ook al lukt dat niet meer in de lange-
munt) and relax.  
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Katerblaast  
De grappigste uitspraken en lolligste moppen voor u gebundeld. Ook een onvergetelijk 
moment meegemaakt dat je met je medestudenten wil delen? Dien ze als de bliksem in 
op https://www.boerekot.be/katerblaast of breng het binnen in de katerblaastdoos of 
stuur een berichtje naar de groei redactie! 
 
Dorien: “Silke zou echt eens moeten muilen met Poto, die muilen echt hetzelfde.” 
 
Iris: “Ik ga deze maand proberen om niet in de katerblaast te komen…” 
 
Harry V.: “Je proeft niet dat Eristoff alcohol is, das lekker zoet en voor je het weet 
drink je Nick zijn pis.” 
 
*Over TarzanMilan* 
 Wolf: "Uw neus zou ik wel eens in mijn hol willen"  
 
GBK-lid: “Bio-ingenieurs zijn burgi's van den Aldi!” 
 
*De les ging over spijsvertering* 
Bart: “ ‘t Is net een les biologie.” 
Truc: “Huh, wa is lesbi-ologie?” 
 
Iris: “ik had echt een probleem in mijn practicum, mijne bunsenbrander stond in de 
fik.” 
 
Wolf: "Mn vinger doet raar. ‘K denk dak tetanus heb" 
Simon H: "Hunk, tet anus? komt er dan melk uit uw reet?" 
Wolf: "Nee, maar wel kak uit m’n tepel" 
 
Thibault (schacht): "Ik heb lange vingers, da's handig." 
 
Ruben: “Wow Kathy is daar zonder kleren!” 

“Aleja, zonder haar werkkleren” 
 
Cloet: “Wat is de voornaam van Napoleon?” 
 
Michiel: “‘t Is vandaag beiaardcantus!” 
Joost (assistent beeldvorming): “Wat? Bejaardencantus?” 
 
Mathieu M.: “Heb je soms ook da gevoel da je overal besneden bent na het uitgaan?” 
 
Ruth: "Dan zijn we met 5 schachten en 5 mensen." 
 
 
 

https://www.boerekot.be/katerblaast
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Iris: “Extreem-links is even slecht als extreem-rechts.” 
Michiel: “Alles extreem is slecht.” 
Kemel: “Bevalve extreem zat!” 
 
Nick: “We zijn in de bagagestraat!”  
*bedoelde bagattenstraat* 
 
Nick: “Die Fien is echt pikant.” 
 
*Bart praat met oudere man op update@campus.* 
Bart: “En wie bent u?” 
Man: “Decaan van de faculteit van de burgerlijk ingenieurs.” 
*Barts mond valt open* 
 
*Griet heeft weekend in Utrecht* 
Helena: “Ah Utrecht is dat in Nederland? Ik dacht in Wallonië”  
Griet & Ezra: “Euh ja...”  
Helena: “Dat kon toch gelijk Rijsel zijn? Zo met een Nederlandse naam?” 
Griet: “Helena Rijsel ligt niet in Wallonië, Dat is Frankrijk.”  
(nvdr: ik was met een reden er niet door op aardwetenschappen eh) 

 
*Thomas pakt gitaar en begint te spelen* 
Melissa: “OMG, die kan gitaar spelen!” 
*Thomas zingt mee* 
Melissa: “OMG, die kan zingen” 
*Thomas begint te fluiten* 
*Melissa maakt orgasme-achtig geluidje* 
“OMG DIE KAN FLUITEN” 
Camille: “’k zal naar Thibault sturen dat het gedaan is.” 
 
Wolf en Lena: “Ruben is ijdel.” 
Ruben: “Ik ben niet ijdel, ik ben gewoon knap.” 
 
Cloet: “Ik wil echt zo een kippenbiefstuk, allez, ge weet wel, da da ze in durum doen.” 
 
Thomas C.: “Gaan we niet gewoon naar de paviljoenfuif gaan in plaats van vreemd te 
gaan?”  
 
Nick: “We zouden zo een lelijk geel-groen geruit kostuum moeten kopen en als ie-
mand zijn job niet goed uitvoert, moet die dat dragen op’t volgende galabal.” 
Ward: “maja, da kunnen we de fouriers toch nie aandoen?” 
 
Wim Soetaart: “Ik ben een frietje.” 
 
Michiel Merckx: "Ik ga altijd voor de poep." 
 
Iris: “Ik heb geen balgevoel.”  
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Thibault (schacht) tegen Lena: “Hoe schrijft ge Peace?”  
 
Iris: “Amai ik dacht dat ik een grote mond had” 
Frederique: “Ik ben gewoon vooruit, ja vooruit” 
Bo: “Bedoel je rechtuit?” 
 
Dorien: “Wat is mijn avocado aan het forceren?” 
Smagghe: “Volgens mij wordt hij bruin omdat hij te nat of te droog staat.” 
Yarine: “Gaat het over no nut november?” 
 

 
 
 

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