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VLK-Kalender
Datum

Activiteit

Waar?

Tijdstip

Iedere zondag

Fakbar

Koe

20u

Iedere maandag

Lopen rond de watersportbaan

GUSB ingang

19u30

Dinsdag 13 dec

Kerstmarkt

Faculteit

Hele dag

Bedankt voor het mooie eerste semester, see you in 2017!
Check de VLK-kalender op onze site: www.boerekot.be
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De praeses spreekt
Liefste lezers
De koude winter is weer daar. De trouwe lezers van dit maandblad beginnen de wegen naar bibliotheken en openbare studeerplekken terug te vinden om samen te hokken met alle andere dutsen die te veel van het semester genoten hebben en nu vloeken om die verdomde groepswerken op tijd af te krijgen. Notities worden uitgewisseld, taken worden in groep gemaakt en afzonderlijk doorgestuurd, en de cafeïneconsumptie kent een groei die zal pieken in de maand januari.
Ook de studentenactiviteiten beginnen wat stil te vallen (voor de meesten dan toch,
want er blijven altijd wel een paar gaan tot het bittere einde), maar de activiteiten die
we als VLK nog organiseren, ontbreken niet aan kwaliteit. Zo lieten we de verschillende richtingen van onze faculteit strijden voor de titel van de slimste op onze Faculteitsquiz. De vakgroepen waren minder present dan andere jaren, waardoor Cel- en
Genbiotechnologie van de 2e Master de trofee binnenhaalde met als hoofdprijs een
Perfect Draft en 3 biermanden. Nu blijft de vraag of de vakgroepen zich gewonnen
geven of volgend jaar keihard terugkomen.
De studenten kregen van Altran ook een training rond time-management, om de
optimale combo te kunnen maken tussen feesten, werken voor schooltaken en studeren voor de examens. Nu heeft niemand nog een excuus om er niet door te zijn in januari.
Ook deze maand is er goed verbroederd met andere FK-kringen, en dit keer was VDK
aan de beurt. Samen organiseerden we het beestige feestje Animal Farm, en zetten
we de Vooruit wederom op stelten. Dit was echter enkel nog maar een voorbode van
VLK Paashaas dat we eind maart ook in de Vooruit zullen organiseren.
Op het IFK Judo haalden we menig medaille, en na 2 Salsalessen hebben we binnen
de VLK nu ook mogelijke finalekandidaten voor So You Think You Can Dance.
Het toppunt van afgelopen maand, en misschien zelfs van het hele jaar, was het Galabal in de Oude Vismijn. De avond werd stevig op gang gebracht door 'Boerekot House
Mafia Returns', een duo met roots in de VLK. Hierna werden de dansmoves bovengehaald op de beats van 'Nine 2 Five', vergezeld met een live viool-concert van
(laatstejaar) Tuur Muyldermans. 'Sara Gold' zorgde voor iets hardere feestmuziek, en
afsluiten deden we met 'Decks on Fire'. Voor de mensen die wouden ontsnappen aan
het feestgedruis hadden we een heuse lounge voorzien, en ook de photobooth was
een veelbezocht succes dit bal. De ereleden waren talrijk aanwezig om van hun gratis
cavafles te sippen, en ook bezoekende kringen waren met velen aanwezig (waaronder
LBK uit Leuven, Demetris uit Antwerpen en veel kringen uit Gent zelf, zoals VTK,
VLAK, VEK, Moeder Lies, Politea, …). Kortom was het een groot succes, dus bij deze
de tip om er volgend jaar zeker bij te zijn!
Op de Karaoké-avond in de Koepuur werden de engelenstemmen getraind, om nogmaals te klinken op de Verbroederingscantus met de Parkwacht de dag erna. Tijdens de karaoké-avond werden er trouwens ook opnames gemaakt voor het tv3

programma ‘Over Eten’, waarin we het effect testten van alcoholopname met een
nuchtere vs. een gevulde maag. Deze uitzending zal in de kerstperiode (21/12) uitgezonden worden, dus zeker kijken.
Donderdag 1 december organiseerden we een Consultancy-event, waar de bedrijven
Accenture, Deloitte en PWC zich voorstelden en in een panelgesprek hun meningen
gaven over verscheidene stellingen.
Voldoende activiteiten voor de leden en de laatstejaars, maar zoals beloofd worden
ook de ereleden verwend. We trakteerden hen op een gratis Ereledenvat in de Koepuur, met een ruim assortiment aan verse hapjes, om erna allen samen een bezoekje
te brengen op het Galabal van onze mede-koepuurkring Moeder Kila.
Zoals te lezen is het een drukke maand en hoewel de meeste studenten zich al willen
afzonderen om de centimetersdikke cursussen hun hoofden in te persen, zal de VLK
niet stoppen met events te organiseren tot de inhaalweek zich manifesteert. In week
11 zal de Sint ons bezoeken op de faculteit en tijdens de Klaascantus en in week 12
organiseren we nog een gemoedelijke en gezellige Kerstmarkt in de binnentuin van
onze mooie faculteit.
De VLK blijft vooruitgaan, groeien en bloeien!
Groetjes van jullie senior
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De Vice spreekt
De dagen worden korter en het weer kouder en slechter. Het ideale moment dus om
eens gezellig in de zetel te zitten met een goeie warme chocomelk. Of toch niet, dat is
namelijk buiten het leven van de student gerekend. Voor een student betekent het
korten van de dagen en het dichterbij komen van de kerstperiode maar 1 ding: Blok is
coming. En dan heb ik het niet over Maggie De Block… (#examenhumor begint al)
In plaats van feestjes in het paviljoen, cultuuractiviteiten in de agora, lezingen en wat
nog allemaal moet je nu achter je bureau zitten voor uren aan een stuk. Een groter
plezier kan een mens zich niet inbeelden. Vaak vraag je jezelf af wat je in godsnaam
hebt uitgestoken de afgelopen maanden. Als je in deze tijd van lage levensvreugde
eens een moment hebt van wanhoop of depressie, zijn hier een aantal mensen met
vreemde talenten die je misschien kunnen helpen. Wie weet bezit jij ook een vreemd
talent dat je nog niet hebt ontdekt en heel misschien kan je dat helpen bij het behalen
van dat bio-ingenieursdiploma. Hier zijn enkele tips & tricks om jullie op weg te helpen.
Don’t try all of this at home. Doing so may cause irreparable damage to your skeletal
structure and harm your ego!
1.Spieken was nog nooit zo gemakkelijk
Spieken is een hele opgave, maar misschien zou Garry Turner wel kunnen
helpen. Als het examen echt niet in je
hoofd wil geraken kan je altijd beroep
doen op de “gave” van deze man. Hij is
in staat zijn huid uit te rekken tot wel
16 centimeter door een gebrek aan collageen. Perfect om een hele cursus in
te verstoppen lijkt me zo. Vergeet leren dus en begin die huid te trainen.
2.Beter een scheetje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen
Stel je zit op een examen en het is muisstil. Iedereen kijkt gestoord op bij het
vallen van een potlood of stylo. Je durft
nauwelijks te bewegen tijdens het
schrijven en dan opeens komt het. Je
maag begint te borrelen en de koffie
die je vanmorgen dronk om wakker te
blijven heeft wat gas doen ontstaan.
Dat gas moet er natuurlijk uit. Nu hoef
je je er niet voor te schamen! Laat het
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zo zachtjes en subtiel mogelijk gaan, want zoals al eerder gezegd: beter een
scheetje voor iedereen dan buikpijn voor jou alleen. Volg hierbij gewoon het
voorbeeld van Paul Oldfield die het zijn kunst heeft gemaakt om scheten te
laten. Hij zuigt hierbij via zijn achterwerk lucht naar binnen en kan het op het
juiste moment terug laten gaan. Zo creëerde hij al volledige nummers… Als hij
er beroemd kan voor worden, moet een simpel windje wel kunnen, niet?
3.Met niemand van de chinezen, maar blijkbaar wel met den dezen
Fysieke en mentale pijn is blijkbaar een illusie. Yong Hsueh kan geschopt worden in zijn kruis zonder dat hij hier iets van zal voelen. Hij heeft dit geleerd in
het klooster waar hij dit soort Kungfu al
heel lang toepast. Hoe iemand er op
komt om vrijwillig in het kruis geschopt
te worden is nog maar de vraag natuurlijk. Maar als hij deze fysieke pijn kan
doorstaan, moet het ons lukken om de
mentale pijn van het studeren te doorstaan.
4.Beetje moe, vergeet nalu
Na uren studeren, wanneer de zon reeds
lang de horizon is gepasseerd en de ogen
dicht vallen kent… Dat moment kent iedereen wel. Wat je er aan doet om wakker te
blijven is een andere zaak. Sommige drinken
Nalu om wakker te blijven, maar Xie Zhongcai uit China heeft een andere oplossing gevonden. Deze gekke chinees kan een auto
voorttrekken met zijn oogleden. Buiten het
feit dat dit best wel een beetje vuil is zullen zijn ogen waarschijnlijk niet meer
dicht vallen van vermoeidheid.
5.Ogen: de nieuwe verrekijker
Tijdens het examen proberen de kopie van
de persoon voor je te lezen kan lastig zijn als
je dit wil proberen. Het is vaak net iets te ver
om het te kunnen lezen. Een verrekijker is
natuurlijk ook net niet
subtiel genoeg om
mee te nemen op een
examen. Hier hebben
Kim Goodman en Claudio Punto echter de oplossing
voor. Ze kunnen hun oogballen tot wel 12 mm uit hun
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oogkassen duwen. Dit houdt in dat ze voor 95% uit de kassen kunnen rollen.
Dit moet bijna een verrekijker effect geven. Aantrekkelijk is het natuurlijk niet
direct, maar dat is vaak niet de grootste zorg tijdens de examens.
6.Slapen: totaal overbodig
De laatste avond voor een examen. De stress is hoog. De blok was te kort. Het
vorige examen was te kortbij. Je kan op geen enkele manier het hele vak leren
en nog eens een voldoende aantal uren slapen om het examen de volgende
morgen te acen. Hiervoor heeft Thai Ngoc dan weer de oplossing gevonden.
Sinds hij in 1973 de griep heeft gekregen blijft hij wakker en is hij sindsdien
niet meer in staat geweest om te slapen.
Dit zou mogelijk zijn omdat zijn brein
zogenaamd doet aan microslapen. Dit
komt voor waneer een deel van het brein
vermoeid geraakt en beslist om even een
paar seconden te slapen. Als onze Thai 43
jaar kan wakker zijn, moeten wij toch een
paar weken kunnen wakker blijven.
7.Munchies: geen schande
Tijdens het blokken heb je vaak nood aan
eten. Studenten consumeren gemiddeld
10% meer tijdens de blok dan tijdens de
rest van het jaar. Dit is ook nodig want een
brein dat zo hard werkt heeft veel brandstof nodig. Er zijn natuurlijk die studenten
die net iets minder gezonde dingen eten in
deze periode en die er zich dan uiteindelijk wel slecht om voelen. Niet gevreesd!
Vanaf nu zijn koeken, snoepen en frisdrank allemaal doodnormaal en helemaal
niet erg als je het vergelijkt met Monsieur Mangetout. De man die alles eet,
maar dan ook echt alles. Hij kan onder andere metaal, glas en rubber naar binnen werken. Zijn grootste prestatie is het eten van een vliegtuig. Hier heeft hij
twee jaar over gedaan. Dus als je je nog eens slecht voelt over het eten van die
extra reep chocolade, relativeer het dan met de gedachte aan de vliegtuigetende man.
8.Chronische luiheid
Lui zijn tijdens de blok is toegestaan. Je moet al elke dag leren en kan bijna
niets anders doen dan naar die cursussen staren. Het is dus maar normaal dat
je lui mag zijn in deze periode. Bij lui zijn komen natuurlijk wel wat nadelen
kijken. Je kan sommige dingen niet bereiken. Is je drinken op, maar ben je te
lui om recht te staan, jammer. Is je eten op en ben je weer te lui om recht te
staan, jammer. Leer als de ultieme oplossing gewoon de telekinese van Miros7

law Magola. Hij kan met zijn gedachten objecten verplaatsen en op hun plaats houden. Toch handig als die
zak chips net buiten je bereik ligt.
9.Even op de tanden bijten
Het belangrijkste tijdens deze lastige periode is het blijven gaan. Doorzettingsvermogen is iets waar veel mensen problemen mee krijgen naarmate de periode vordert.
Het oude spreekwoord “op de tanden bijten” wordt dan
vaak gebruikt. Dit nam Rathakrishnan Vetu wel net iets te serieus. Deze man
trok zo met zijn tanden een 260,8
ton trein over een afstand van 4 meter via een touw geklemd tussen zijn
tanden. De Indische vegetariër zegt
dat hij zijn kracht krijgt van een speciale vorm van meditatie elke dag.
Over op de tanden bijten gesproken,
zeg nu nog eens dat vegetariërs niet
voldoende kracht hebben zonder
vlees te eten.
10.Keep it cool
“Hou je hoofd kalm” is de belangrijkste raad die je krijgt van jan en alleman.
Dat is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan. Je kan wel af en toe naar buiten gaan om een frisse neus te halen, of je kan het weer in het extreme trekken
natuurlijk. Zoals de bekende Hollandse
ijsman. Wim Hof loopt al sinds hij klein
was met blote voeten door de sneeuw.
Hij kan extreme koude verdragen door
het controleren van zijn autonoom zenuwstelsel. Ook heeft hij het wetenschappelijk record voor langste ijsbad
nemen op zijn naam staan. Een voorbeeld om naar te streven bij het koel
houden van ons hoofdje, maar misschien niet zo extreem.
Hopelijk helpen deze tips om glansrijk door de examens te geraken. Veel succes allemaal en tot op de kerstmarkt voor een laatste verwarmende borrel. Daarna tot in februari.
Vice Out
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Zoek je nog een geschikt eindejaarscadeau voor je vrienden of familie? Of ben je gewoon zelf een grote muziekliefhebber?
Kom dan zeker naar onze concertticketveiling in het Paviljoen op campus Coupure op
dinsdag 13 december! Naar aanleiding van onze actie 'De Warmste Faculteit' houden
wij diezelfde dag een kerstmarkt ten voordele van Protos, waar je kan genieten van
hapjes en drankjes in een gezellige kerstsfeer.
Om 20:00 begint in het Paviljoen de veiling van duotickets voor concerten in de AB,
waarvan de opbrengst volledig naar het goede doel gaat! We hebben tickets voor volgende concerten in de aanbieding:
Kraantje Pappie - 28 januari 2017
A Day To Remember - 14 februari 2017
Two Door Cinema Club - 17 februari 2017
Coely - 30 maart 2017
Ghost - 10 april 2017
Will Tura - 30 september 2017
Natalia - 26 januari 2018
Kom eens een kijkje nemen om de sfeer van een veiling op te snuiven en wie weet ga
je wel met spotgoedkope tickets aan de haal!
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Confrontatie: de bingewatcher in jezelf
Cultuur
Het fenomeen is ons allen bekend. De blok is gestart. Dit betekent dat je de hele dag
doorbrengt achter je bureau en je enige sociaal contact wordt ingevuld door een gezamenlijk avondmaal met het gezin. Wanneer je dan 's avonds in je bed kruipt wil je natuurlijk niets liever dan ontsnappen naar de wondere wereld van Netflix. Je kijkt een
aflevering van je nieuwe favoriete serie. Wanneer je na een half uur staren naar het
scherm ook zelf eindelijk in de fictie-wereld gearriveerd bent, is de aflevering al bijna
afgelopen en volgt een belangrijke beslissing. Doorkijken of niet? “Het einde was niet
zo spannend... Ik hoef niet per se naar de volgende te kijken. Laat is het eigenlijk nog
niet... En ik heb echt wel veel uren gestudeerd vandaag.” De intro start, te lang getwijfeld, Netflix beslist graag mee. Verder kijken dan maar! En na weer een uur (ja een
uur, want welke zichzelf respecterende producer houdt zich nog bezig met sitcoms
van 20 à 30 minuten te maken?), na weer een uur dus volgt opnieuw dezelfde beslissing. Deze aflevering eindigt uiteraard veel spannender dan de vorige maar deze keer
heb je karakter en je sluit de pagina nog voor Netflix weer zonder je doorgaat.
Morgen is er nog een dag en je bent toch alleen thuis… Dus waarom geen aflevering
tijdens het eten? Klinkt als een fantastisch plan. Een uur middagpauze met daarin een
uur Netflix. Perfect. Maar hier klopt natuurlijk niets van, want je hebt minstens een
kwartier hersenloos gestaar in de frigo en de kasten nodig eer de keuze van het middagmaal gemaakt is. En wanneer je de serie dan start, blijkt het internet toch minder
goed te werken in de keuken dan je je herinnert. Je gaat het dan maar in je kamer opeten met de laptop op de schoot. Niet aan je bureau natuurlijk, want daar zit je al de
hele tijd. Dus ga je op je bed zitten... misschien toch liggen... ergens 10 minuten voor
het einde van de aflevering val je in slaap met een bord en een laptop naast je door
het slaaptekort dat je de dagen ervoor gezellig met je nieuwe “bestfriend” Netflix opgebouwd hebt. Middagpauze van 2 (of 3?) uur dan maar. En zo gaat het maar door.
Het moment breekt dan ook veel te snel aan waarop je een nieuwe serie moet kiezen.
Opeens ben je door dubbel zoveel afleveringen gevlogen dan in een normale week
zonder examens. Het einde van de serie die je nog maar net je “nieuwe favoriet” kon
noemen, is daar. Of nog erger: (voor de niet-Netflix kijker, of alles-kijker uiteraard)
het einde is helemaal niet in zicht! Je bent nu opeens op het tempo van de Amerikaanse tv-kijker beland. Dit wil zeggen dat je absoluut op zoek moet naar een nieuwe
serie, terwijl de oude nog helemaal niet klaar is. Er is dan elke week die éne dag dat je
net één aflevering van je oude favoriet in je schoot geworpen krijgt. Maar natuurlijk
kan je geen hele week zonder, dus eigenlijk ben je al verder gegaan met een andere.
Een vreemde situatie. Het is als een nieuwe spannende liefde waar je iedere dag mee
doorbrengt, maar op vrijdag kom je steeds je ex nog eens tegen in jullie stamcafé. Je
glimlacht, misschien zelfs wat melancholisch. Je slaat er een babbeltje mee. Jullie waren tenslotte close. Maar eigenlijk weet je de week erna al helemaal niet meer waar
dat gesprek over ging. En zo gaat dat iedere keer.
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Uiteindelijk kan je de mix van series die je volgt niet meer managen. De kalender met
de releasedata van alle series die je volgt is ondertussen gecompliceerder geworden
dan je examenplanning. En dat, beste dames en heren, is het moment waarop u opnieuw een belangrijke keuze moet maken. Maar daar ga ik je nu even niet mee lastigvallen. Integendeel, geniet nog maar van uw favoriete serie. Hier alvast nog wat aanraders:
Op Netflix te vinden:
Narcos (Dat gaat over die ene daar, Pablo Escobar)
Stranger things (kort maar krachtig, beetje creepy)
Jessica Jones (voor de Marvel-fans)
Luke Cage (als je Jessica Jones wel kan smaken, of omgekeerd)
Niet op Netflix te vinden:
Game of Thrones (voor de vreemde eend die hier nog steeds niet aan begonnen
is)
Vikings (voor wie net als mij van langharige mannen met baarden houdt)
Breaking Bad (als je in de academische sfeer wil blijven)
Ondergewaardeerde bingewatchwaardige series:
Californication (jaah dit is er nog ééntje van slechts een half uurtje! Wel niet voor
de preutse kijker.)
Rick and Morty (Okey het is een cartoon, maar het is gewoon fantastisch geniaal)
Cultuur out!
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De koudeketen
Paviljoenbeheerder
Het is december, het wordt kouder, en dat voelen we. Hierbij geef ik enkele wereldgebeurtenissen volgens dalend temperatuurschema:
+20°C De Grieken doen een pull aan.
+15°C Hawaïanen zetten de centrale verwarming aan.
+10°C Amerikanen beginnen te bibberen. Russen planten komkommers.
+5°C Je ziet je eigen adem. Italiaanse auto’s starten niet meer. Russen rijden met geopende vensters. Noren nemen een bad.
0°C

Water bevriest hier in Gent.

-5°C

Franse wagens starten niet meer.

-10°C Je begint een vakantie naar Australië te plannen.
-15°C Je kat wil in je bed slapen. Noren doen een sweater aan.
-18°C Russen gaan voor de laatste keer dit seizoen picknicken.
-20°C Amerikaanse auto’s starten niet meer. Mensen in Alaska dragen lange mouwen.
-25°C Duitse wagens starten niet meer. Hawaïanen zijn allemaal dood.
-30°C Politiekers beginnen over daklozen te praten. Je kat wil in je pyjama slapen.
-35°C Het is te koud om te denken. Japanse wagens starten niet meer.
-40°C Je plant een 2-weken-durend warm bad. Zweedse wagens starten niet meer.
-42°C Verkeer in Europa valt volledig stil. Russen eten een ijsje op straat.
-45°C Alle Grieken zijn dood. Politiekers beginnen écht iets te doen voor de daklozen.
-50°C Je oogleden blijven toeplakken als je knippert. In Alaska sluiten de mensen het
raam van de badkamer.
-60°C IJsberen trekken naar het Zuiden.
12

-70°C De hel bevriest.
-73°C Finse special forces evacueren de Kerstman uit Lapland. Russen doen een muts
aan.
-114°C Ethanol bevriest  Russen zijn ongelukkig.
-273,15°C

Absoluut nulpunt, beweging van atomen valt stil. Russen steken gazettepapier in hun botten.

-295°C

90% van onze planeet is dood. Russisch nationaal voetbalteam wordt
wereldkampioen.

Paviljoen out!
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The Alliance
Feest
The Alliance! De wadde? In een nog niet zo ver verleden kwamen een (toekomstig)
econoom, een advocaat, een dokter en een bio-ingenieur samen op café. Het begin
van een mop? Nee! De start van het monsterverbond dat de The Alliance werd gedoopt. Samen zetten ze vorig jaar de grootste studentenfuif van Gent op poten en dat
met uitzonderlijk succes! Goede ideeën moeten bewaard blijven en daarom zijn we er
weer, grootser en beter. Noteer het maar alvast in uw agenda, 23 februari: de grootste
studentenfuif van België! Iets om naar uit te kijken tijdens al dat saaie blokken; een
beloning voor de dappere studentjes die de examenstress overleefd hebben. Zie het
als een kerstcadeautje van de organiserende praesidia.
Wie zijn ze, wat doen ze en waar komen ze vandaan? Dit jaar voegen de psychologen
(VPPK) zich bij de grote 4: VEK, VRG, VLK en VGK. En als dit niet genoeg is, werken
we ook nog eens samen met de GBK, VLAK, HILOK, Hermes, Politeia, Geografica en
meer… kortweg heel studerend Gent. De Feesten hebben alleszins niet stilgezeten om
iedereen te verbroederen en samen dit kunstwerkje te presenteren.
VPPK
Liesje en Anso zorgen dit jaar voor de vrouwelijke touch in de organisatie, die voor de
rest uit (bijna) uitsluitend mannen bestaat. Maar ook in het ICC zal de VPPK een grote harem aan mooie grietjes voorzien. Mannen, goed opgelet! Hoe kan je deze pareltjes nu versieren? Als je hun site mag geloven, smelt Lies voor een “sexy knipoog in
combinatie met kuiltjes in de wangen”. Voldoe je niet aan deze vereisten? An-Sophie
is net iets makkelijker. “Een bankkaart, een lijf en een lint” zijn meer dan genoeg om
haar mee naar huis te nemen. De zwaar wanhopigen kunnen anders nog proberen om
hun problemen met deze psychologen te delen in een gezellig gesprek.
VEK
“Nico en zijn vriendjes (Hanne en Maxim, nvdr.) Meer weet ik nie, geef me anders
nog een pint” was de oorspronkelijke tekst die hier stond… Hoe kon het ook anders,
dit artikel werd geschreven in de Yucca, het stamcafé der economen. De samenwerking met de VEK heeft al meermaals geleid tot spontane dagdisco’s en
‘verbroederingen’. Alle Feesten waren meermaals op de zetels van Casa VEK te vinden
(Nico z’n kot, alleen knappe meisjes welkom). Nu, hoe vat je de VEK best samen? Alcohol. Die mannen zuipen misschien echt wel teveel. Nu, je mag pas oordelen over
iets tot je het getest hebt, en we moeten zeggen dat die levensstijl ons wel ligt. De vete tussen VLK en VEK is quasi verleden tijd. Onze Praeses, Tim Van Overstraeten, is
zelfs zodanig verbroederd geraakt dat Wannes Van Overstraeten (cultuur VEK) uit
dezelfde vagina kwam kruipen. Maar stiekem zingen wij wel nog steeds “Het VEK, dat
is een homokring” tot het einde der tijden.
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VRG
In de grondwet van The Alliance staat dat de Rechten niet mogen ontbreken. Natuurlijk, want ze hebben die zelf geschreven. Sébastien, Matthias en Emily zijn daar onze
collega-feestbeesten. Onze rakkertjes verplaatsen zich van achter De Coulissen naar
het ware podium van The Alliance! Sta jij daar op je eentje weer echt schots en scheef
te wezen in het ICC? Wees dan maar verzekerd dat deze drie sappige adolescentjes
alles terug recht zullen trekken, en terecht!
VLK
Ja die ken je wel he, slimmeken? Skip maar naar de volgende kring.
VGK
Zelfs wanneer het rode kruis bezet is en je vrienden ook al niet meer in staat zijn je
naar huis te dragen, hoef je niet te panikeren, want Dr. Alexander en Dr. Anthony
staan steeds paraat om je terug naar de dansvloer te begeleiden. We spreken dus over
de VGK met de ‘G’ van Geneeskunde, ongeacht het feit dat The Alliance zeker de geschiedenisboeken zal halen!
Dus wat hebben we vandaag geleerd? Kom naar The Alliance, 23 februari in het ICC,
pinten aan de zeer studentikoze prijs van €1, ik herhaal slechts €1! Volg de facebookpagina The Alliance Ghent en hou de site www.theallianceghent.be in de gaten (enkel
tijdens je blokpauze uiteraard) voor meer info! Meer nieuws, spektakel en verrassingen zullen daar gauw verschijnen. Vergeet aftellen tijdens de advent, tel af tot The
Alliance!
Feest out, met de groetjes van Nico

15

Casestudy: Blokmuziekgewoonten
PR Intern
Mensen in hokjes plaatsen is nooit goed, tenzij als het op studeergewoonten aankomt.
Zo ontwikkelen haast alle studenten in de loop van de vele examenperiodes tradities
waar ze na enkele jaren onmogelijk nog van kunnen afwijken. Sommige studenten
starten hun blokdagen altijd om zes uur ’s ochtends, anderen moeten eerst tot minstens drie uur in de namiddag mentaal opwarmen alvorens ze hun boeken kunnen
openslaan. Sommigen houden zich aan strikte eetgewoonten waar mammie en pappie
zich maar naar moeten schikken, anderen verorberen alles wat ze kunnen vinden.
Nog zo’n categorie is muziek. Er zijn er die geen geluid kunnen verdragen tijdens het
studeren en er zijn er die al eens graag een plaatje draaien. Ik viseerde deze laatste
groep.
De afgelopen maanden… De afgelopen dagen waagde ik mij namelijk aan een grootschalige casestudy, waaruit bleek dat de muzikale blokker onderverdeeld kan worden
in verschillende klassen. Ziehier, een opsomming van enkele vaak voorkomende gevallen:
De Homo elektronicus
Hoewel de klasse van “elektronische muziek”
makkelijk in meerdere ordes kan worden opgedeeld, beperken we ons hier tot een kleine opsomming. Van minimal techno tot frenchcore,
van liquid drum and bass (‘member Netsky in
2009?) tot jump-up en jungle, van future bass
tot deep house, van triphop tot trance, ... . Aan
benamingen voor verschillende (sub)genres
geen tekort. De Homo elektronicus overwint de blok door, het hoofd op een bepaald
tempo knikkend, de cursussen ritmisch te doorbladeren. Om deze muziekstijlen te
ontdekken hoef je zelden meer te doen dan “insert genre here” + mix in te geven op
youtube.
De Alfa man
In welke mate het onder de noemer van muziek valt is betwistbaar, maar de opkomst
van alfa-golven als achtergrondgeluid bij het studeren valt niet te ontkennen. Het zou
voornamelijk dienen om andere geluiden in de omgeving te overstemmen en zo de
concentratie aanzienlijk te verhogen. Ook zou je er sneller door lezen, brengt het vrede in je hoofd, word je gezichtsvermogen beter, verhoogt het je libido, brengt het wereldvrede en waarschuwt het je voor naderende terroristische aanslagen.
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De Homo borntodanceus
Deze klasse doorbreekt de sleur van de blok door af en toe eens kei hard los te gaan.
Rock, pop … whatever! Als het maar dansbaar is. Soms betrappen deze individuen
zich op iets te lang hard gaan en haasten ze zich met een schuldgevoel terug achter
hun bureau. Tijdens het blokken naar de radio luisteren verhoogt het risico op dansen
aanzienlijk.
De Homo cinematicus
Uit de casestudy blijkt dat er velen vanop de faculteit tot deze klasse behoren. Niets
brengt voor hen meer genot tijdens het studeren dan het beluisteren van soundtracks
van The Lord of the Rings en Harry Potter, of een playlist van Hanz Zimmer of Johan
Söderqvist. Het maakt het studeren wat dramatischer en geeft je het gevoel dat je met
iets belangrijks bezig bent, en dus niet met het vanbuiten leren van 100 Latijnse planten- of dierennamen.
De Homo marihuanicus
Een interessante klasse, die Homo marihuanicus. Luisterend naar genres zoals reggae
roots en dub (niet dubstep!), maken deze studenten de blokperiode een aangename,
chille periode. Omdat de Homo marihuanicus meer mensen een rustige blok toewenst raadden zij ons aan de volgende termen op te zoeken: PartyTime Reggae TV &
Radio, Dub op Dour15, Alpha Steppa, Panda Dub, Chinese man, Alpha and Omega,
….
De Homo classicus
Misschien wel de meest voorkomende klasse op de faculteit. Naar de werken van
Amadeus Mozart, Bach en Chopin luisterend, gaat voor hen het leren een pak vlotter.
Ook “piano music” op spotify komt geregeld terug als #1 blokmuziek in deze casestudy. De fantastische Klara top 100 blijkt ook een goede manier om kennis te maken
met de wondere wereld van de klassieke muziek (de top 100 van Eva en Valérie zijn
ook ok).
De Homo bertjanicus
Tenslotte een bijzonder geval. De muzieksmaak van de Homo bertjanicus valt geenszins in de andere categoriën onder te verdelen, het verdient een eigen klasse. Als aperitief luistert deze student naar the Beatles, Foo Fighters, Dire Straights, Eddie
Vedder, Sabaton, enzovoort. Vervolgens opent hij de schoolboeken en zet hij “Two
Hours of Celtic Music” op, gevolgd door rustige Gregoriaanse gezangen.
Dan, wanneer hij zin heeft in wat folklore, luistert hij naar schijven als Sinéad O’Conner & The Chieftains - The Foggy Dew, Scotland The Brave (Pipes version), The Bonnie Banks O’ Loch Lomond en Auld Long Syne. Als de avond vervolgens valt en de
leerstof verwerkt is sluit hij de dag af met Celtic Rock van the Rumjacks en Dropkick
Murphys. Voor meer classics, contacteer B.O. .
Arjen out
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Is dit het einde?
Over de nakende hervorming van de academische kalender.
Liefste medestudent,
Deze maand schrijven we helaas geen luchtige spelletjespagina. Er zijn concrete plannen om de volledige academische kalender overhoop te smijten. Niet over 5 jaar, een
pilootproject kan er binnen de twee jaar komen. De kans bestaat dus dat iedere student in de derde bachelor of jonger (mezelf inclus) het nieuwe systeem zal ondergaan
als het er komt. Voorlopig zijn enkel de facultaire praesidia, en niet de ‘student met
de pet’, op de hoogte van de plannen. Daarom zou ik het fijn vinden als jullie even de
tijd nemen om dit artikel te lezen. Dit artikel is gebaseerd op het officieel verslag omtrent de hervorming die de UGent deelde met de studentenverenigingen.
Inleiding
De afgelopen maanden ging binnen het FaculteitenKonvent, de overkoepelende kring
van de facultaire studentenverenigingen, het gerucht de ronde dat een hervorming
van de academische kalender op komst is. Op 14 november werden de concrete plannen van de Onderwijsraad aan de praesidia toegelicht tijdens de algemene vergadering van het FK en deze zijn op zijn zachtst gezegd verontrustend.
Wie zit achter de hervorming?
Op 18 januari 2016 werd door de Onderwijsraad de werkgroep ‘Academische Kalender’ opgericht. Deze werkgroep is aan het onderzoeken hoe men de huidige kalender
kan optimaliseren. Het is belangrijk te benadrukken dat de werkgroep enkel bestaat
uit voorstanders van het idee.
Waarom een hervorming?
In het buitenland start het academiejaar traditioneel op 1 september en duurt het tot
eind juni. Onze kalender hierop afstemmen maakt het voor buitenlandse studenten
makkelijker om hier te komen studeren. De hervorming staat dus voornamelijk in het
kader van internationalisering. Volgende radicale uitspraak van de onderwijsdirecteur: “Studenten horen niet de hele tijd in de Overpoortstraat te zitten”, doet ons
echter vermoeden dat andere motieven van tel zijn.
Wat houdt de hervorming in?
Er liggen vier alternatieve kalenders op tafel. Het plan kan echter opgedeeld worden
in twee grote delen.
Deel 1: In eerste instantie wordt het academiejaar vervroegd. Er wordt begin september gestart, 12 weken lesgegeven en daarna worden onmiddellijk examens afgelegd.
Op die manier kunnen we gezellig kerst- en nieuwjaar vieren met de familie en gaan
skiën (als er al geskied gaat worden in het dure hoogseizoen). Tim (Praeses) zat reeds
samen met de Onderwijscommissie, waar hij de keuze kreeg uit de 4 nieuwe modellen. Over het feit dat het jaar vroeger zou beginnen en de blokperiode zou verdwijnen, werd niet gediscuteerd omdat deze beslissing al zo goed als vast lijkt te liggen.
18

Enkel over het modulair systeem mochten de studenten hun bedenkingen geven.
Hiernaast is het de bedoeling van dit nieuw systeem dat studenten actiever bezig zijn
met de stof en dat er meer permanente evaluatie komt. Dit zou zorgen voor een betere spreiding van de studielast.
Deel 2: Vervolgens worden de 12 weken les verschillend ingedeeld. Dit kan op vier
manieren:
Model A: “12+4”
Behoud van het huidige semestersysteem. De verschillen zijn: (1) vervroegen
van de startdatum naar 1 september (2) tweedezit volgt twee weken na de examens van het tweede semester en (3) afschaffen van de inhaalweek. De kritische lezer ziet op de kalender dat in het eerste semester geen enkele vorm van
‘bloktijd’ voorzien is, terwijl in het tweede semester de paasvakantie dient als
blok. (”betere spreiding van de studielast”, gg wp pedagogen)
Model B: “6+2”
Lijkt sterk op model A met als enige verschil dat het semester hier onderverdeeld wordt in 2 modules van 6 weken les met telkens 2 weken examens. Hier
ziet de kritische lezer dat één van de modules in het tweede semester onderbroken wordt door de paasvakantie. Je hebt dus twee weken tijd om slechts 6
weken leerstof te verwerken. (“betere spreiding van de studielast”, once more:
gg wp pedagogen)
Model C: “4+1”
Lijkt sterk op model A en B met als enige verschil dat het semester hier onderverdeeld wordt in modules van 4 weken les met daaropvolgend 1 week examen.
Model D: “4+1” geen tweede zit
Is hetzelfde als model C maar i.p.v. 6 zijn er 7 modules. De extra module valt
tijdens de tweede zit waardoor deze consequent afgeschaft wordt. De motivering hiervoor is dat de studielast door de extra module meer gespreid is.
Model E: “4+1” met behoud van het huidige AJ
De huidige academische kalender blijft behouden maar er wordt in modules
van 4 weken gewerkt. Aangezien er al van uitgegaan wordt dat het academiejaar zal starten op 1 september is dit het minst waarschijnlijke plan.
In dit deel krijgen de studenten wel inspraak (studenten krijgen inspraak d.m.v. de
studentenvertengenwoordigers, die sterk tegen het nieuwe plan zijn).
Vrije (passief-agressieve) vertaling van deze pedagogische zever
Zo? Dus jij engageert je graag buiten de muren van de universiteit? Mag niet.
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(lezen met het stemmetje van de ‘verlepte dwerg’ uit barry pooter van mastermovies
voor extra lolz)
Het wegnemen van de blok is een totale schande. Het is voor mij duidelijk dat in deze hervorming geen enkele rekening wordt gehouden met zware richtingen als de
onze. Volgens de werkgroep bedraagt het ideale aantal lesuren 12.5h per week, maar
dit is uiteraard niet haalbaar in een ingenieurs/wetenschapsopleiding. Als onze blok
van ons wordt afgepakt, hoe kunnen wij dan in godsnaam bijblijven als we elke week
35h lang materie door onze strot geramd krijgen? Juist ja, door ons op geen enkele
manier nog sociaal te engageren. De werkgroep ziet ons blijkbaar graag 12 weken
lang, na 8u les op onze kamer zitten om te studeren. Er rest me enkel nog de vraag
wat er zal gebeuren met de VLK als er door het modulesysteem geen praktische manier meer is om boeken te verkopen en als niemand nog tijd heeft voor onze activiteiten en feestjes?

Leve de blok en leve Moeder VLK! Ut Vivat, Crescat et Floreat!
Tijs
Cursus
P.S. Het kantoor van de onderwijsdirecteur bevind zich ter hoogte van de zwarte pijl,
achter de suggestieve spreuk: “The next big thing, will be a lot of small things”.
P.P.S. Tijd om het Gravensteen opnieuw te bezetten?

(Tijs, je loopt een beetje achter want die gevel is vernieuwd. Daarnaast hebben we er
een dikke dt-fout uitgehaald, sorry, nvdr.)

20

21

Stimulerende middelen
Fouriers
Met de blokperiode die ongenadig snel dichterbij komt neemt het aantal feestjes,
cantussen en andere activiteiten haast exponentieel af. En terwijl ook de gemiddelde
alcoholconsumptie daarmee evenredig afneemt, wordt deze leegte vaak opgevuld
door andere middelen, bedoeld om de blok te doorstaan: stimulerende middelen.
Welke middelen bestaan er zoal? En welk effect hebben ze? De fouriers zoeken het
uit!
Koffie: Uiteraard de meest gebruikte oppeppende drank, en zelfs één van de meest
gedronken dranken ter wereld! Koffie bevat cafeïne, een psychoactieve stof die een
stimulerende werking heeft op het concentratievermogen, de alertheid, het uithoudingsvermogen en zelfs
op ademhaling en hartslag. Sommige mensen hebben
één of meerdere kopjes ‘nodig’ om de dag te beginnen
of door te komen, al treedt er op lange termijn gewenning op. Hierdoor heeft eenzelfde dosis een kleiner
effect, hetgeen vaak ook resulteert in een verslaving.
Tijdens het studeren heeft koffie over het algemeen een
positief effect, waardoor het al decennia lang hét middel bij uitstek is om beter te presteren. Maar hou tijdens het drinken van koffie wel
een toilet in de buurt, want cafeïne is naast een vochtafdrijvend middel ook een middel dat de stoelgang vlotter doet verlopen!
Energiedranken: dit zijn drankjes die de bedoeling hebben de fysieke en mentale
prestaties te verbeteren. De meest gekende merken zijn Red Bull, Monster en Burn
(en Rodeo, voor de prijsbewuste lezers).
Ze bevatten over het algemeen matig tot veel suiker, cafeïne en taurine. Vooral de
aanwezige suiker en cafeïne hebben een prestatiebevorderend effect, van taurine is
het effect omstreden en niet aangetoond.
Taurine is trouwens, in tegenstelling tot
wat als gerucht de ronde doet, niet afkomstig uit de teelballen van stieren (hoe de
fuck zelfs?), maar het is een veel voorkomende stof bij zoogdieren, met een waaier
aan belangrijke biochemische functies.
Energiedranken zijn dus niet eens zó veel
effectiever dan koffie op vlak van prestatiebevordering. Én ze zijn ongezonder door
de grote hoeveelheid suikers die ze bevatten.
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Methylfenidaat: beter bekend onder de merknamen Rilatine of Concerta. Het is een
psychostimulans, en meer specifiek een wekamine (een
amine met een stimulerende werking op het centrale
zenuwstelsel). Deze maakt dopamine vrij in de hersenen, dat omgevormd wordt tot noradrenaline. Dit is een
neurotransmitter en een hormoon met een sterk opwekkende werking. Het wordt gebruikt bij mensen met
ADHD, ADD en narcolepsie. Het wordt gebruikt tijdens
het studeren voor een toename van het concentratievermogen. Maar eigenlijk is dit verboden te gebruiken voor
toepassingen waarvoor het middel niet is geregistreerd.
En niet zonder reden. Enkele bijwerkingen zijn: nervositeit, prikkelbaarheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, tics, hoge bloeddruk, schildklierproblemen, gewichtsverlies,
onrustgevoelens, huidproblemen, gevoel van lusteloosheid, plasproblemen en groeistoornissen. Dan misschien toch beter een kopje koffie drinken?
Amfetamine: een synthetische drug (ook wel bekend als speed), die naast sterk opwekkend ook heel verslavend is. Het is een sympathicomimeticum: een stof die de
werking van sommige andere stoffen in het sympathisch zenuwstelsel nabootst. Zo
zorgt het ervoor dat adrenaline en noradrenaline meer vrijkomen en langer hun werk
kunnen doen. Het vermindert ook de eetlust,
waardoor het ook als vermageringsmiddel wordt
gebruikt. Het werd vroeger gebruikt om de klachten van astma en bronchitis te verlichten. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog
werd het door soldaten vaak gebruikt om de alertheid te verhogen. Bijwerkingen zijn problemen
met hart, nieren en lever, alsook erectieproblemen en een verhoogd risico op psychotische stoornissen en depressie. Amfetamine wordt al geruime tijd als harddrug beschouwd en dus is het gebruik ervan bij wet verboden.
Een dutje: Dit wordt al eeuwenlang gebruikt om het concentratievermogen en de
alertheid te verbeteren. Dutjes hebben ook een positief effect op het geheugen en op
de algemene prestaties en gezondheid. Het
wordt algemeen gebruikt om vermoeidheid te
bestrijden. Ondanks de grote populariteit bij
studenten, zijn dutjes erg verslavend en kunnen ze kortstondige black-outs induceren. Ze
zijn daarom ook illegaal om te gebruiken tijdens het werk en tijdens het besturen van een
- al dan niet gemotoriseerd - voertuig.

Fouriers out!
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Hoe sportief ben jij?
Sport
Liefste studentjes van ons geliefde boerekot, hij staat weer voor de deur. Die grote,
griezelige, duistere periode waarin menig student zich opsluit in zijn/haar kamer en 2
maand geen daglicht te zien krijgt… Hij staat bekend als de grootste oorzaak van depressie bij studenten en de rilatine-industrie kent geen betere tijden dan dit. In de
studentenmond wordt het ook wel “de hel” genoemd, maar in het algemeen staat hij
bekend als “de examenperiode”. Hier hebben wij een korte test voorzien om te zien
hoe sportief je bent hoewel dat eigenlijk helemaal niks met de blok te maken heeft!
Welke sport doe je het liefst?

Lopen

Zwemmen

Fietsen

Dit heeft eigenlijk helemaal niets te maken met de test en nog minder met blokken
Kom je elke week lopen rond de watersportbaan?

Ja, want ik ben een fucking baaaaas

Nee, ik ben een iets mindere baas die niet kan lopen en nu besef ik dat ik volgend semester wel elke week zal moeten komen

Soms, want ik heb altijd één of ander dom excuus
Hoe vaak sport jij in een week?

21 600s +, wat doe ik hier eigenlijk nog? Ik zou topsporter moeten worden

Minder dan 3651s per week

Ergens ertussen, fuck dat ik kan da allemaal niet bijhouden en heb geen idee
hoeveel seconden
Wat gebruik je om je fietsband op te pompen?

Handmatige pomp, want wtf is een compresseur zelfs

Compresseur op de faculteit, want ik ben een mietje

Ik gooi er gewoon direct nen nieuwen band op jongeuh!
Ga jij de blok overleven?

RIP me

Nee

Ik ben al een heel semester deskundig bezig met mijn eigen graf uit te delven
dus euhm...
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Ga jij in de blok lopen om te trainen voor de 12urenloop die toevallig in het 2e semester plaatsvindt?

Ja

Sowieso

Check

Doe ik

En maar best ook want we willen die prijs van sportiefste faculteit!
Trap of lift?

Trap, want er zijn gewoon geen nuttige liften op het boerekot

Trap, ze zouden toch nekeer liften mogen installeren ze, want fuck trappen
Kom jij vaak supporteren op onze sportevenementen?

Ja, want daar is altijd gratis bier voor de supporters, ideale predrink much?

Ja, want die sporters verdienen dat want het zijn fucking helden

Ja, want da’s gewoon altijd dikke sfeer en ohja, er is bier
Heb jij ergens iets aangeduid? Super, dan zijt ge goed bezig! Of net niet? Eigenlijk
boeit het ons helemaal geen reet. Wij hebben hier geen tijd voor want we moeten zelf
op een of andere miraculeuze manier ons semester zien te redden! Ik ga nu mijn grot
in kruipen en een beetje wenen in een hoekje. Succes met je reis door de hel en we
zien elkaar weer in het 2e semester voor meer leuke sportactiviteiten!
Sport out!
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Smart (phone) de examens in
ICT
De examenperiode is weer nabij, voor velen is het nu tijd om met veel pijn in het hart
je peperdure smartphone om te ruilen voor een nokia 3310 (die waarschijnlijk je kleinkinderen nog zullen gebruiken). Dit enkel en alleen om te vermijden dat je voor de
zoveelste keer je facebookfeed bekijkt, je stomme ex zijn/haar instagram stalkt of op
youtube zit te kijken naar de goat remix van Taylor Swift – I Knew You Were Trouble
(een echte aanrader btw). Wat als ik zeg dat je smartphone juist een tool kan zijn om
je volgende examen te acen?! Geloof je me niet? Wel, hier zijn 8 apps die in verschillende mate je zullen helpen deze examenperiode zo goed mogelijk te overleven, om
dan achteraf met een stralende puntenlijst te genieten van de zachte sneeuw op de
VLK Skireis.
Spotify
We starten deze lijst met een alom bekende klassieker, namelijk Spotify. Ben je iemand die van muziek houdt tijdens het blokken? Zoek dan niet verder dan Spotify!
Met de grootste verzameling muziek van welke app dan ook, zal je zeker wel iets vinden dat bij jouw studeerstijl past. Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs uitgewezen
dat klassieke muziek, van alle stijlen, enorm helpt met de retentie van informatie bij
het het luisteren naar lessen en misschien zelfs studeren (Dosseville, Laborde & Scelles, 2012). Nu de ouvertures van Chopin tussen je muren weerklinken, is het tijd om
wat structuur in het leerproces te steken met de volgende app.
Any.do
Any.do is gemaakt voor de vergeetachtigen onder de studenten, voor ons allemaal
dus. Met deze app kan je gemakkelijk een overzicht houden van wat nog gedaan moet
worden, wat reeds bezig is en wat je reeds gedaan hebt. Niet enkel is het beschikbaar
op je smartphone, maar ook op zowat elk technologisch platform dat je je kan inbeelden. Overtuig je vrienden ook om deze app te downloaden, op die manier kan je hierop heel gemakkelijk plannen wanneer je je grot nog eens uitkomt om sociaal contact
te zoeken met andere soortgenoten, al gaat het ongewoon aanvoelen om het zonlicht
te zien de eerste keer dat je buitenkomt in een week tijd…
Quizlet
Allright, de pauze met je lotgenoten is voorbij, maar nu wordt het echt wel tijd om die
vervelende lijst met wetenschappelijke afkortingen van buiten te leren, was er maar
een app die dit zeer gemakkelijk toeliet… Quizlet to the rescue! Met Quizlet kan je
heel gemakkelijk dingen van buiten leren die anders uren extra in beslag zouden nemen om van buiten te leren.
Gewoon eenmaal alles invoeren in de app, en je kan op verschillende manieren je
kennis testen, door bijvoorbeeld op tijd de juiste begrippen te verbinden of bij een
bepaald kaartje de passende naam te typen. Maar hoe zit het dan met de meer wiskundige vakken waar oefeningen vaak het probleem zijn?
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Realcalc Scientific Calculator & Wolframalpha
Het eerstgenoemde is zeer simpel, een app in de vorm van een wetenschappelijke rekenmachine, meer valt daar niet over te zeggen, next!
Wolframalpha gaat enkele stappen verder, niet enkel kan je hiermee simpele wiskunde doen, deze app kan je antwoord geven op zowat elke vraag die je er naar gooit, het
is de toekomst van slimme computers. Wil je weten met welke stappen je die pittige
integraal moet oplossen, geen probleem. Een 3D-figuur maken zonder enig programmeren in MATLAB, peanuts. Je uitleggen hoe je moet splitsen in partieelbreuken, op 1
2 3 gedaan. Het enigste probleem is dat deze app een eenmalige kleine kost heeft,
maar deze is het zeker 110% waard. Tijd voor een pauze!
One more jump
De blok gaat goed, je zit op schema, tijd om jezelf te belonen met een pauze van een
minuut of 10, en wat is er beter dan een breinloos spel waar je een vierkant blokje laat
springen? Niets. In One more jump moet je een omhoog bewegend vierkant laten
springen en zo van platform laten veranderen. Voeg hier nog kleurrijke graphics, een
reactieve besturing en veel goede levels aan toe en je hebt een extreem verslavend
spel waar je maximaal 10 minuutjes per keer aan zult spenderen… 30 keer na elkaar.
Forest: Stay focused & Self Control For Study
Nu zijn we weer 3 dagen en 83 levels verder en besef je toch dat One more jump niet
het beste idee was… Tijd om nog te proberen je examenrooster te redden. Het is dus
tijd voor de drastische maatregels. Allereerst heb je Forest: Stay focused, een app
waarmee je bomen plant in een virtueel bos… door van je smartphone af te blijven.
Hoe langer je het volhoudt, hoe groter de boom en hoe machtiger je potentieel bos.
Breek je toch onder de druk, dan sterft de boom, en als bio-ir in wording zou je je
moeten schamen voor die arme virtuele boom die niet eens de kans heeft gekregen
volledig uit te groeien, foei.
Ben je een bomenbeul en kan de virtuele natuur voor jou den bos in, dan kan je gebruik maken van Self Control For Study, een app gemaakt om andere apps uit te schakelen voor een vooraf bepaalde periode. Bellen en smsen blijft mogelijk, maar dat is
het dan ook weer.
Hopelijk kunnen deze apps je helpen tijdens de komende blokperiode. Als je hier iets
van overhoudt, weet gewoon dat je smartphone een goede tool kan zijn in de komende donkere tijden. Veel blokplezier!
ICT out
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Blokken volgens een Brakker
PR Extern
Gegroet beste Boerekotters
Het spijt me dat ik jullie moet vermelden dat het einde van het semester bijna is aangebroken. De dagen worden korter, de groepswerken stapelen zich op en de cursussen, die verdorden in de kast, schreeuwen nu om aandacht. Beste lezer, de examens
naderen en het einde is in zicht. Vele studenten voelen nu de ziedende blik van hun
cursussen op hun hersenen branden zoals het oog van Sauron dat Frodo bijna fataal
werd. Doorheen mijn carrière heb ik ondervonden dat er verschillende soorten studenten zijn die zich elk jaar opnieuw door deze helse periode
worstelen:
De flinke student: Deze mysterieuze persoon staat elke
morgen vroeg op om als eerste de les bij te wonen. Zijn
of haar prioriteiten liggen dan ook bij de studies en hij/
zij zweert elke dag trouw aan de cursus van de prof.
Deze persoon doet het vermoedelijk dan ook goed in
eerste zit en heeft natuurlijk ook nooit van blokken in
de vakantie gehoord.

De schijn-brakker: Dit, mijn beste lezertjes, is naar verluid
de beste categorie van allemaal (ik behoor hier zelf ook
toe :p). De kans om deze flamboyante figuur in de les
tegen het lijf te lopen is even groot als de lotto winnen
(niet dat deze persoon een lotto ticket waardig is :p).
Meestal zie je hem voor de eerste maal op het examen,
en vaak weet hij of zij niet eens wie de prof is. Dus oppassen geblazen met deze figuur. Hoe dan ook er zijn
toch enige positieve kanten aan dit personage: altijd
van de partij op feestjes en haalt in het weekend zijn studeerschade in.
De brakker: Dit, dames en heren, is de echte student. Hij
komt nooit naar de les en je spot hem vaak in de cursusdienst van de VLK. Hij moet nooit studeren en behaalt altijd uitmuntende punten zonder ook maar naar
één herexamen te hoeven omkijken. De arrogantie
druipt er vanaf. Doorheen mijn hele carrière heb ik
maar 2 zulke echt brakkers gekend: Louis Tessier en
Tijs Alleman. Beiden hebben de functie van “Cursus”
binnen de VLK op zich genomen, zijn niet groot, tenger gebouwd en lopen vaak met een kater of nog bezopen rond. Daarnaast is
deze figuur ook bekend om zijn slechte reputatie bij de vrouwen. Deze
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“Gollem” beschouwt het studeren als bijzaak. Hij heeft op alles kritiek en als de
cursus van de prof hem niet aanstaat maakt hij gewoon zijn eigen versie!
Naast deze indeling had ik graag ook enkele “tips and tricks” meegegeven aan onze eerstejaartjes opdat ze hun eerste examenperiode zo goed mogelijk kunnen
doorstaan.
1. Zie dat je al uw cursussen hebt voor de blok begint, anders ben je redelijk in de
aap gelogeerd. Geloof me, ik spreek uit ervaring. Zo ben ik vorig jaar na een
van mijn examens doorgezakt naar een café. Na vele streekbiertjes die verdacht
vlot binnen gingen, realiseerde ik me dat ik mijn cursus van mijn volgend vak
nog moest afdrukken. Zat en in paniek snelde ik me naar de printer in de cursusdienst. Helaas had ik de foute instellingen geselecteerd en mijn cursus
kwam er uit op A3 en in kleur. Was niet echt handig om te leren.
2. Stel een goede planning op! Wees niet te extreem en hou het realistisch. Niets is
erger dan achterop je planning raken.
3. Geef niet op! Ik heb zelf al genoeg cursussen door de kamer gesmeten omdat ik
dacht dat het toch niet ging lukken en alle hoop al had verloren. Blijven doorbijten is de sleutel tot succes: Iedereen zit in hetzelfde schuitje.
4. Begin geen 10 verschillende series te kijken tijdens de examens en zeker niet als
je Netflix hebt. Dat wordt uiteindelijk je ergste nachtmerrie!
5. Zet je facebook af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik wens jullie allemaal enorm veel succes met de examens!
Jones out!
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The bucket list
Penning
We zijn aangekomen bij het einde van het eerste semester en nu gaan we een duistere, donkere periode tegemoet, de blok. Na met nieuwjaar nog een laatste keer de
beentjes te strekken, kluisteren we ons aan dat vervloekte meubelstuk: de bureau. En
dit laten we dat enkel achter om te eten, te slapen en een sanitaire pitstop in te lassen.
De gedachten dwalen echter soms af naar de zotte dingen die je gedaan hebt in het
eerste semester of de zotte dingen die nog gaan komen in het tweede semester. Om
jullie compleet af te leiden van enige vorm van nuttig werk presenteer ik u flarden van
de bucketlist van de schachtengroep van vorig jaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Een schacht kopen
In een hoerenkot binnengaan en vragen of ge u fiets moogt parkeren
Int glazen straatje de ruiten gaan kuisen
Een jaar geen herexamens hebben
De knappe assistente fysica binnendoen
De niet-knappe assistent(e) fysica binnendoen
Een steen stelen van professor doctor ingenieur decaan Marc Van Meirvenne
Als aanvulling: een steen stelen van de prof en er een baksteen in de plaats leggen
Muntjes verkopen aan een zatte en hem wijsmaken dat het drugs zijn
Stoned worden samen met ‘De Ronnie’
Dronken een examen afleggen
Een kam cadeau doen aan Ronnie
Een piemel tekenen als je het antwoord op een examenvraag niet weet
De oehoe van de Oehoe stelen
Iets laten ontploffen bij chemie
In een tramspoor rijden zonder te vallen
Een erasmusstudent binnendoen
Een maand lang niet masturberen
Een succesvol fietsenverhuurbedrijf opstarten en millionair worden
Een salto doen in de Salto
Een random kot veroveren en daar een feest geven
Haar paars verven
De coupure oversteken op een vlot van pmd (Fara zegt check)
Iemand zat voeren met placebo-effect
Een Julientje zonder frieten bestellen
De les volgen zonder broek
Vuile woorden met nicnacs in practicum wetenschappelijk programmeren maken
Carte blanche geven bij de kapper
Afstuderen
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Papieren vliegtuigjes met boodschappen op naar beneden gooien van de Ledeganck
Zo zwaar iemand cockblocken dat ze me nooit vergeven
Een fiets volledig inpakken in plasticfolie
Verstoppertje in Ikea
Doen alsof je seks hebt onder een laken in de Ikea
Mijn poep met verf insmeren en een hele straat vol poepafdrukken maken zodat
iedereen denkt dat er een dinosaurus aars is gepasseerd.
Een documentaire maken over de grote rivier aan het boerekot
Een fiets uit de Coupure halen, opknappen en gebruiken als Gent-fiets
Boter smeren op alle klinken aan de Agora
Ronnie een racistische opmerking laten maken over rechtopstaande weelderige
rosse haren
Met een slee van de Blandijnberg gaan als het sneeuwt
Tuinkabouters stelen en bewerken met afwasbare stift
In een pittazaak als ze “Alle groentjes?” vragen antwoorden met “Nee hou er wat
over voor de mensen achter mij.”
Plastic folie op op de toiletten in de coupure hangen
Game of Thrones kijken op groot scherm in de Oehoe
De beamer uitzetten midden in de les met een afstandsbediening
Papieren om asiel aan te vragen geven aan West-Vlamingen
Mister Stier en Miss Koe verkiezing houden
In pyjama naar de les
Camping Paviljoen organiseren en een week in ‘t Paviljoen leven
Je verkleden als Sinterklaas en zwarte piet in mei in de overpoort
Een kindje zeggen dat Sinterklaas niet bestaat
Meedoen aan een interfacultair kampioenschap en een medaille halen
Kleren aandoen van het ander geslacht en zo naar de les gaan (make-up optioneel)
In een badjas naar een ballenbad met veel jonge kindjes gaan
Een wit camionnetje huren en kindjes lokken (en echt snoep geven)
Fiets volledig demonteren en de stukken aan elkaar plakken met plakband
Een lesbienne meenemen voor de gekkepottecantus
Met je kleren achterstevoren naar de les gaan
Reusachtige sneeuwbol voor de deur van blok E leggen
Practicum niet overschrijven van Dropbox
5 jaar lang een mega zotte vriendengroep blijven
Vragen of mensen aan de kant kunnen omdat je moet passeren en dan gewoon
blijven staan
De “cinema-move” doen tijdens de les (waarbij je geeuwt en je handen om iemand zijn schouders legt)
Vervolg schrijven op “Kruistocht in spijkerbroek”, nl. “Djihad in crop top”
De koepuur herveroveren van de KILA

Penning out
Groetjes en veel succes met de blok!
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Uit het leven gegrepen: de werkmens
Recruitment
In de vorige editie van de Groei was te lezen wat een doctoraatstudent dagelijks allemaal uitspookt. Natuurlijk is niet iedereen zo happig om nog 4 jaar langer aan de Universiteit door te brengen en stapt het merendeel het werkveld in. Zoals beloofd, een
verhaal van een immer enthousiast ex-praesidiumlid!
‘Een dag uit het leven van een werkende bio-ingenieur’
De werkmens, wat doet het? Wat drijft het? Wat is dat mega irritant geluid in het
midden van de nacht? Ah Tedju, het is mijn wekker. En het is 6u30. Tedju. Mijn supersexy wederhelft ligt met zijn mond open luid te ademen. Zoals ik al zei: supersexy
ding!!! Laat me nu toch nog heel eventjes toegeven aan de meest besmettelijke ziekte
van de Millenials (cool he? Marketing jong!), zijnde snoozen.
7u25, perfect uur om de baan op te gaan (not)! Ik rij bijna heel het traject op de snelweg, dus mijn intentie is dus ook om snel op die weg te rijden. Lukt niet altijd. You
win soms you loose soms hè!
Na een geweldige 45 minuten van scheldtirades tegen 2e rijvaksplakkers en gatplakkers, en luid Beyonce meekelen kom ik aan op mijn werk. Een chocoladefabriek?! Yes,
you can call me Charlie.
Werken valt best goed mee! Bij alle bio-ingenieurs zou er toch een kleine problem
solver aangekweekt, of verder ontwikkeld moeten zijn (Prof. De Baets, it was worth
it!), waardoor wij vaak een job hebben waar we wel voldoening uit kunnen halen. Ik
ben in 2015 afgestudeerd in de Master Levensmiddelenwetenschappen en Voeding en
werk ondertussen al iets meer dan een jaar voor een bedrijf in de Barry Callebaut
Group. “Diene van de chocolat.”
Zelf maak ik deel uit van ons – klein maar zeer bekwaam- R&D team, onder de noemer Project Lead. Best wel fancy hè? Ik volg interne projecten en projecten van de
grotere klanten op, meestal van het eerste telefoontje tot de feedback van de eindconsument waar het product in verdwijnt – hah, amai een geluk dat ik niet bij een producent van poepsnoepjes werk! Onze R&D manager is trouwens ook een boerekotter!
Dus ja, heb dus nog eens te horen gekregen dat die Feestzaal fuiven toch wel gigantisch legendarisch waren!
Hoe mijn dag eruit ziet? Dat verandert wel wat van dag tot dag. Telefoontjes, meetings en Frans, Engels en West-Vlaams zitten er wel elke keer bij. VEEL MAILS, dat is
een verslavend geschenk uit de hemel of de hel, hangt ervan af hoe je jezelf oriënteert.
De tijd gaat er heel snel vooruit, wat niet altijd goed is omdat je de bui van overwerk
dan wel snel voelt aankomen. Maar niet janken, groene thee met munt tanken! Tussen 17u30 en 18u30 is het meestal genoeg geweest en begin ik aan mijn persoonlijke
queeste: binnen de 10 seconden alle Chrome vensters en programma’s afsluiten
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“klikklikklik AARGH fuck you Excel bestand ja ik wil opslaan! Klikklikklik”. Daarna de
volgende queeste naar huis (amai ik ben hier precies Runescape aan het spelen), natuurlijk begeleid door de gebruikelijke scheldtirades tegen de Franse (gatplakkers) en
Nederlandse (2e rijvakplakkers) nummerplaten die mij op de E17 vergezellen. Eenmaal
thuis, is het voetjes onder tafel schuiven en aanvallen op dat lekkere et… Ah nee wacht
ik ben echt volwassen en woon niet meer op kosten van mijn lieftallige ouders. Eten
maken dan maar! En een glas wijn drinken bij het koken, dat doen al die volwassen
werkvrouwen in de Amerikaanse series ook, nem!
Dus in het kort:
- Werken is tof!
- Opstaan is iets minder tof!
- Meer nostalgie naar het uitgeslapen zijn dan naar het feesten en drinken eigenlijk :p
- Weekend is keitof! En dan maar feesten en drinken en vergeten dat dat maar 2
dagen duurt.
- Collega’s hebben is tof! De ene natuurlijk we iets toffer dan de andere. Als ze
bijvoorbeeld 2 appels keiluid zitten op de smakken, elke dag, dan begint dat
soms wel te knagen (letterlijk haha).
- Het kan voorvallen dat een collega werken iets minder tof vindt dan jou. Geen
probleem, blijf kalm! Hou de scheldtirades voor de Fransen op de E17.
XOXO INEZ
Vice 2014-2015
Groei 2012-2013 met Wyseure (GROOEEEEI 4 LIFE!!!!!)

MAAR aangezien bio-ingenieur zo’n uiteenlopend beroep is, kan je zelfs in de sales
terechtkomen! Altijd al willen weten hoe deze job in mekaar zit? Ook hiervoor konden
we een ex-praesidiumlid aanspreken! Kan jij al raden wie?? (Neen, sorry… Nvdr.)
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‘Een dag uit het leven van een sale manager’
07.00: Mijn wekker gaat en al grumbelend sta ik op. 2 jaar aan de slag maar nog
steeds haat ik de ochtend met een passie.
07:30: Ik vertrek richting kantoor
08:00: Ik kom aan op kantoor, neem een koffietje en bereid enkele telefoontjes voor
die ik later ga plegen in de auto.
08:30: Korte bespreking met general manager over economische toestand, sales forecast, problemen, etc. in Benelux. Is beetje weekafhankelijk.
09:00: Ik vertrek richting mijn eerste klant in het rurale West-Vlaanderen. Onderweg
bel ik met enkele prospects die ik op beurs heb ontmoet. Succes, ik kan bij beide een
meeting inplannen! Today will be a good day. Ik eet een koffiekoek in de auto.
10:30: Ik kom aan bij mijn eerste afspraak. Een prospect gespecialiseerd in artisanale
kroketten, hij laat me een bouillabaisse kroket proeven en ik ben ‘suitably impressed’.
Tijdens ons gesprek peil ik naar enkele mogelijke problemen. Uiteindelijk blijkt dat
hij problemen heeft met het upscalen van zijn productie waardoor hij nu openbarstende kroketjes heeft, wat een acuut probleem is. (Intern doe ik een dansje want ik
weet dat ik er een projectje ga bij hebben, pipeline blijven vullen!) We spreken een
traject af om dit probleem te tackelen. (De oplossing zal een sterkere texturizer zijn
om water beter vast te houden alsook een sterkere batter om beter aan fysische stress
te weerstaan.)
11:30: Ik vertrek bij afspraak 1 en rij naar mijn tweede afspraak van de dag.
12:15: Ik stop onder de baan en eet in een wegrestaurant. Ik open mijn mailbox en
vloek zachtjes, het mailverkeer heeft niet bepaald stilgelegen terwijl ik in meeting zat.
Ik antwoord op enkele mails, plan enkele in als taak voor mezelf en stuur er een hoop
door naar binnendienst, kwaliteit, R&D, etc. om door hen te worden behandeld. Mijn
favoriete mails: die waar ik zelf geen werk aan heb.
12:45: Ik rij door naar mijn tweede afspraak en bel ondertussen met enkele klanten
om wat projecten op te volgen.
13:30: Ik kom aan bij afspraak twee en zie dat onze R&D ingenieur al aanwezig is. We
ontmoeten onze klant en we starten de industriële testen op. We testen vandaag een
coating die we ontwikkeld hebben voor hun nieuwe drumcoater. Uit de tests blijkt
dat de coating qua visuele aspecten en textuur al volledig op punt staat maar dat de
smaak bij het upscalen nog iets te flets uitdraait. We spreken de gewenste smaak verder af.
15:30: Ik vertrek met een goed gevoel bij mijn tweede afspraak. Nog een beetje werk
naar smaak maar dit project moet op korte termijn in orde komen.
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15:30-17:15: Ik zit in mijn auto en bel opnieuw met enkele klanten om een contract te
vernieuwen en om enkele andere contracten op te volgen naar afnames.
17:15: Ik kom thuis aan en open nog eens de mailbox. Ik verwerk mijn mails en bereid
mijn volgende dag nog even voor.
18:15: Ik sluit mijn laptop en begin aan mijn diner. Vandaag was een vrij lange dag,
sommige dagen zijn een korter, andere zijn langer. Als sales varieert dit erg.
19:30: Ik kijk wat tv, spreek af met vrienden, doe een VLK activiteitje, hang wat in de
koepuur, ik lees een boek….
00:00 (of soms wat later): Ik kruip mijn bedje in.
(Ik weet nog steeds niet wie het nu is, sorry… Nvdr.)
De recruitmentactiviteiten zitten er voor dit semester jammer genoeg al op, maar
wees niet gevreesd, want er staan al meteen nieuwe activiteiten op jullie te wachten.
Het lijkt misschien nog ver weg, maar noteer dit alvast in jullie agenda:
donderdag 16 februari: sollicitatietraining
woensdag 22 februari: Bio-ingenieur bedrijvendag
Recruitment out!
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(Bio-) Ingenieus boekenlijstje
Alexandra Matthys
Ah, het is weer die tijd van het jaar. Herfstkleuren tieren welig aan de Coupure, gezellige kerstkraampjes staan paraat in centrum Gent en studenten zitten wanhopig vastgekluisterd aan hun bureaus. Met andere woorden: de blok is terug in het land! Ben jij
helemaal nog niet klaar om je studieachterstand onder ogen te zien? Wil je wegvluchten uit die harde realiteit, maar heb je geen zin in dat knagend schuldgevoel dat gepaard gaat met uitstelgedrag?
Geen nood, wij presenteren u educatief en cultureel verantwoord escapisme. “Hoe is
dat nu mogelijk?”, vraag je je af. Met boeken natuurlijk! Literaire meesterwerken die je
niet alleen al je miserie laten vergeten, maar je ook omvormen tot een betere en ongetwijfeld- erudietere versie van jezelf! Omdat we weten dat zelfs uitsteltijd kostbaar is, zetten wij voor u enkele letterkundige pareltjes op een rijtje.
Kroniek van een aangekondigde dood is zo’n roman waarvan de titel
en de eerste zin het verdere verloop van de plot al spoilen. Toch
slaagt Gabriel García Márquez erin om vanaf de openingszin je
aandacht te grijpen en die gedurende ca. 125 pagina’s niet meer los
te laten. Lees hoe Santiago Nasar aan zijn somber einde komt en
word meegezogen in een spannend Colombiaans moordverhaal.
Hoe meer Santiago’s noodlot zich ontvouwt, hoe sneller je zal lezen. Het eenvoudige verhaal en de heldere schrijfstijl maken het
boek dé perfecte pauze als je het studeren een paar uurtjes niet
meer ziet zitten.
Een boek dat je je huidige situatie nog meer laat relativeren is Willem Elsschots Kaas. Het hoofdpersonage is de klerk Frans Laarmans, misschien wel een van de grootste kneusjes in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Hij krijgt het er hoog in zijn bol wanneer
hij besluit om groothandelaar te worden zodat hij indruk kan maken in hogere kringen. Zijn handelswaar is volvette edammer, een
Nederlandse kaassoort. Al snel stapelen de problemen zich op:
Laarmans bezit geen greintje koopmanschap, wordt misselijk van
kaas en zit meer in met de inrichting van zijn kantoor dan met iets
anders. De vermakelijke roman beslaat slechts een honderdtal pagina’s en wordt het best gelezen wanneer je je in een mentaal dieptepunt bevindt. Want
wie beurt er nu niet op door het lezen van andermans miserie (zeker als die bestaat
uit twintig ton stinkende kaas)?
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Indien je je onbegrepen voelt door je omgeving (a.k.a. mensen die
niet in de blok zitten) en opzoek bent naar even wanhopige jongvolwassenen als jij, lees dan The Sun Also Rises. Deze klassieker van
Ernest Hemingway geeft je een inkijk in het leven van de “Lost Generation”. De leden ervan zijn vooral artistieke Amerikanen die er
een decadent leventje op nahouden. Al feestend, discussiërend en
reizend proberen ze hun trauma’s opgelopen in de Eerste Wereldoorlog te verdringen. Waarschuwing: ingeval van een sterke drang
naar uitgaan en alcohol in de blok lees je dit verhaal beter niet.
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Goed gezien met tante Jorien
Examensnacks
Dag lezer, dag lezer, dag lezer. Driemaal is scheepsrecht! Wat nu?
Enfin, beste lezer, ik zal mij deze maand opnieuw toespitsen op een
zeer concreet alledaags gegeven. Zoals u waarschijnlijk al meermaals
las, is de blok op komst. Door de lange en eenzame opsluiting kunnen
studenten tijdens die periode zeer uiteenlopende gedragingen vertonen, zoals u ook kon lezen in de casestudy omtrent blokmuziekgewoonten enkele pagina’s geleden.
Wat mij echter ten zeerste interesseert, en waar ik ook, zonder pochen, alles van af
weet, is snacken. Jawel, beste lezer, misschien herkent u dit, of misschien helemaal
niet, maar tijdens den blok snack ik letterlijk alles. Van flan tot nicknackjes, van appels tot een rauwe champignon, van fluostiften tot kiezelstenen en een eenzame hooiwagen in de hoek van mijn kamer ... ALLES wat mijn handen kunnen grijpen vliegt
mijn vraatmond binnen.
Nu, beste lezer, op zich vormt dit geen probleem, tenzij dat de inkoopfrequentie van
onze welgeliefde moeder lager ligt dan de snacksnelheid gecorreleerd met het stressgehalte. U kan wel beseffen dat op zo’n momenten een crisis nabij is, en we dit trachten te vermijden. Ik bestudeer (lees: ondervind) nu al zo’n 4 jaar dergelijke fenomenen en vond de laatste maand een ge-ni-ale oplossing.
Een snack is niet ‘zomaar iets eten’ of ‘zomaar calorieën opnemen’, beste magere
meid. Neen, een snack moet vooral LEKKER zijn. Ik geef toe dat ik misschien in eerdere passages wat overdreef, rauwe champignons zou ik niet zomaar verorberen.
Situatiecheck:

De koekjeskast is leeg

De yoghurt-, flan-, chocomousse- en rijstpappotjes zijn op

Er liggen nog 3 rotte mandarijnen van de Sint in de fruitmand
Dan is het duidelijk tijd voor interventie. Wat hebben we nodig?

Kaas

Brood

Microgolfoven
Stap 1: Leg een schelletje kaas op de snee brood
Stap 2: Doe het op een bord en dek af met een bord
Stap 3: Stop het in de microgolfoven voor 20 seconden op 750 Watt
Stap 4: Smullen maar!!! Deze zelfgemaakte raclette verdient volgens mij een nominatie voor ‘beste culinair recept’!
Tot de volgende!
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Henry’s column
Henry Vanderkeef, geboren te Gent op 4 november 2015, vooral bekend van zijn modellenwerk en “home-made proteïns”, is in zijn
vrije tijd een gerenomeerd schrijver. Boeken
zoals “To kip a mockingbird” en “Fifty shades of eierdooier” klinken u misschien niet
onbekend in de oren. Henry is een selfmadebird die nu ook voor het eerste jaar tot mascotte van de VLK verkozen is.

Goeiemiddag,

logisch want niemand wilde onder Maggie
werken. Sinds 2014 luistert onze ravissanIk ben henry. Vandaar de titel. Er werd te jonkvrouwe naar de titel minister van
gisteren in mijn donzige oortjes gefluis- sociale zaken en volksgezondheid.
terd: “Henry, de deal gaat door om 12u ’s
nachts, zorg dat je op tijd bent, de sint AH KUT GE BEDOELT DE STUDENTENwacht niet graag.” Oh wacht, dat was eer- BLOK, KUT IS DAT NU?? FUUUUUCK IK
gisteren… Ja ik weet het weer: “Henry, de- MOET DOOR DOEI.
ze groei staat in teken van de blok!” Heel
toevallig, ben ik best bekwaam in dit on- Hier nog een fotootje van Maggie’s bezoek
derwerp.
aan de kinderboerderij!
De Blok, volledige naam: Maggie Celine
Louise Biggie Smalls De Blok, is een politicus woonachtig te Merchtem. Maggie
mocht op 28 april haar 54ste kaarsje uitblazen, de taart heeft ze dan lekker opgepeuzeld met haar echtgenoot Luc. Hoewel
arme Luc maar één miserabel stukje fruit
van de versiering op de taart had gekregen, vond hij het wel best lekker. “Ja, het
was een lekker stukje fruit.” Aldus Luc.
De Blok heeft geneeskunde gestudeerd in
Brussel, maar tegenwoordig heeft ze verder geschopt in de politiek: eind 2012 werd
deze deerne namelijk
ondervoorzitter
van
open VLD voorzitter
Gwendolyn
Rutten!
Eerlijk gezegd niet on41

Liternatuur
Elke editie van Groei een korte tekst om ons imago van cultuurbarbaren op te krikken.
Omdat het hen anders toch nooit lukt, geven we een blandino wat bladruimte om een
echte schrijver te worden. Het water van de Coupure bevrucht de grond van de Blandijn
en zij schenken ons een klein appeltje, een klein tekstje als dank. Hoe mooi. Draai jullie
snorren maar al op, want dit is cultuur.

Lieve Lina,
Tobias Santens

Edward Hopper – A Woman in the Sun

Ik heb het oor dat je me gaf op een wit blad gelegd en ben ermee naar de hangar gelopen. De hangar, weet je nog, waar de tomaten door de ramen groeien, waar het beton
scheurt in de hoeken, waar het zo lekker stil is. Bedankt voor het oor, het is leuk dat je
het een blad lang aan mij toevertrouwt. Ik weet niet goed wat ik nu moet vertellen. Ik
kom hier nog altijd af en toe, gewoon voor mezelf, dan praat ik over de geribbelde
rugleuning van de buschauffeur op weg naar de stad, en over de witte hond die leek
op een kleine beer aan een leiband. Het gaat altijd zo goed, dat praten, ik dacht dat
het nu ook wel… Ik moest vandaag denken aan de maand in het woonblok. Dat woonblok aan het eind van het water dat ze gingen ontruimen, dat ben je toch niet vergeten. Meer dan de helft was al uit het gebouw getrokken, verhuisd ja wat moesten ze
doen, het gebouw ging plat binnen een paar weken, maar toch namen we die kamer
meteen, ‘voor het vast tapijt’ zei je. Hoe rustig het daar was als we ’s avonds een uur
aan het raam kusten. Ik krijg nog altijd kriebels als ik aan je benen denk toen je een
sigaret opstak, hoe je daar zat op het aanrecht met je voeten op een stoel. Toen hebben we zo veel gepraat. Hoe kan zoiets? Uren en uren vertelde je dat je later je oma in
huis wou nemen als je opa doodging. Dat je het verschrikkelijk vond voor de oudjes
die hier op het laatste moment het huis uitmoeten. Het huis, nota bene, waar ze jarenlang hun zieke man hadden gewassen, pillen hadden gesorteerd, san severia’s ge42

kweekt. Je ging daar zo in op dat ik alleen maar naar je handen kon kijken. Als je zag
dat ik keek, hield je midden in je zin op met praten en dan klonk weer dat getik van
de druppels in de gootsteen. De seks daar, op de grond met de ramen open, is de beste die ik ooit heb gehad.
Sorry, dat is niet waarover ik het graag wou hebben. Je hebt je oor niet gegeven om
mij te horen klagen over vroeger, toen ik wel nog wist welke kleren je droeg, wat het
volgende parfum was dat je zou uitproberen, hoe je over mij dacht. En als ik dat allemaal niet wist, dan gaf het niet, want ik moest maar mijn hand uitsteken en jouw arm
was daar. Eigenlijk ben ik niet zo ongelukkig als je waarschijnlijk denkt, ik ben zelfs
best gelukkig. Ik heb mijn boeken en mijn sterren en zo, en godzijdank zijn we allebei
niet succesvol geworden. Stel je voor, ik dagelijks in een maatpak, gewoon om mijn
woorden kracht bij te zetten. Wij, succesvol, ha. Elke dag Chinees afhalen en hopen
dat niemand de Franse kaas ruikt die aan mijn mouw is blijven hangen omdat ik de
was niet gedaan krijg. Geen tijd, geen tijd, geen tijd. Druk. Druk. Druk. Succesvol, wij,
ha… Sorry, ik kan er niets aan doen. Ik mis je en ik hou van je en ik kan het niet beter
of slimmer of poëtischer zeggen dan hier, zo, aan dat wit blad met jouw luisterend
oor erop.
Hopelijk tot snel.
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Boeroscoop
Wolf Goddaer
Elke maand leest uw reporter de sterren die boven de akkers aan de hemel rijzen, als gele balen stro op een smeulend aszwart veld. Het zijn waarheidsgetrouwe voorbodes die
oogstfestijnen of hongersnood in het leven van de arme boer brengen. Lees dus snel wat
u te wachten staat en wees het noodlot te snel af!
Ram: 21/3 –20/4

dus let daar wat op, maar gezien de omstandigheden kan jij daar niet veel aan
Misschien is het niet het juiste moment doen.
om je avontuurlijke kantjes boven te halen, maar gezien Uranus op een lijn met Tweelingen: 22/5 –21/6
Venus ligt heb je geen enkele keuze! Je
bent volop aan het experimenteren op Je zit deze maand met liefdesverdriet. Een
vlak van relaties en seks. Nee zeggen is zeer goede vriend komt je vertellen dat
voor jou geen optie. Het gaat zelfs zo ver die samen is met jouw dierbare. Vreemd,
dat hetzelfde geslacht niet meer veilig is want nochtans leek het alsof hij/zij intevoor jouw charmes, of misschien heb je resse had in jou. Dit is duidelijk het teken
dit al gedaan? Pas enkel op dat je nie- dat dit helemaal niet waar is. Waar zat je
mand jaloers maakt: sommige dierbaren toch met je hoofd de laatste paar weken?
zijn deze maand wat sneller op hun tenen Natuurlijk viel die niet op jou! Hoe dom
getrapt dan anders…
kan je zijn? *zucht* Er zit nu niks anders
op dan volop te denken aan je studies en
carrière, want je weet zelf dat als er geen
Stier: 19/2 –20/3
geld in je broek zit, niemand erin zal zitten.
Je bent in groot levensgevaar, allerbeste
rund! Ongeacht al het grote nieuws over
de vogelgriep in de Franse foie-gras kon je Kreeft: 22/6 –23/7
het toch niet laten om dit dure appetijtje
aan te schaffen. Maar best dat je zo’n dik- Deze maand ben je in een zeer naïeve bui,
ke egoïst bent en je die niet wou delen. sappige Kreeft! Iemand vraagt je om in
Nu ben enkel jij de pineut! Alle andere verkering te gaan en onwetend van wat
sterrenbeelden kunnen aan niets anders dat woord betekent, besluit je maar om
denken dan jouw tragisch overlijden en gewoon te knikken en te lachen. Mistakes
zitten vol met verdriet, wat suckt voor were made! Misschien is het best om wat
hen, maar stiekem wel leuk is om te ho- afstand te nemen van deze persoon, maar
ren. Iedereen zal je herdenken als een wat je ook doet, zeg niet dat het een misgoedhartig mens en de receptie zal echt verstand was. Wacht enkele dagen en geef
wonderlijk zijn. Ze hebben zelfs die ser- dan toe dat het probleem bij jou ligt en
vetten die zo onmogelijk geplooid zijn en niet bij hem/haar, en dat je nog vrij wil
lijken op het Sydney Opera House. Het zijn ofzo. Je weet wel, the usual. Met wat
eten is wel voor sommigen iets te vettig geluk zal hij/zij het niet al te veel doorver45

tellen en vertroebelt de relatie gewoon.
Zolang je crush er maar niet achter komt,
komt alles in orde. De Grote Beer wenst je
alvast veel succes!
Leeuw: 24/7 –23/8
“Wat heb je nu weer uitgestoken?” is jouw
lijfspreuk deze maand, of eerder die van je
ouders. Al die fietscontroles zitten je echt
tot hier *houdt hand boven hoofd*. Je arme portefeuille is al zo veel geplunderd
door die mannen dat je niet anders kan
doen dan een maand overleven op crackers en muesli met yoghurt - en niet eens
die goeie van Pur Natur, maar eerder die
brakke van de Albert Heijn. Om je wat te
verlossen uit je stress moet je nieuw leven
in je kamer blazen. Koop een plant, of
pluk er eentje om je wat geld te besparen.
De Winterkamperfoelie staat volop in
bloei. Zorg er wel voor dat je niet te veel
water geeft; dat is niet alleen slecht voor
de plant, maar water = money en money =
niet in jouw bezit.

om je wat af te leiden van al die negatieve
aura’s om je heen. Met een zak op je rug
en een Groei in de hand kan je de hele
wereld aan. Kamperen kan echt wonderen
doen met een mens. Het allerbeste is om
naakt te kamperen. Er is toch niemand
om je te zien, en dan nog? Hebben we
niet het volste recht om te tonen wat God
ons gegeven heeft? Vergeet gewoon zeker
niet om eten mee te nemen! Je mag gerust
eens decadent doen voor een weekendje,
dus laat al die witte producten maar thuis.
Het doet de ronde dat de foie-gras echt
goed is rond deze tijd van het jaar…
Schorpioen: 24/10–22/11

Je bent wat sneller op je tenen getrapt dan
anders. Eén van je dierbaren is “los van ‘t
padje” en nu zit jij te kampen met iedereens commentaar erover. Ze rammen
waanbeelden in je hoofd en die spoken nu
doorheen je vierde chakra - en je weet wat
ze zeggen over je vierde chakra, ayaté! Je
wil er over gaan praten met je bestie om je
hart te luchten, maar na die grote stank
Maagd: 24/8 –23/9
van een tijd geleden lijkt dat toch niet
zo’n goed idee, en dat strontelelijk geJe bent helemaal in de wolken. Die ene kleurde haar, lik wtf? Ditchen die handel!
speciale waar je al zo lang achter zit zegt
eindelijk ja! Beter nog, die is zo van de Boogschutter: 23/12–22/12
kaart dat er enkel een knikje en schattig
lachje van komt. Je mag boffen, beste Je kan al een tijdje niet meer goed slapen
Maagd, want je hebt eindelijk beet, en wat en dat baart je zorgen. Wat scheelt er nu
voor een vangst! Waar wacht je op? Ga precies? Is het omdat je vriend constant
het iedereen vertellen dat je samen bent! met je wil muilen? Of die andere die al
Maak het facebook-official! Zet een schat- een tijd een kort lontje heeft maar zwijgt
tige instagram foto asap online van die als een graf? Kijk vooral niet verder dan je
ene keer toen je hem/haar achtervolgde in neus lang is; het is waarschijnlijk je kutde Veldstraat! Totaal niet creepy.
buur die vanaf zijn balkon tot een gat in
de nacht staat te schreeuwen over één of
andere rosse eend. De oplossing? Luister
Weegschaal: 24/9 –23/10
naar de gouden raad van tante Kaat: oordopjes werken als wonderen, de politie is
Je besluit deze maand om een weekendje maar één telefoontje van je verwijderd en
afstand te nemen van alle social media en gebruik droogshampoo om vetvlekken uit
eens te vertoeven in het bos op je eentje je kleren te halen.
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‘kennis’schap. Maar wees niet getreurd, je
kan altijd nieuwe vrienden maken, bétere
vrienden, zoals die emo van je jaar. Doe
Je bent in extase omdat iedereen er zo ge- eens zot om erbij te horen, kleur je haar
lukkig bij loopt deze maand: de ene heeft nog eens ofzo, whatever.
een nieuw lief, de ander is dolblij dat de
rosse stekelstaarteend wordt uitgeroeid, Vissen: 19/2–20/3
mensen willen je zeer graag als vriend
Je voelt je helemaal in orde deze maand
hebben (wel een vreemd kapsel, maar je
en niemand kan je hiervoor verwijten! De
bent niet kieskeurig), je vriend wil conrosse stekelstaarteend wordt eindelijk uitstant muilen met alles wat beweegt, één
geroeid en dat moet je vieren. Je herinnert
of andere dakloze zit naakt in je tuin te
je die dag maar al te goed wanneer die
kamperen, … Er is geen wolkje aan de
rosse eend zomaar al je frieten stal en
lucht deze maand! Toch zit er iets je
wegvloog alsof het niks was. Jarenlang
dwars. Je weet niet waarom, maar je hebt
heeft hij je geteisterd maar nu is het tij
het gevoel alsof er iemand ontbreekt… Zal
eindelijk gekeerd. Daarom is het je volste
wel niks ernstigs zijn! Laat je goed hurecht om het van de daken te schreeuwen,
meur zeker niet verpesten door dit gevoel!
want iedereen heeft recht op dit zalige
nieuws!
Waterman: 21/1–18/2
Steenbok: 23/12–20/1

Je wordt verwaarloosd door je vrienden en
dat is niet fijn. Weet je nog die ene keer
wanneer je besloten hebt om toch niet te
douchen na het uitgaan? Wel, je vrienden
herinneren het zich maar al te goed. Stinken dat je deed!! Als voorzorgsmaatregel
hebben je maatjes maar besloten om je
vriendschap
te
degraderen
tot
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Katerblaast
Sarah H., grijpend naar een cantuspot: "Ah, das geen wc-papierrol."
Renaat C. op de beiaardcantus na het clublied van de VPPK, super luid richting de
VPPK: "Daar moet ne piemel in, daar moet ne piemel in..."
Sarah V.: "Hoe ver is het?"
Lisa kijkt op Google maps: "400m".
Sarah V.: "En als je het op wandelen zet?"
Lisa W.: “Ik wou al 2 maanden geleden samen zijn met Jones” (Jonas DS nvr.)
Arjen VDW: “Waarom ik Bio-ingenieur gekozen heb? Ik wou al sinds mijn drie jaar
Bioloog worden omdat ik geobsedeerd was door planten en dieren. En in 't 6e middelbaar heb ik dan besloten dat ik ook een job wou hebben.”
Jonas DS, op weg om inkopen te doen in de Carrefour: “Seg Carrefour voor wa zou da
staan? Car Four fso?” ('auto 4' in het engels)
Nick DS: “Volgens mij is da gewoon frans voor kruispunt...”
Melissa (2e bach) na het likken van haar elleboog: “Daarvan doet mijn nek altijd pijn,
ik lik te veel aan mijn ellebogen.”
Nick DS: “Wolf kan echt nog met passie piano spelen.”
Simon M.: “Zelfde passie waarmee hij pijpt.”
Wolf G.: “Dat klopt!”
Jens D. tijdens het IFK judo tegen iemand waarvan zijn gordel aan het loskomen was:
“Heeee pas op, uwen drendel is los!!”
Tom S.: “Doe mond op mond reclame, dat werkt het best.”
Kathy van de resto: “Soep is eten en drinken tegelijkertijd.”
Fara: “Gelijk nen Duvel dus!”
*awkward silence*
Kobe Ilsen tegen Jonas DS: "Amai uw adem stinkt!"
Eline R.: "Fara, weet jij waar de lege kwak ligt?" (Bedoelde doos)
Elke VLAK’er tijdens hun clublied: “Logo's en audio's, wij zijn de toekomst van morgen...”
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Wist je dat ...
... de VEK ook een wist-je-datjespagina heeft in hun boekje, 'Gossip Girl' genaamd.
... Daar soms ook verhalen over VLK'ers in komen.
... Die VLK'er dat las en nieuwe dingen over zichzelf te weten kwam.
... De verbroedering tussen de Feesten met de VEK echt al een intieme relatie geworden is.
... Zodanig dat 2 mannelijke Feesten (volgens het artikel) lustig stonden te muilen.
... Dat zowel Maxim als Nico hier niets meer van weten.
... Dit dan dus ook niet gebeurd is? (Hopen ze)

Wist je dat...
... onze inzendpagina ook origineel gebruikt wordt?

...
Grappige uitspraak gehoord of iemand haalde een stoot uit? Deel het met ons via
www.boerekot.be/katerblaast en zie het in de volgende Groei verschijnen!
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