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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!
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De praeses spreekt
Boeren van Gent en omstreken
Dit is de laatste keer dat ik jullie aanschrijf als senior via het medium der Groei. Het is
de eerste week van mei en iedereen vliegt de boeken in. Helaas hebben de laatstejaars
onder ons nog geen tijd om die lege - soms zelfs nog niet afgedrukte – cursussen te
openen. The thesisdeadline komt dichterbij en daarnaast zijn ook de groepswerken
aan het opstapelen — die je uiteraard tot het allerlaatste moment hebt uitgesteld.
Daarbovenop moet ik nog de pen in de hand nemen of de toetsen aan de vingers
dezer dagen om een artikel te schrijven om de groeilezertjes te plezieren. Na drie jaar
begint het moeilijk te worden om nog een originele tekst uit mijn mouw te schudden,
dus ga ik nog maar eens een mooi overzicht maken van de afgelopen geweldige
activiteiten! Hier komt die dan, veel leesplezier!
De laatste rechte lijn is ingezet, de fun zit er op, de examens komen gestaag
dichterbij. De laatste Groei voor dit jaar zal weldra (bij deze) in jullie handjes rusten
en de blok zal zijn intrede nemen. Alvorens deze tragische gebeurtenis zich
manifesteert, wil ik graag een blik terugwerpen op een paar bewogen weken.
De paasvakantie werd voor het praesidium verheerlijkt met een ontspannende
activiteit om de banden nog wat extra hecht te smeden en de laatste weken te
knallen! Na de paasvakantie vloog cultuur er direct in met hun uitreiking op de
boerenpoppol. Veel boeren en boerinnen van de Coupure kregen een medaille
opgespeld en gingen met een nieuwe titel en fles cava naar huis. De fakbar was dan
ook geen gewoon gebeuren die avond. In de lijn van de christelijke feestdagen, werd
de fakbar gedoopt tot zedige fakbar. Mensen kregen kruisjes bij de enorm zedige daad
van pintjes drinken en het werd een zeer zedig feestje tot in de late uurtjes. Omdat we
nog steeds studenten zijn en niet alles zedig moet zijn, was het de week erop beach
party fakbar. Het zand zat de volgende dag overal, maar de bloemenkransen,
zwemshorten en zonnebrillen zorgden wel voor een paar extra graden in de Koe.
Dinsdag was het de Did you just assume my gender Themacantus. De zaal werd
verdeeld in twee kampen, waar iedereen zich mocht verkleden in het geslacht waar ze
zich op dat moment het meest door aangesproken voelden. Mensen kwamen verbazingwekkend goed verkleed, met semi man/vrouwen, manvrouwen en vrouwmannen en zelfs 2 rasechte drag queens. Het was een cantus vol vrouwonvriendelijke
nummers en de zoektocht naar manonvriendelijke nummers werd na enige tijd
gestaakt bij gebrek aan nummers in de codex. Man tegen vrouw werd uitgevochten in
een strijd met heel diepgewordelde gevoelens van ongelijkwaardigheid. Wie uiteindelijk de titel van sterkste geslacht naar huis heeft genomen mag iedereen voor zichzelf uitmaken.
Donderdag knalde PBR ons omver met een debat over de kernuitstap om die
bekaterde hoofden van ons te verrijken met kennis op Project Sigma. Helaas was de
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intelectuele tussenkomst van korte duur, want vrijdag verwelkomden we de ereleden,
vriendjes en familie op de Ouwezakken, vriendjes en familiecantus. Het werd een
avond vol genante verhalen, topschijven en goede sfeer.
De volgende week werd gedomineerd door de 12-urenloop. Ookal was het
loopparcours enkele 10-tallen meters te lang naar de conditie van veel mensen, we
hebben al lang niet meer zo’n opkomst lopers gehad. DIKKE MERCI! Het spammen
van onze sporties heeft duidelijk geloond en zo behaalden we wederom de 3e plaats
op dit zeer ambitieuze sportevent. Met een snellere gemiddelde snelheid ben ik zeer
trots op onze eeuwige derde plek. Zelfs in de draag-de-praesesronde, waar ik normaal
gedragen moest worden, moest ik mezelf nog eens dragen ook. Ook hier werden we
glorieus derde, ookal weten we dat qua originaliteit we uiteraard gewonnen hebben.
Donderdag begaven de paviljoenruiten het bijna onder de serieuze bass die te horen
was tijdens de Top33 fuif. Met zulke beats, extra goedkoop bier voor extra goedkope
prijzen en iets minder volk in de zaal, wat zich resulteert in veel meer dansplaats per
persoon, kon deze fuif niet anders dan een toppertje worden.
Op woensdag van week 10 na 2 heerlijk warme dagen verlof ging het IFK over tot de
finale. We stonden met wel 3 teams in de finale en verloren daar met stijl tegen de
concurrentie. Al deze hoge plaatsen leverden ons echter verdiend weer de 3e plaats
voor sportiefste faculteit op. We kwamen dit jaar zelfs tamelijk dicht bij de tweede
plaats. VTK you better watch out!
Donderdag 3 mei hielden we een 2e schachtenconvent om de schachten de kans te
geven de meest gezongen cantusnummers toch ietwat te beheren alvorens ontgroend
te worden. De avond liep even desastreus geweldig af net als de vorige keer, wat wilt
zeggen dat onze eerstejaars echt iets bijgeleerd hebben dit jaar. Zelfs als buizen ze
over de hele lijn, ze kunnen trots zeggen dat ze zichzelf, hun dranklimieten en talloze
cantusnummers hebben leren kennen dit jaar. De fameuze schachtensprong behaalde
dit jaar dan ook een verbluffend record dat in de komende jaren maar moeilijk
overtroffen kan worden.
Voor de laatste maal, groetjes van deze Senior.
Praeses ex, Prosenior in
Tomas
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Afscheid van de Vice
20 september 2013 is waar mijn universiteitsverhaal begon
The world was my oyster, ik dacht dat ik alles aan kon.
Ik kwam voor het eerst op de faculteit vol goede wil
Ik stond er gelukkig niet alleen voor, ik begon mijn avontuur samen met Emil.
Maandag eerste lessen programmeren, dinsdag direct streekbierenavond
Woensdag Student Kick-off, we tjolden in Gent goed rond.
Donderdag eerste Agorafuif en ik was verkocht voor de studentenvereniging
Ik plantte er onbewust de zaadjes voor m’n huidige vriendenkring.
Vrijdag vertrekken op weekend en genieten van m’n eerste cantus
Zaterdag opstaan met de 4e kater die week, zodus.
Het praesidium bleef voor mij maar een aparte bende
Maar ik was ze dankbaar dat ik dankzij hen meer eerstejaars kende.
Als schacht onder senior Lotje bibberde je onder haar luide kreten
Maar met temmers Swanda, Inez en Lisa was het een jaar om nooit te vergeten.
Het schachtenkoninglint is net aan mij voorbijgegaan
Ik ging voor een breder lint, want ik ben direct voor praesidiumlid gegaan.
Met Emil, Gorik en Maxim vormden we onze eigen partysquad
Maar niet iedereen overleefde het bio-irs-bloedbad.
Een voor een zag ik m’n buddies de faculteit verlaten
Het was geen eeuwig afscheid, het bleven gelukkig wel m’n maten.
Ikzelf bleef ook niet gespaard van een jaarlijkse dosis 2e zit
Maar de doorzetter wint altijd, ik bleef gespaard van het gevreesde GIT.
Met enkele 10’tjes hier en een deliberatie daar
Ik was geslaagd en ging vol goesting naar mijn 2e jaar.
Nog meer lessen nu en van een hoger niveau
Daar bovenop een praesidiumfunctie was niet echt ne cadeau
Maar mijn functie en jaar delen met ICThijs
‘t was een leutige bedoening, ik vond het wijs.
Zo wijs dat mijn 2e praesidiumjaar weer met Thijs zou zijn
Samen met Opsomer kregen ze ons als Fouriers niet klein.
Werken achter de schermen maar ook overal aanwezig zijn
Dat alles combineren met onze Fourierchallenges maakte het voor mij onvergetelijk
fijn.
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De toog werd mijn werkplek, het Paviljoen mijn 2e home
Ik spendeerde meer tijd daar dan in de les, zonder schroom.
De trend was gezet, ik zou alles voor de VLK geven
Het jaar erna ging ik als Praeses door het leven.
Een heel team in goede banen leiden
Met onze on-point activiteiten konden we menig lid verblijden.
Mijn bende, mijn verantwoordelijkheid
Hun onuitputbare inzet en motivatie hebben alsook mij vaak verblijd.
Dat jaar was naar mijn mening zeker mijn hoogtepunt
Ik leerde zo veel nieuwe mensen kennen dat je het amper geloven kunt.
Er was geen enkele avond dat ik niet ging gaan feesten
Maar geen enkel feestje kon tippen aan de Paviljoenfeestjes, die waren de heetsten.
Drankgebruik en het sociaal leven konden elkaar goed aansporen
Volgens sommigen ging ik er over en was ik los aan ’t ontsporen.
Maar ondanks het vele brossen, wist ik exact wat ik deed
Alles ging volgens plan, mijn prioriteiten waren straight.
Weliswaar sloot ik menig avond af zonder herinnering
Mijn alterego Patrick werd steeds meer een real thing.
Wat ik allemaal uitspookte ga’k hier niet uit de doeken doen
Wil je het echt weten, moet je het maar vragen aan de mensen aanwezig toen.

VLK afsluiten deed ik als Vice van Tomas
We beleefden samen 2 topjaren eersteklas.
Er was geen enkel moment dat we niet overeen kwamen
Ik kan niet blijer zijn van onze 2 jaar samen.
Dit waren m’n toppunten, nu tijd voor wat meligheid
Ik ga iedereen van de VLK missen, ik wil niemand van jullie kwijt
Zowel de praesidiumleden van vroeger als van nu
Ik vond het de max met jullie, continu!
Wie ik nog zal missen zijn de leden en de commilitones in de corona
Maar ook mijn schachtjes dit jaar zal ik missen, oh ja, oh ja.
Jullie maakten mijn laatste jaar zowaar memorabel
En ook jullie “Papa Tim” benaming vond ik adorabel.
Je zou zeggen dat je het fysiek niet zien kan
Maar mentaal evolueerde ik van onschuldige jongen tot heuse man.
5 jaren vol ervaringen en leuke herinneringen
M’n gedicht is te kort voor alle memorabele vermeldingen.
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Mijn laatste studentenweken vliegen nu voorbij
Het einde is in zicht en komt veel te snel dichtbij
De traantjes zullen vloeien op mijn zwanezang
Maar hun tijd is gekomen, ik laat ze hun vrije gang.
Shout-out naar iedereen die ik leerde kennen afgelopen jaren
Ik wil aan ieder van jullie mijn oneindige liefde en vriendschap verklaren.
Ik hoop dat ik ook jullie studententijd er wat leuker op maakte
En veel leuke herinneringen voor jullie veroorzaakte.
Ik kan het haast niet verwoorden hoe ik het gemis al voel aankomen
De laatste 5 jaren had ik niet mooier durven dromen
Ik laat mijn baby over aan de volgende generaties praesidiumleden
Ze is niet meer van mij om voor te zorgen, vanaf heden
De VLK zal altijd een plekje in mijn hart hebben, ongezien
Maar ook de faculteit zoals ze is, zal ik ze niet meer zo vaak zien.
Dit alles voelt wat beangstigend aan
Dat ik hier volgend jaar niet meer ben en als oude zak door het leven moet gaan.
Aan mijn kinders ga ik vol overtuiging het volgende advies geven:
“Jaja, mijne studententijd, dat was de schoonsten tijd van mijn leven”
Voor iedereen, een laatste shout-out
Hier volgen mijn laatste liefdevolle woordjes: VICE OUT!

8

9

De bomen van het UZ
Cursus
Bomen zijn heel gezond, dat weet iedereen en dat is ook exact de reden waarom ze in
talrijke bosjes voorkomen op de uitgestrekte domeinen van het Universitair
Ziekenhuis te Gent. Onlangs ontstond er dus grote commotie toen gebleken was dat
één van deze bomen niet bestand was tegen de gruwelijke weersomstandigheden van
een Belgische winter. In het gerenommeerde nieuwsmagazine Het Laatste Nieuws,
van 19 januari 2018 staat het volgende te lezen:
“Ook het UZ in Gent deelde in de brokken door de storm die over ons land trok. Zo
viel een linde van ruim twintig meter lang en een diameter van 80 centimeter tegen
de achterkant van het revalidatiecentrum (K7). Hierdoor liepen een kind en een
begeleider lichte verwondingen op. Het kind kreeg wat glas op zich terwijl de
begeleider zich bezeerde aan de teen bij het wegspringen in de polyvalente ruimte.
Het dak en de gevel liepen wat schade op en twee ramen sneuvelden. De combinatie
van de felle rukwinden en het rotten van de boom deden de linde omvallen. De boom
werd in stukken gezaagd en gespecialiseerd personeel onderzocht de andere bomen
op de site, zodat er niet opnieuw ongelukken kunnen plaats vinden.”
Nu was mijn nieuwsgierigheid toch wel de kop aan het opsteken, en om ervoor te
zorgen dat er zich nooit nog zo’n ramp kan voordoen, besloot ik onderzoek uit te
voeren naar welke bomen er precies staan in de talloze jachtgebieden van het UZ.
Hieronder een overzicht:
Bij aankomst vallen de grote
populieren als eerste op. Populieren
staan gekend om hun lange
cilindervorm, waardoor ze mooie
afschermingen tegen de wind
vormen zodat de kleinere boompjes
errond niet omvallen. Zo zijn de
kleintjes al geen risicobomen meer,
dus dat zit wel snor. De populieren
daarentegen, staan dan wel zelf in
de wind natuurlijk, waardoor ze zelf
een windrisico vormen. Gelukkig
was de boswachter van dienst zich
daarvan bewust, en heeft die ervoor
gezorgd dat er naast de hoge populieren een nóg hoger gebouw aangeplant werd,
waardoor de populieren nu ook uit de wind staan. Gelukkig maar, wat anders zouden
die populieren omgehakt moeten worden.
Een beetje verder bevinden zich aan de randen van eigendommen van de Heer U.Z.
Gent een verzameling kleinere boompjes. Het gaat onder meer over berken,
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hazelaars, esdoorns en hier en daar was er
zelfs een cipres te vinden. Ook hier is er
geen probleem te vinden met de
bestendigheid van de bomen tegen
mogelijke windvlagen. In dit geval zijn de
bomen ofwel klein genoeg om amper impact
te hebben, ofwel groot genoeg om een
wortelstelsel te hebben dat uitgebreid
genoeg is om stand te houden. Op naar de
volgende plek dus!
Een andere boomsoort die hier heel opvallend
aanwezig is, vooral in nu tijdens het bloeiseizoen,
is de paardenkastanje. Ne vree schuunen buum,
en eigenlijk zou hij hier nergens meer mogen
staan, want het is wel degelijk een risico. Nu is
het toch wel een geluk bij een ongeluk dat de
meeste van die kastanjes last hebben van
‘bacteriekanker’, waardoor ze op termijn gewoon
vanzelf zullen afsterven, dus ze moeten niet
gekapt worden, hoera!

Na alle bomen uitgebreid en
gedetailleerd bestudeerd te hebben,
moet ik nu toch besluiten dat er
helemaal geen risico meer is op
omvallende bomen, waardoor ik met
een gerust hart de campus kan
verlaten. Maar plots kom ik toch wel
geen
bord
tegen
waar
‘De
knuffelboom’ op staat zeker! Als grote
fan
van
bomen,
knuffels
én
knuffelbomen besluit ik er meteen op
af te gaan! Een knuffelboom heb ik
nog nooit in levende lijve gezien, dus ik moet dat wel gaan bekijken natuurlijk! Ik had
me nochtans de moeite kunnen besparen… Het is een kinderdagverblijf… En het ziet
er niet eens knuffelig uit… Wat een teleurstelling…
Fara out
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Tuinhuislicht
Fouriers
Ik heb het licht in het tuinhuis laten aanstaan. Het was niet expres, ik moest namelijk
ergens tijdens de vroege schemering om god weet welke reden een schroevendraaier
terugleggen en een vijftal kleine bloempotjes halen. Het was nog niet donker genoeg
om een belemmerd zicht te ervaren, maar ook niet licht genoeg meer om door kasten
en kasten aan willekeurig gereedschap te lopen grabbelen zonder het zoeken te
bemoeilijken. Je kent het wel, het punt waarop je ergens binnenwandelt en denkt:
“Hmm… Het is hier best donker, ik steek het licht even aan.” De schakelaar zingt z’n
vertrouwde lied bestaande uit een simpele kliktoon en onbewust verwacht je een
volledige kliktoon lang binnen te stappen in een nieuwe, opgeklaarde wereld. Helaas,
milliseconden na het overslaan van de vonk tussen de beide uiteinden van de TLlamp besef je dat het eigenlijk echt nog niet donker genoeg was om elektriciteit te
verspillen. Dit hoort niet de reden te zijn dat Doel 3 bestaat. Maar in al m’n inherente
haast vergat ik het licht terug uit te doen. Ik voel me mild schuldig om het feit dat het
licht al een paar uur brandt voor een grasmaaier, wat fietsen en een rommelige
werkbank, maar tegelijk maakt het me gelukkig. Nu het al eventjes geleden is dat het
laatste zonnestraaltje de horizon raakte, vind ik het licht achteraan de tuin eigenlijk
niet onaangenaam. Het tuinhuis is nu niet langer een verzameling van houten
muurtjes, opgetrokken voor het bewaren van spullen die je liever niet in je huis zelf
bewaart, het is een zonnetje geworden aan de horizon van m’n gazon.
Nu de maand mei aangebroken is, is het weer het moment om ’s avonds buiten te
zitten. Toegegeven, het vergt nog steeds een trui of een dun dekentje maar ik zit
tenminste al buiten. Het leuke aan buiten zitten na een zonnige dag is het feit dat je
kan ademen. Oké, ademen is een vrij continu proces in je vaste, vluchtige routine,
maar hier ádem je tenminste echt. In, uit. Een verfrissende streling kronkelt je
lichaam binnen van aan je neus tot ver in je diepste longblaasje. Niet per se de
verfrissing zoals je die krijgt van een koude Rodenbach op je dakterras of van een duik
in een rivier ergens in het midden van de Italiaanse zomer, maar iets anders. Ondanks
de trui voelt het namelijk niet als een fysieke verfrissing, maar eerder als een mentale.
Je ademt namelijk verse lucht. Lucht zonder agenda, lucht zonder verplichting. Je
ademt plots niet meer omdat het moet, je ademt omdat het mag, je ademt omdat het
kan. Je hoort hoe de zuurstof doorheen je longen kriebelt en je bloedbaan
binnenglipt. Je voelt hoe het zachtjes je hart bereikt om zich van daar uit een weg te
banen naar je hersenpan. Vervolgens adem je uit in een rustige en lange haal. Met het
warme wolkje lucht dat je lichaam verlaat, voel je ook de stress en de rush van die dag
meekomen. Met iedere cyclus wordt op die manier een stukje van de stresslucht
vervangen door adem zonder horloge. De uitgestoten, gesatureerde levenslucht
vervaagt samen met je gedachten in de ijle ether tot het verdwijnt in het donkere en
het onverlichte, het bekende doch onbewuste. Je stofzuigt je hoofd. Je ouders zeggen
je af en toe dat je je slaapkamer dient op te ruimen, maar je moet zelf het initiatief
nemen om je bovenkamer ook proper te houden. Je breinbureau vol losse
gedachteblaadjes, doodles en pseudopoëzie dient weer netjes te worden, met alles
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mooi gesorteerd in de kasten en archieven zodat je de relevante notities kan
terugvinden wanneer je ze nodig hebt.
Ik zit nu een 40-tal minuutjes buiten en mijn kamer lijkt gestofzuigd en m’n lakens
voelen ververst. Het anders koude TL-licht werpt plotseling een warme gloed op het
whiskyglas voor me. Aberlour single malt, geen idee, iets uit papa’s whiskykast. Het
zat in een mooie groene doos en er staat in grote letters op dat het achttien jaar oud
is, dus dan zal het wel niet slecht zijn zeker? Hoogstwaarschijnlijk is dat de reden
voor deze tekst, want van whisky neem ik mezelf altijd een pak serieuzer dan anders.
Het soort serieus zonder echt te weten waar ik over spreek, een beetje zoals met de
fles zelf eigenlijk. Misschien is dat net wat ik er zo lekker aan vind. Misschien ook
niet. Een ding is zeker, het tuinhuislicht heeft lang genoeg gebrand voor één avond.
De rest van het onverlichte is voor de maan. Die weet waar hij over spreekt.

13

What time is it? Summertime!!
Allez bijna toch - Feest
Die tijd vliegt toch, hé? Het is al mei, het zonnetje schijnt weer zoals nooit tevoren, de
meiklokjes staan in bloei, het is zo net te warm overdag voor een lange broek ‘s morgens
en ‘s avonds net te koud voor een korte, kortom de tijd van het jaar! De welverdiende
vakantie waar je misschien al weken naar verlangt is dan ook weer in aantocht. Maar
we trappen er weer in, beste lezers, we trappen er weer in. Want eenmaal die
welverdiende vakantie daar is en we eindelijk kunnen doen wat we het hele jaar wilden
doen, zitten de meesten van ons toch weer 2 maand op hun gat om dan niet toe te willen
geven dat het 2 verspilde maanden waren. Of tenminste wij dan.
Daarom zijn wij er om wat leuke ideetjes te verschaffen die je volop kunnen bezighouden
in de zomervakantie/de enkele weken genade voor 2de-zit-blok én daarbij studentikoos
as f*ck zijn.

“Dit artikel is dus niet voor mij haha :p”
~Nick De Smedt
Festivalleke doen
Oke misschien is dit niet echt zo studentikoos qua
prijs, maar wel qua beleving! We weten allemaal
hoe het zit deze maanden. Quasi elke week is er wel
iets te doen, en dat binnen ons eigen belgenland.
Denk maar aan Rock Werchter, Tomorrowland,
DOUUUURRREEEUUUUUUHHHH,
Pukkelpop,
Graspop, Rimpelrock, … Ticketjes zijn niet even
makkelijk te bemachtigen, maar zijn het wel meer dan waard!
Protip: check zeker www.ticketswap.be als je dit nog niet kent. Letterlijk elk festival
komt erop voor, ook al is het maar voor een milliseconde.

Vrijwilligerswerk
Deze mooie verdienste waarbij je vertrekt met een
goed gevoel (en lowkey toch wel blij bent dat je je cv
nog wat kan bijschaven maar ssssst) is het zeker meer
dan waard! Er zijn genoeg initiatieven om je steentje
bij
te
dragen.
Check
hiervoor
zeker
www.travelactive.nl!
Deze
site
biedt allerlei
mogelijkheden om in Azië, Afrika en Latijns-Amerika
te vertoeven. Educatie, bouwen, boerderijwerk, noem
maar op! Geen fan van het buitenland? Geen
probleem! Er zijn genoeg manieren om binnen onze
landsgrenzen te blijven. Het is zeker de moeite waard!
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Ne keer goed met de vriendjes trekken
OP STAP GAAN BEDOEL IK DAN! Er zullen wel genoeg mensen zijn die geen hol te
doen hebben komende maanden/niet verwacht hadden dat ze zo veel vakantie gingen
hebben. Geen inspiratie? Volgende ideetjes helpen je misschien op weg.
 Een barbecue’tje placeren


Midzomercantuuus!!!



Terraske doen



Citytrippen naar een grote stad



Strandhangen



Citytrippen naar een kleinere stad



Roadtrippen (= Citytrippen²)



Ik hou echt van citytrippen

Vakantiejob doen
Let’s face it: die centjes moeten van ergens komen. Natuurlijk is het niet zo evident
om een vakantiejob te vinden die je écht goed ligt. Je kan aan de band gaan werken,
maar dat zou sneu zijn van het mooie weer. Hier enkele leuke studentenjobs die je
kan doen waarbij je nog steeds ofwel genoeg tijd hebt, ofwel genoeg buiten zit:
 Horeca aan zee! Zorg er wel voor dat je bij het oversteken van de dijk niet
omvergeramd wordt door een gocart…


Bijles geven. Het verdient keigoed, vergt niet enorm veel voorbereiding én geeft je
genoeg vrije tijd! Daarbij kan je je agenda naar behoren invullen wanneer je wil!



Plattelandswerk. Er zijn genoeg vacatures waarbije je eens goed op de
boerenbuiten kan gaan vertoeven.

TAALKAAAAMP
Ben je een enorme talenknobbel? Of ben je dat juist
niet? Hoe dan ook, het is in beide gevallen geen
slecht idee om nog eens snel wat taal bij te schaven
vooraleer je die wijde werkwereld in trekt. Daarbij
heb je echt de tijd van je leven én leer je nog eens
goeie vrienden kennen naast die o zo mooie taal! Pret
en kennis verzekerd!
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Toerist in eigen land wezen
Ons land heeft genoeg plaatsen en activiteiten om eens wat cultuur op te snuiven, en
dat vaak aan zeer goeie prijzen! Wat over de wereldoorlogen geïnformeerd worden,
een museumke doen, openwervendagen, noem maar op. Je zou schrikken van wat
voor een prachtjes wij hebben op eigen grond.

Aan je lijn werken
1. Triggered
2. Na zo’n jaartje vol met uitgaan, pintelieren, durums en
julientjes (of de op elk vlak superieurdere rombautjes; zie
punt 1) én dan nog eens het occasionele “ik heb goed
gestudeerd vandaag dus ik ga me eens soigneren” is het
misschien toch eens tijd om goed in ‘t zweet te vliegen. Gaan
lopen, fitnessabonnementje aanschaffen of regelmatig gaan
zwemmen is dé manier bij uitstek om zowel te genieten van
die vrije tijd alsook je body on fleek te krijgen.

Kortom, gewoon doen waarin je goesting hebt
Ben je na al deze tips nog steeds niet overtuigd dat je vakantie goed gevuld kan zijn?
Of ben je wel overtuigd maar weet je al dat je toch niks hiervan gaat doen en gewoon
in je zetel gaat hangen? Geen zorgen, je bent vast niet de enige. En daarbij is dat juist
wat jij wil doen! Zolang je geen spijt hebt, is alles oke :D En met deze laatste woorden
zeggen wij vaarwel.
Feest out
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Picknicktips
Paviljoen
Met het mooie weer van de voorbije weken (aleeja met daartussen een week met wat
minder weer ook natuurlijk, we wonen nog steeds in België) is dit het ideale moment
voor een picknick in het park. Maar hier bij komt toch het één en ander kijken en ik
heb enkele (de volle 11 :p) belangrijke tips verzameld voor de perfecte picknick.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Check op voorhand het weer, dan weet je waarop je voorbereid moet zijn en of
het eigenlijk wel zo’n goed idee is om die dag te gaan picknicken.
Zoek je een leuk parkje uit, er is meer dan keuze genoeg in Gent.
Pak zeker een dekentje mee om op te zitten, dat is lekker comfy! Best neem je
elk afzonderlijk een dekentje mee zodat iedereen zelf kan kiezen waar hij of zij
zit. Gedaan met die eeuwige discussies of jullie nu in de zon of in de schaduw
gaan picknicken.
Zet je wijn (indien witte) of bier of andere dranken, (je snapt wel wat ik bedoel)
de avond ervoor al fris: een beetje verfrissing zal niet ongelegen komen als je
ligt te bakken in de zon, dus probeer hier zeker aan te denken!
Vergeet geen mes en een kurkentrekker (voor bij het lekker fris wijntje).
Pak ook maar een grote fles zonnecrème en eventueel een insectenspray mee, je
wilt je de picknick achteraf niet beklagen.
Gezelschapsspelletjes of op z’n minst gewoon een pak kaarten voor de stilzitters
of enkele actievere spelletjes zoals kubben of badminton zijn altijd leuk om mee
te hebben.
Vuilniszakken, want het vuil achter laten is nooit een optie!
Pak water met citroen en/of limoen erin mee voor nog extra verfrissing. Zet ook
deze de avond ervoor al koel. En als je handen vrij hebt, pak dan nog een
thermos met ijsblokjes erin mee.
Pak servetten (of gewoon een wc-rol voor de studenten) mee.
Kies voor eten dat makkelijk uit het vuistje gegeten kan worden om het jezelf
niet te moeilijk te maken.

Wat je concreet van eten meeneemt, moet je zelf maar beslissen. Als je zelf niet direct
inspiratie hebt, kan je altijd het internet raadplegen voor niet te dure, niet te
moeilijke, lekker verfrissende hapjes. Misschien kan je zelf met je vrienden afspreken
elk iets mee te pakken om te delen (zeker een aanrader als je vrienden hebt die graag
met eten bezig zijn, want zij pakken dan de zotste dingen mee). Voor de rest zou ik
zeggen: geniet ervan en smakelijk!
Toedels
Sarah Hertecant

18

Test: op welke kandidaat van de
mol lijk jij het meest?
PBR
Vraag 1: Welke professor wil je terugzien tijdens je
avontuur?
A: Prof. Godelieve Gheysen
B: Prof. Wim Soetaert
C: Prof. Mathias D’Hooghe
D: Prof. Wim Cosyn (Fysica 2 sinds 2016)
E : Prof. Dirk Reheul
Vraag 2: Stel dat je in het praesidium zou gaan, welke functie zou je willen doen?
A: Groei
B: Echt geen idee
C: Cultuur
D: Fourier
E: Sport
Vraag 3: Welk kleur vind je het mooist?
A: Roze
B: Blauw
C: Rood
D: Geel
E: Groen
Vraag 4: Hoe kom je naar de faculteit?
A: Auto
B: Fiets
C: Brommer
D: Helikopter
E: Te voet

Vraag 5: Wat zou je niet kunnen missen op de faculteit?
A: De waterkraantjes
B: De stoeltjes tegen de zonnemuur
C: Het paviljoentje
D: De tuin
E: De Oehoe
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Vraag 6: Leukste sport?
A: Gamen
B: Fietsen
C: Judo
D: Zwemmen
E: Lopen
Vraag 7: Heb je al eens geldstukjes in Kathy haar pot gestoken?
A: Ja, goeie karma!
B: Ik heb nooit centjes…
C: Neen, ik doe daar niet aan mee.
D: Ja, maar enkel rostjes.
E: Ik ben dat van plan!
Vraag 8: Vervelendste vak?
A: Microbiologie
B: Chemie 4
C: Dierkunde 1
D: Wiskunde 1,2,3 en 4
E: Plantkunde 2
Vraag 9: Welke naam past het best bij de faculteitskat?
A: Kelly
B: Kroketje
C: Christina
D: Katrien
E: Biokat
Vraag 10: Welke karaktertrek past het best bij jou?
A: Grappig
B: Lui
C: Lief
D: Bazig
E: Competitief

PBR xoxo!
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Meeste A’s: Lyold
Meeste B’s: Baha
Meeste C’s: Pieter
Meeste D’s: Pascal
Meeste E’s: Joke

Kleurwedstrijd!
Neem die pennenzak van in het vierde leerjaar (zo eentje met drie flappen en veel te
veel stiften en als je geluk had zat ook huidskleur ertussen en dan wou iedereen die
lenen) van onder het stof!
Kleur alles heel fijntjes
Mooi binnen de lijntjes
Voorzichtig in
En WIN!

Hang je pronkstuk met naam en leeftijd op aan het prikbord recht tegenover de Villa
in de kelder van blok E. Je hebt tijd tot aan het einde van de examenperiode en wie
weet win je een fantastische prijs!
Deze maand mogen de potloodridders en stifttovenaars onder jullie zich uitleven op
de cursusverslindende blokdraak van Stef Weemaes. Dankjewel voor dit pareltje, Stef!
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Sport: Oh kut, ’t is morgen groeideadline
Zaterdag om 12u40 na de middag kwam het besef me te binnen. “Kuttttt morgen
groeideadline en ik wil vanavond nog die nieuwe Avengers film gaan kijken.” Dit
kwam natuurlijk niet zo spontaan in me op als ik hier laat uitschijnen.
Om met dit niet aflatende tijd- en inspiratie probleem korte metten te maken kwam
het internet van pas. Onderstaande quote hielp me enorm, hopelijk haal jij er
evenveel voldoening uit.
“Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst”
– Golo Mann (°1909 - †1994)
Daarom ben ik maar in vaders VLK-kast - die volgens moeder al lang uitgekuist moest
zijn - op zoek gegaan naar inspiratie. Daar kwam ik onderstaande parel tegen uit de
allereerste Groei, ons geliefd maand-/als-het-klaar-is-blad waarvan de publicatie
begon op 15 maart 1945.
Over het schrijven van artikels
Sommige dingen zijn gemakkelijk, andere zijn moeilijk. Als gemakkelijk beschouw ik
eten, slapen en liegen. Hieruit zouden verbitterde menschen het besluit kunnen
trekken dat men, om minister te worden, hoofdzakelijk gemakkelijke dingen moet
kunnen. Onder de moeilijkste dingen vallen te rangschikken: Grieksch, meetkunde in
de ruimte en het houden van waardige bestuursverkiezingen. Wanneer men mij
echter vraagt om een artikel te schrijven dat over elk mogelijk onderwerp mag
handelen, maar dat origineel moet zijn en bovendien bestemd is om onder de
critische oogen van de studenten onzer landbouwhoogeschool gebracht te worden,
dan lijkt deze opgave me het gewoon menschelijk vermogen te boven te gaan.
Een oorspronkelijk artikel beteekent, dat er hier niets mag geschreven worden dat
reeds verschenen is in een of ander boek, dagblad, weekblad, maandblad, brochuur,
pamphlet of biooskoopprogramma. En wie al deze geschriften, voornamelijk het
laatst genoemde, regelmatig onder oogen krijgt, zal licht begrijpen hoe moeilijk het is
iets nieuws te produceeren. Een student, die thans het 5e jaar boschbouw doet, raadde
me aan uit al onze cursussen een enkele zin te nemen en deze tot een sierlijk geheel
samen te flansen. Aldus zou, volgens hem, een artikel kunnen ontstaan dat een geheel
nieuw beeld van de landbouwwetenschap zou ophangen. De medaille heeft echter
een keerzijden in dien zin dat de schrijver van het artikel als zwak van geest zou
kunnen aanzien worden, een risico dat hij liever niet wenscht te loopen.
De keuze van een geschikt onderwerp is misschien nog wel het moeilijkste gedeelte
der opgave. Immers na enkele jaren studie vereenigt men onder den soortnaam
landbouwingenieur of graduaat in de landbouwwetenschappen, deze laatste eigenlijk
een veredelde variëteit van de eerste, een zeer heterogeen studentengezelschap. Dit
bestaat uit vertegenwoordigers van alle politieke groepeeringen, uit sportmannen en
aestheten, musici en swingers, wetenschapsmenschen en blookers, kameleons en
fanatiekers, schaakspelers en proletariërs, dichters en nihilisten. En alsof dat allemaal
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nog niet genoeg was, maken ze nog ruzie over hun hoofddeksel. De eenen vechten
voor de roode pet, anderen voor de witte. Anderen nog zweren op een flat en er zijn
er zelfs die een tok dragen. De apostelen den vrede nemen genoegen met een
eenvoudigen hoed. Aangezien hoed aldus synoniem wordt van vrede, zal dit
verstandbeschermend middel waarschijnlijk weldra uit de samenleving verdwijnen.
Aan de schrijver dezes valt nu de meer dan twijfelachtige eer te beurt in volgende
bijdragen te behandelen over zaken die al deze menschen interesseeren, zonder dat
hun hartstochten opgezweept worden, want er vloeit al bloed genoeg zonder dat dit
kostbare vocht onzer toekomstige landbouwexperten er zich nog kome bij mengen.
Teppen
Uit Groei 1e jaargang – nr 1 15 maart 1945
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Uitslag boerenpoppol
Cultuur
Beste lezers
Na een jaar lang vol spanning af te wachten (... voor sommigen dan toch want de
meeste mensen waren het duidelijk al lang vergeten) is hij EINDELIJK hier! De uitslag
van de Boerepoppol... of was het nu BoereNpoppol? ... SWAT hier is hij dan dames en
heren! Ja ja geen discussies meer met je vrienden over wie de beste prof is, wat de
meeste gehate cursus is maar VOORAL wat nu de naam is van onze faculteitskat!!

Aangezien de examens bijna voor de deur staan zullen we
beginnen met enkele studiegerelateerde categoriën. Voor de
categorie van “beste prof” waren de 3 genomineerden
Matthias D’Hooghe, Wim Soetaert en Dirk Poelman. Maar
met een overwelmende 52,5% van de stemmen mag
professor D’Hooghe net zoals vorig jaar deze prijs voor zich
claimen. Natuurlijk zullen jullie tijdens jullie studentenjaren
ook heel wat minder leuke vakken tegenkomen. Om die
reden konden jullie ook stemmen voor “de meeste gehate
cursus”....
Hier vond er zich een bittere strijd plaats tussen het eerstejaarsvak fysica 2 , de
tweedejaarsvakken wiskunde 3 en fysica 4 en het derdejaarsvak statistische
dataverwerking. Toch won fysica 2 wederom deze strijd.
Blijkbaar wisten sommige studenten hun trauma aan dit vak
nog altijd niet te verwerken…
De prof waarmee jullie wel eens ééntje wouden mee gaan
drinken op café bracht ook veel verdeeldheid met zich mee.
Op de 3de en 2de plaats eindigden professoren Willem
Waegeman (25,9%) en Dirk Reheul (29,7%) maar met 44,4%
besloten jullie toch dat Dirk Poelman wel de beste keuze
zou zijn voor deze categorie.
Verder wist Kermit de prijs voor beste vakgroep binnen te halen. De vakgroepen
CMET en plantaardige productiesystemen behaalden een mooie 2de en 3de plaats. De
knapste assistent was wederom Lisa Martin met Demir Ali Köse op een welverdiende
2de plaats.
Zo dat waren de studiegerelateerde vakken. Op naar wat anders!
Zij die al een beetje vertrouwd zijn met de studentenverenigingen zullen wel weten
dat cantussen tot 1 van hun voornaamste praktijken behoort. Vandaar de categoriën
beste cantusliedje en cantuskoning. Hier waren de winnaars Alouette en Tim Van
Overstraeten. Beste schacht ging echter niet naar de schachtenkoning maar naar
Meloen Van Iseghem en grootste drinkeboer en –boerin naar Paul Van Elslande en
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Sarah Hertecant. Maar cantussen is echter niet het enige dat hier gebeurt. Heel af en
toe durven wij natuurlijk ook eens de losbol uit te hangen op enkele feestjes en Wolf
Goddaer bleek hiervan toch wel de uitbundigste te zijn. Hij ging met de medaille voor
grootste feestbeest naar huis.
De prijs voor mooiste boer ging naar Thomas Sibret. Onze praeses
Frits ging lopen met de prijzen voor begeerlijkste vrijgezel en
mooiste ogen. Jorien Favere won mooiste boerin, meeste gewilde
onenightstand en mooste koppel met onze grappigste boer Arjen
Van de Walle. Dan hebben we nog Sarah Vanbezien. Zij ging voor de
3x op een rij lopen met de prijs van grootste mannenzot. Met veel
plezier geven we haar dan ook de titel van keizer mannenzot,
proficiat!
En ten slotte misschien nog wel de belangrijkste keuze die gemaakt
moest worden! De 3 voorstellen die jullie hadden opgegeven als
naam voor onze faculteitskat waren: Biokat, Minoes De Coupurepoes
en het zeer originele Poes. De uitslag hier was 37,9% voor biokat,
47,7% voor Minoes De Coupurepoes en 14,4% voor Poes. Dus met
weinig plezier mogen we aankondigen dat de naam van onze geliefde
faculteitskat Minoes De Coupurepoes is. Wij gaan echter toch nog
altijd Biokat blijven zeggen.
Naast deze fantastische categoriën hadden we nog veel meer in de aanbieding:
 Favoriete gesteente/mineraal: Obsidiaan
 Grootste rodeltante: Jan Deman
 Beste student: Goedele Luyten
 Sportiefste persoon: Emil Willemyns
 Behulpzaamste persoon: Fara De Raeymaekers
 Mooiste bortsen: Sarah Vanbezien
 Mooiste zangstem: Valérie Mattelin
 Grootste fashion icoon: Eline Raeman
 Grootste zenuwpees: Lena Van Der Hagen
 Lekkerste portie zetmeel: Frietjes
 Breedste kleerkast: Nick De Smedt
 Grootste kleerkast: Jan Deman
 Beste VLK activiteit: Paasfuif
 Grootste dramaqueen: Lena Van de haaghen
 Emotioneelste zatlap: Celine Callewaert

Zo dat was het dan! Allemaal bedankt om deel te nemen aan onze boerenpoppol.
Cultuur out!
P.S. Niet tevreden met de winnaars? Geen nood! Volgend jaar zullen jullie wederom
je vriendjes en vriendinnetjes kunnen opgeven voor tal van oude en nieuwe
categorieën.
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KOT
Michiel Merckx
Liefste boerekotter
De maand april tikt zachtjes weg (het wegtikken van februari en maart heb ik dit jaar
weer volledig gemist) en dus is mei aan de beurt. Mei, maand van de moeders, maand
van stieren en tweelingen, maand van vogels die eieren leggen, maand van de
Keltische zomer, maand van de ijsheiligen en maand van: ‘FUCK IK MOET NOG EEN
KOT VINDEN VOOR VOLGEND ACADEMIEJAAR EN IK WIL NIE DA IK DA MOET
REGELEN
IN
DE
EXAMENS,
FUCK
MIJN
LEVEN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH’.
Gelukkig is de regio rond onze faculteit erg rijk aan koten en kan mits enige
zoektocht zeker een stekje naar je hart gevonden worden. Met het boerekot als
middelpunt, zijn er eigenlijk drie ‘kotzones’ (Fig 1). Met mijn twee trouwe kompanen
zette ik de queeste naar koten een tijdje geleden in. Uiteraard dient u voor een goede
kruistocht degelijk uitgerust te zijn! Steek in uw rugzak dus zeker snelkoppelingen
naar sites als ‘kot@gent’ en facebookgroep ‘te huur: kot in gent’ en nummers van
enkele schoolverlaters. We begonnen in regio 1: Ekkergem.
Ekkergem. Mytische plaats die in het oud Keltisch ‘dichtbij’ betekent. Ekkergem is
één en al gezelligheid! De studentikoziteit spat ervan af. In deze buurt wonen quasi
alleen studenten en gedetineerden en is vriendschap dus nooit ver te zoeken. Je zal
hier heel veel bio-ingenieurbuddies tegenkomen, maar er zijn ook kansen te over om
psychologiestudenten op te scharrelen (het scharrelen is echter pas nadat u uw kot
gevonden heeft, daarvoor zijn het moordlustige wezens die er alles aan doen om een
kot te bemachtigen. Bereid u dus voor op stormlopen, bitchfights en verleidingen).
Met een Colruyt, Carrefour en Lidl (als ze niet staken), zijn er ook voldoende
mogelijkheden om u van uw studentennoden op vlak van voeding te verlossen. En
met het groenevalleipark met zijn speeltuin en openbare toiletten en met de Koepuur
als leading horecazaak, is verveling in deze regio dan ook uitgesloten. Er is ook een
apotheker en heb ik al gezegd dat het schijtedichtbij is? Mijn twee trouwe kompanen
hadden het hier dan ook naar hun zin en besloten om te blijven. Tot zover de trouw.
Ik ging verder naar regio 2: Verlorenkost, Coupure Rechts, Rabot.
Veel mensen kiezen hier eerder voor Coupure Rechts of Verlorenkost, omdat ze dan
dichter tegen het centrum zitten en ik kan hen geen ongelijk geven. Het Rabot zal
best wel fijn zijn, maar je zal de concurrentie moeten aangaan met de Odisseeërs.
Voor mij is het persoonlijk iets te ver, dus ik ging er niet langs, maar met zijn
moskeeën, rabotpark en proxy delhaize, heeft het zeker de nodige trekpleisters.
Bijkomend voordeel: op de terugweg van Overpoort ben je bijna geheel nuchter bij
thuiskomst!
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Verlorenkost is de gulden middenweg tussen studeren en uitgaan. Het is het
middelpunt tussen de overpoort en de campus en dus het toneel van menig vrolijk
student. Met de Spar als supermarkt én resto (verse broodjes en pasta te verkrijgen)
en de frituren en pizzeria’s die je hier vindt, is een snack nooit ver weg. Enig nadeel:
je komt akelig dicht in de buurt van het burgieterritorium. Of dit een nadeel is,
bepaal je zelf, maar kotconcurrentie is er wel en naart schijnt hebben burgies rijke
ouders…
Maar de one true love bevindt zich op Coupure Rechts. Met de levendige korenmarkt,
de aroma’s van de vele restaurants (Lucy Chang, Kastart, Passion, McDonald’s), de
zomerse geuren van de Graslei, de vriendelijke gezichten van frituur Papegaai, de
majestueuziteit van de torens van Gent en het Gravensteen op de achtergrond is dit
een heerlijke buurt. De Albert Heyn op de Korenmarkt en de Spar (die altijd
uitverkocht is) op de Poel zorgen voor het stillen van de studentenhonger. De vele
cafés en het oude centrum van onze lievelingsstad zorgen voor een gezellige en
romantische setting waar je je zeker thuis zal voelen (juist al die kasseien zijn echt
stom!) Hier hield mijn zoektocht dan ook halt en vond ik een leuk stekje.
Concurrentie kan je wel verwachten van de LUCA hipsters, de architecten van SintLucas en van hier en daar een criminoloog in wording.
Voor de echte globetrotters onder jullie is er echter ook nog een regio 3 en een regio
3,5. Regio 3 bevat de wat algemenere studentenbuurten zoals Het Zuid, de Vooruit,
Sint-Pietersstation en de Overpoort. Deze liggen allen wat verder weg van de
faculteit, maar je vindt er vast alles wat je hartje begeert.
Regio 3,5 is voor de fietsliefhebbers. Ledeberg, de Voskenslaan, het UZ en Gent
Dampoort zijn enkele locaties waar je ook zeker een kot kan vinden. De prijs durft
hier wat lager zijn (niet altijd, want voor sommigen is dit regio 1), maar je zal er wel
een dagelijks fietstochtje voor over moeten hebben (of enkele maten in Ekkergem).
Hoedanook, veel succes met je kotenjacht en tot op de housewarmingparty!
Kotkusjes, locatielikjes en househuntinghugs,
Michiel

Figuur 1: Kaart van Gent met zwaar professioneel aangeduide kotzones.
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Goed gezien met Nonkel Arjen
De geschiedenis van de bril
Heb jij last van een wazig beeld als je rondkijkt? Hier een slimme life-hack om beter
te zien: draag een bril!
PR Intern OUT!
…
Ok, neen, mopje hahah! Mannekes, ik ben weer in zo’n
goeie bui. Haha. Dat is dat schoon weer he, maakt je wat
licht in je hoofd. Hoho, jongens, het leven is toch schoon
he. Ok, maar goed, we gaan hier weer eens wat kwaliteit op
papier zetten.
Je ziet ze overal om ons heen, de brillekoppen! Ongeveer
5,4 miljoen Belgen dragen een bril, en dat is toch heel wat.
Maar wat weten we eigenlijk van die bril, buiten dat het
van optische lenzen gemaakt is en mensen zo scherper
doet zien?
Het woord bril komt van beril (een
kleurloos, wit, gelig wit, geelgroen tot
groen, roze, blauwig tot groenblauw, rood of goudgeel
aluminium-beryllium-silicaat voor de aardwetenschappenlievende mensen onder ons), waarvan de brilglazen vroeger
gemaakt werden. Keizer Nero zou in de 1ste eeuw na Christus
zelfs een type beril gebruikt hebben om naar de
gladiatorengevechten te kijken, wat een eerste melding is van
het gebruik.

Keizer Nero

Schild van het Huis

Wist je trouwens dat Keizer Nero bij zijn dood het Romeinse
Rijk in zo’n chaos had achtergelaten, dat de senaat besloot zijn nagedachtenis te
vervloeken met een “damnatio memoriae”? Dat is het wegnemen van alle
herinneringen aan een dode uit het collectief geheugen, zoals door alle standbeelden
en vermeldingen van de dode in het
archief te vernietigen. Ook Stalin liet dit
frequent gebeuren, hij liet zelfs foto’s en
schilderijen retoucheren om mensen die
hij vervolgd had weg te wissen.

Voetbalelftal Ivoorkust
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Wist je trouwens dat Wissen een plaats
in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is
en 8440 inwoners telt? Wissen
behoorde in de 19de eeuw tot het
Hertogdom Nassau, waar het Huis

Nassau zijn oorsprong kent.
Het Huis Nassau was erg belangrijk in de Europese politiek. Willem III van OranjeNassau regeerde zo over Engeland en Ierland en het Huis Nassau zou de Nederlanden
helemaal veranderen. Oranje is overigens de kleur van het voetbalelftal van Ivoorkust,
dat 61ste staat in de FIFA-wereldranglijst.
We kunnen hiermee concluderen dat de bril een fantastisch stuk toegepaste optica is.
Groetjes en tot in den draai!

Arjen Van de Walle & Tijs Alleman
Jullie PR Intern-team 2017-2018
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Tips over plantjes en vele aanverwantjes

Met boer boertje Berre en aanverwantje Noukie
Deze keer jammer genoeg geen artikel over plantjes (sad), maar deze editie maak ik
samen met m’n aanverwantje de balans op na één jaar samen zijn. Een gesprek met
Anouk Van Moorter over plantjes, plantjes en patatten (of aardappelen).
Vertel eens Anouk, hoe was de eerste ontmoeting met boer Berre?
Sommige mensen zagen boer Berre eerder als een terrorist, maar ik kon door zijn
lange baard heen kijken. Ik was niet bang en zocht toenadering tijdens de
praesidiumverkiezingen vorig jaar. Hij pleegde echter toch een aanslag op me met
zijn spritzkoeken (zelf-gevraagd-om-te-halen-koeken op grootmoeders wijze).
In de periode die volgde stuurde ik tienmiljardmiljoenduizendachtendertig signalen
uit, maar Bertjan had echter geen ontvangst. Na de zwanenzangcantus nam ik (onder
het goedkeurend oog van al Berre z’n maten) dan maar het heft in eigen handen en zo
geschiedde…
En zo geschiedde inderdaad, we zijn ondertussen al een jaar samen en je hebt in die tijd
de wondere wereld van boer Berre mogen leren kennen. Hoe heb jij dit ervaren en hoe is
het om samen te leven met zo’n boer?
Berre is een tettenman!
Euh
Bij Bertjan kan ik volledig mezelf zijn en heb ik me helemaal kunnen ontplooien.
Wanneer hij ’s morgens opstaat, heeft hij een steevast ochtendritueel. Hij begint zijn
dag met het besproeien van zijn honderden plantjes en de groeilampen aan te steken,
zodat zijn troetelplantjes die dag flink kunnen groeien. Doordat alle aandacht dan
naar zijn plantjes gaat, heb ik alle rust en tijd om nog een uurtje verder te slapen.
Berre is ook een heel lief en zorgzaam persoon, de plantjes en ik komen niets tekort.
Hoe ervaar je de taalbarrière met uw boerke van West-Vlaanderen?
Noukie: WUK?
Hoe reageerde je familie toen ze te horen kregen dat je samen was met een
plantjesverslaafde?
In het begin was mijn mama natuurlijk ontroostbaar, maar omdat mijn mama zelf
sporadisch plantengebruiker is, kon ze Berre zijn verslaving snel plaatsen. Het duurde
dan ook niet lang vooraleer ze samen een complot smeedden en op bezoek gingen bij
nonkel Wally, boer in het voor Bertjan verre Vlaams-Brabant (Berre: Ge kon daar lik
tatonium zien!!!).
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Wat zijn de gevolgen van samen te leven met iemand met een dergelijke verslaving?
Dat valt al bij al goed mee. Je moet hem gewoon nu en dan quality time met zijn
planten gunnen. Op mijzelf had dit alsoluut zéker geen enorme invloed!!! Ik heb nog
altijd géén peterselie, rozemarijn, bieslook, munt, tomaten, paprika’s of wel 20
spaanse pepers gezaaid (wie interesse heeft in een spaanse peper kan mij altijd
contacteren via facebook of het gratis nummer 6969).
Hoe maak je voor jezelf de balans op na één jaar boer Berre?
Het is een zeer vruchtbare relatie. Bertjan strooit graag weelderig met zijn
kwaliteitsvol zaad en soms moet ik hem toch even een halt toe roepen. Neem nu zijn
bureau, die staat volledig vol met tomatenplanten (Berre: en jalapeños) en zelf zit hij
nu aan een klein tafeltje. Zo zie je maar dat Berre niet de persoon is om zichzelf op de
eerste plaats te zetten.
Wat zijn jullie toekomstplan(t)(n)en?
Ik hoop dat Bertjan later heel veel geld verdient, aangezien hij graag een tractor wilt
kopen en een grote boerderij met geitsj.
Berre: En in de nabije toekomst wil ik zeker nog courgètn plantn en later wil ik een grote
Liriodendron tulipfera in de tuin!
Zo zie je maar dat een relatie zoals de onze zeker z’n vruchten afwerpt, zo verwachten
we deze zomer behalve tomaten en pepertjes ook nog blauwe bessen, druiven,
braambessen, frambozen, aalbessen, appelen, peren, pruimen, gojibessen…

Wordt zeker vervolgd, ergens binnen nog een jaartje ofzo!
Veel succes in de examens en geniet van het groeiseizoen!
Noukie en Berre xxx
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Fluotopics: een bijlesbureau als geen ander
PBR
Een bijlesbureau. Voor sommige studenten een woord met een
wrange nasmaak, voor anderen iets waar ze nooit mee in contact
komen. Het kan echter ook op een andere manier, zoals bewezen
door Michiel Haegeman. Michiel, 22 jaar oud en burgerlijk ingenieur
van opleiding, is op onze faculteit als één van de vier
studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de UGent
goed gekend. Daarnaast heeft hij ook nog deel uitgemaakt van het VTK-praesidium
en het FRiS-team1. Hier stopt zijn enorme engagement echter niet. Een dik jaar
geleden heeft Michiel namelijk een nieuw bijlesbureau, genaamd Fluotopics, uit de
grond gestampt. Aangezien Fluotopics volop aan het uitbreiden is, leek het zeker
interessant om uit te zoeken hoe Fluotopics zich onderscheidt van de concurrentie en
welke mogelijkheden het voor onze studenten biedt.
Jan Deman: De markt van de bijlesbureaus leek mij reeds sterk gevestigd te
zijn in Gent. Waarom heb je er voor gekozen om zelf een nieuw bureau op te
richten? Wat was je drijfveer?
Michiel Haegeman: Ik had zelf al enige ervaring als leerkracht bij andere bureaus. Er
zaten zeker enkele goede organisaties tussen, maar ook een aantal puur en plat
commerciële. Daar vonden praktijken plaats die ik absoluut niet kon steunen. Zo
gebeurde het dat het bureau aan de begeleider de opdracht gaf om trager les te geven
wanneer een student(e) bijvoorbeeld tien uur bijles nodig had. Hierdoor moest deze
student(e) natuurlijk extra lessen opnemen en in prijs loopt dat al snel op, zeker
wanneer je bedenkt dat veel bureaus 50 euro per uur durven vragen. Dergelijke
praktijken vind ik absoluut crimineel. Daarnaast gingen een te groot aantal
begeleiders onvoorbereid naar hun bijles, waardoor die tien contacturen niet eens
tien productieve uren zijn. Wat mij tenslotte ook enorm stoorde, was de nood aan het
ondertekenen van een contract, dat je verplicht om het opgenomen aantal uren uit te
zitten en natuurlijk te betalen. Zeer bureaucratisch, formeel en onnodig vind ik dat
allemaal. Bij Fluotopics kiezen we doelbewust voor flexibiliteit. De student(e) moet zo
op voorhand niet vastleggen hoeveel uren hij/zij zal bijwonen. Wanneer de student(e)
merkt dat er sneller dan verwacht vooruitgang geboekt wordt, kan het aantal uren
zeer eenvoudig ingekort worden. Alles hangt af van de student(e) zelf.
JD: Zijn er, naast de flexibiliteit, nog zaken die Fluotopics van de concurrentie
onderscheidt?
MH: Zeker en vast! Bij Fluotopics wordt een veel lagere prijs gehanteerd, waardoor op
tien uur bijles gemakkelijk honderd euro bespaard wordt! Met dat geld kan de
student(e) andere en misschien leukere dingen doen. Wij vragen namelijk 26 euro
(voor VLK-leden zelfs maar 24 euro). Wetende dat bij klassieke bureaus prijzen
tussen de 35 en 50 euro (of zelfs hoger) volkomen normaal en gangbaar zijn, is dit
toch een serieus verschil. Naar de toekomst toe willen we deze prijs nog meer
1

FRiS = Facultaire Raad van Ingenieursstudenten, zijnde de studentenvertegenwoordiging van de
Faculteit Ingenieurswetenschappen
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drukken, maar voorlopig zitten we aan de limiet door ons jonge bestaan.
Anderzijds wordt ook gewerkt met leerkrachten die lesgeven omdat ze het graag doen
en niet enkel uit financiële overwegingen. Dit resulteert in leerkrachten die
gemotiveerd en voorbereid zijn en dus een kwaliteitsvolle begeleiding. Dat de student
op een kwaliteitsvolle manier geholpen wordt, dat is toch het belangrijkste? Doordat
de focus van ons bureau niet op het commerciële ligt, is er bij ons bovendien de
mogelijkheid om een goed doel, het Kinderkankerfonds, te ondersteunen. De
leerkrachten mogen zelf kiezen of ze hieraan een bepaald bedrag, bijvoorbeeld twee
euro per gegeven uur, willen wegschenken. Fluotopics zelf doet daar, ongeacht van
het bedrag van de leerkracht, altijd een mooi bedrag bovenop. Afgelopen jaar hebben
we zo duizend euro, een mooi deel van de winst, kunnen schenken aan het
Kinderkankerfonds.
JD: Wie volgt vandaag de dag zoal bijles bij jullie?
MH: De meeste mensen die momenteel bijles krijgen, zijn studenten uit een
universitaire omgeving. Dit is logisch, aangezien we nog maar een jaartje bestaan en
de focus dus vooral op universitaire studies lag. We willen naar de toekomst toe ook
wel uitbreiden naar begeleiding van middelbare studenten. Indien mensen bijles
willen krijgen, wordt allereerst gezocht naar een leerkracht die past bij het profiel van
de student(e). Voor bio-ingenieurs zullen dit bijna altijd andere bio-ingenieurs zijn.
JD: En qua opleidingen of faculteiten? Hoe is dat verdeeld?
MH: Er is niet echt een lijn te trekken. We hebben afgelopen jaar meer dan vijftig
studenten geholpen, afkomstig van alle faculteiten. Ook dit is redelijk
vanzelfsprekend, aangezien we instaan voor bijlessen wiskunde, fysica, chemie,
statistiek en dan ook nog het ingangsexamen. Ik zou graag toevoegen dat de tot nu
toe begeleide studenten allemaal zeer positieve en lovende reacties hadden, hetgeen
natuurlijk enorm deugd doet.
JD: Het ingangsexamen?
MH: Inderdaad, het ingangsexamen. Hiervoor werken we samen met een bureau uit
het Kortrijkse, dat hierin reeds tien jaar ervaring heeft en onze filosofie deelt. Zij
hebben zo reeds honderden studenten begeleid. Deze samenwerking is nodig zodat
een zeer hoge kwaliteit van bijlessen gegarandeerd kan worden. Alle examens zijn
weliswaar cruciaal, maar het ingangsexamen is toch nog extra cruciaal. Zeker nu
tweede zittijd ervoor afgeschaft is. Onze Kortrijkse collega’s schenken trouwens ook
een deel aan een goed doel, namelijk aan het Rode Kruis.

JD: En ook wel belangrijk: wie kan er zoal lesgeven bij Fluotopics?
MH: Iedere student die enthousiast is om medestudenten te helpen en begeleiden.
Natuurlijk volgt er altijd een gesprek met geïnteresseerde leerkrachten om na te gaan
of zij de leerstof beheersen en op een duidelijke manier kunnen uitleggen. Ook dat is
belangrijk om kwaliteitsvolle lessen aan te kunnen bieden. Aangezien we volop aan
het uitbreiden zijn, zijn we zeker en vast op zoek naar bio-ingenieurs die graag les
zouden willen geven. Bio-ingenieurs beschikken immers over een zeer interessant
profiel. Ze hebben een brede basis, zowel in de fysica, wiskunde als chemie. Zo zijn
deze leerkrachten niet enkel interessant om andere bio-ingenieurs te begeleiden,
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maar ook voor middelbare studenten en andere richtingen. Geïnteresseerde
studenten van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen mogen steeds een bezoekje
brengen op onze site (www.fluotopics.be) of Facebookpagina en ons contacteren!
Ook voor de zomervakantie kunnen we reeds extra leerkrachten gebruiken.
JD: Misschien een ietwat afwijkende vraag, maar hoe zie je je relatie met het
monitoraat?
MH: Monitoraten zijn absoluut geen concurrentie. Zij leveren fantastisch werk, echt
waar. Wanneer studenten studiehulp nodig hebben, moet hun eerste stap steeds naar
monitoraat zijn. Heel wat studenten kunnen hierdoor ook geholpen worden, maar er
zijn studenten met zwaardere moeilijkheden of achterstanden. Zij hebben echt een
intensieve one-on-one begeleiding nodig, hetgeen monitoraten praktisch niet
aankunnen. Zij kunnen niet elke student individueel gaan begeleiden. Daar is gewoon
geen budget voor. Dan kan Fluotopics een uitweg bieden, als kwaliteitsvol alternatief
voor de traditionele bijlesbureaus. Ik zou hier graag nog aan toevoegen dat ik zelf in
de Raad van Bestuur van de UGent zetel en daar enorm focus op onderwijskwaliteit.
Ik heb een enorm respect voor monitoraten en het zou zeer goed zijn moest er voor
hen meer budget vrijgemaakt worden, maar dit is nog niet het geval. Vandaar
Fluotopics.
JD: Alvast bedankt voor het beantwoorden van deze vragen en veel succes nog!

Meer info over Fluotopics kan u steeds terugvinden op de Facebookpagina of op de
site (https://www.fluotopics.be/). Zeer interessant voor potentiële studenten of
leerkrachten!

36

37

Penning kookt met pompoen
Heb je je ooit al afgevraagd wat je nog meer met pompoen kan doen buiten pompoensoep
maken? Wel hier vind je twee heerlijke receptjes!

Pompoenmuffin
Ingrediënten:
 250 gram in blokjes gesneden
 vruchtvlees van pompoen
 50 ml water
 2 eieren
 250 gram margarine
 200 gram bruine suiker
 2 zakjes vanillesuiker










1 buisje vanillearoma
snufje zout
1/4 theelepel kaneelpoeder
1/4 theelepel nootmuskaat
375 gram bloem
2 afgestreken tl bakpoeder
100 ml melk
150 gram rozijnen

Bereidingswijze:
Pompoenvruchtvlees met water zacht koken. Pureren
met staafmixer. Margarine in mengkom met de mixer
op de hoogste stand schuimig kloppen. Na elkaar de
suiker, vanillesuiker, vanillearoma, zout en kruiden
erdoor kloppen, tot een gebonden massa ontstaat. Dan
de eieren en pompoenpuree erdoor roeren. Meel en
bakpoeder mengen, zeven en met de melk door het
botermengsel kloppen. Als laatste de rozijnen erdoor
roeren. Steek telkens 2 vormpjes in elkaar en zet die op
de bakplaat. Verdeel hierin het beslag. Bakken: hetelucht 160 °C, zonder
voorverwarmen/ conventioneel: 180 °C, ca. 35 minuten. Af laten koelen, en bestrooien
met poedersuiker.

Pompoenpudding
Ingrediënten:
 1 kg geschilde pompoen
 1/2 liter melk





2 eetlepel fijne suiker
1 pakje vanillesuiker
1 potje uitgelekt fruit

Bereidingswijze:
De geschilde en in blokjes gesneden pompoen gedurende 5 à 6 minuten laten koken.
Daarna bijna al het vocht afgieten en de brij pureren. De melk en de fijne suiker
toevoegen en opnieuw aan de kook brengen. De vanillesuiker toevoegen en het geheel
nog eens laten doorkoken. In kommetjes gieten en versieren met het uitgelekte fruit.
In de koelkast plaatsen tot het afgekoeld is.
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EBHBE: Eerste bovennatuurlijke hulp bij examens!
Wouter Kemel
Shit! De examens zijn er al! En er is nog zo veel te doen! Lezen, samenvatten,
oefeningen… Tijd te kort! Ik denk dat iedereen wel wat extra hulp kan gebruiken, dus
bij deze, 5 bovennatuurlijke manieren om de examens te redden. (Dit werkt sowieso!)

1) Maak een voodoopop
In tegenstelling tot wat over het algemeen aangenomen wordt, wordt de
voodoodop niet enkel gebruikt om mensen pijn te doen, hij kan ook gebruikt
worden om positieve energie te sturen!
Maak de pop met wol, organisch materiaal of hoe je zelf wil! (Er is een
wikihow). Daarna verbindt de pop met jezelf (en gebruik gele kopspelden voor
succes) of met je prof (en gebruik zwarte kopspelden om negatieve energie
weg te trekken hoe beter gezind de prof, hoe gemakkelijker het examen).

2) Neem een ouija bord mee naar het examen
Ooit al eens het gevoel gehad te sterven tijdens een examen? Wie weet is dit al
eens gebeurd! En is het niet handig moest je met een geest met examenkennis
kunnen communiceren! (Btw kaarsen kunnen helpen bij contact maken, maar
deze vallen misschien een beetje op tijdens een examen).

3) Runen
Onder andere de Noren geloofden in de kracht van runen, dus waarom geen
runen van geluk en wijsheid laten tatoeëren! Of als je minder extreem leeft,
kun je ze ook op je cursus tekenen ofzo.

5) Bidden
De simpelste methode om wat bovennatuurlijke aandacht te vragen, is bidden.
Maar je hoeft niet op één paard te wedden! Er zijn verschillende godsdiensten
en mythologieën die goden en godinnen van geluk of wijsheid hebben. Een
overzicht:
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Athena (Grieks): godin van wijsheid
Tyche (Grieks): godin van geluk

Metis (Grieks): titaan van wijsheid
Minerva (Romeins): godin van
wijsheid
Fortuna (Romeins): godin van geluk
Thoth (Egyptisch): god van wijsheid
Shai (Egyptisch): god van het lot/geluk
Mímir (Noors): god van wijheid
Hamingja (Noors): soort persoonlijke geluksengel
Natuurlijk zijn er nog honderden goden en godinnen. Als je echt snel wat
goddelijke aandacht nodig hebt, kun je ook een offer brengen. Dit kan gaan van de
cavia van je zus, tot die ambetante kot genoot die nooit kan zwijgen. In een
extreem geval kun je je ziel ook aan Satan verkopen.

5) Waarzeggen
Je kunt natuurlijk ook proberen de examenvragen te voorspellen. Dit kan op
verschillende manieren:
- met een pendel boven je cursus hangen zodat het de belangrijke delen aanduidt
- per deel van de cursus de tarotkaarten raadplegen
- vogels tellen in de lucht
- de lever van een schaap onderzoeken
-…
Volg de 5 stappen en je slaagt gegarandeerd voor al je examens! (Tenzij je de goden
boos gemaakt hebt.)
Veel succes!
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IAAS
Grüezi! Es freut mich, Sie kennez’lehre. Ich heisse Pater Callewaert en
ik ben net aan het terugkeren vanuit het wondermooie Zwitserland.
Maar later meer daarover, eerst over onze vorige twee events.
Project sigma: Wat met de kernuitstap?: 19/4, Oehoe. Dit debat
over kernenergie was erg geslaagd (heb ik van horen zeggen, ik was er
niet, sorry jongens). Ik weet dus nog altijd niet hoe het zit met de kernuitstap, maar
degene die naar het debat gegaan zijn weten wellicht meer. Altijd fijn, bijleren. En
zeker de gratis recepties achteraf!

Trade fair: 24/2, Agora. Amaaaaaai. Mijn buikje heb ik hier weer goed kunnen
rondeten. Er was zoveel lekker eten van over de hele wereld (tortillaaaas) en uiteraard
een bockor’tje om het alles weg te spoelen. Terwijl konden we luisteren naar het
beestige talent die onze faculteit te bieden heeft, wat een bands en wat een optredens.
Gezellig op en top. (enige nadelige effecten van te veel te eten zijn niet onze
verantwoordelijkheid)
Nu, Zwitserland. Ja ik hoor het u al zeggen, Calle, waart gij nu weer weg? Ja ‘t zal wel
zijn jongens (en meisjes, en anderen). Als ze aan mij vragen of ik een week in
Zwitserland van alles wil gaan ontdekken, dan kom ik af. Oh ja, ik moest bijna enkel
mijn vervoer naar daar betalen. Dat is wat een exchange week is. Bon,

Zaterdag, 28/04/18. Op het gemakje opstaan en mijn valies maken. De trein
nemen naar Brussel-zuid en vandaar op de ICE van de Deutsche Bahn. Mijn god.
Beste treinrit ooit. Genoeg zitruimte, lekker proper, heel stille trein, schudt je niet
dooreen als een baby met een rammelaar, en aja, wifi, wifi!!!! Bijkomend voordeel is
dat het beter is voor het milieu en azo. 8 uur later sta ik in Zürich en pikt een vriendin
mij op.
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Zondag, 29/04/18. We spreken af op de ETH-universiteit. Ik vergis mij en neem een
trein i.p.v. een tram, maar ik raak er toch op tijd. Zalig openbaar vervoer hier. Een
paar van mijn IAAS-vrienden zijn er al en het is een leuk wederzien. Met de nieuwe
mensen is het dan weer een leuke kennismaking. Heel leuk okay! Ons programma
zegt, get to know Zurich. By which they mean, the crazy challenge. De zon zit uit en
we trekken erop uit, klimmen op beelden, zoeken vanalles en nog wat in de stad en
amuseren ons kapot. Achteraf was ik al redelijk kapot, als je denkt dat de blandijnberg groot is, hahahahaha, Zwitserland is een en al berg. We vertrekken hierna
met de busjes naar Walenstadt waar we in een scoutshut zitten, in the middle of
knowhere. Back to the roots and camping it is, no WIFI either, but lots and lots of
beer. So who’s complaining?

Ik vraag mij af of iemand ooit mijn artikels leest eigenlijk. Mocht ik nu in het Engels
verder gaan, zou iemand het merken? If you read this, tell me your favourite number.
Monday, 30/04/18. Field trip day! The main sponsor of the event, Syngenta,
showed us two typical Swiss farms, one in the mountains, and a “normal” one. The
first farm, Herman, are growing hard vegetables and washing, packing and storing
them themselves. They had about 50 hectares of land where they grew potatoes, onions, carrots, … The climate is quite special here, they can have frost until the 10th of
may so they might need to cover their plants sometimes but last year they still harvested the 26th of December. So, a quite long growing period.
The second farm was Bergkäserei Mädris. A cheese producer up in the mountains. In
a little town where only 85 people live with a rough climate (no vineyards) 10 out of
the 28 households are farmers. They produce cheese out of the 350 000 litres of milk
they get every year. He showed us around his production and farm and then we got
some wine and could taste the cheese. It’s a real special feeling to have a cheese and
wine tasting so high up, with amazing views of the valley.
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We closed off the day by having an amazing trade fair where we could taste the food
from every country. Unfortunately, they invited Sweden, who brought Surströmming,
and nearly killed us.

Tuesday, 01/05/2018. Visit to Quinten. (Nee, gij niet Mariën). Quinten is a small
town, only reachable by boat across the lake. The village sides on the mountain and is
thus sheltered from the wind (by the mountain) and has the sun on the south side.
So, it’s always 3-4 degrees warmer here than elsewhere in the valley, which makes it
especially great to produce wine. Currently there are only 44 people living here. This
city still exists today because of tourism, otherwise it would have died out already. We
walked around the idyllic, quiet town (no cars), visited a herb witch and went up hill
(HA HILL, MOUNTAIN YEAH) to visit the winery. Hamti runs this vineyard all by
himself, he not only grows the grapes but also has pigs and donkeys. The pigs looked
like sheep, honestly, so fluffy. Since the wine is quite special, because it is grown in
such a weird environment and he packaged it in a nice story, the business is going
great and he got a 5/5 rating on vino.com. After showing us around, Hamti gave us
the wine to taste while he made us risotto. Amazing.
In the afternoon we had a part of our soft skill training about giving pitches. How
should you structure a pitch? How do you give feedback? How to deal with stage fear?
How to improvise? And practicing pitches. Very useful skills for now and later.
We closed off the day with a barbecue outside on the fire (and some drinking games,
but pssht).
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Wednesday, 02/05/18. Let’s go for a hike they said, it’ll be fun they said. Yeah, these
mountain goats might be used to it, but I’m not, and I live in the Vlaamse Ardennen e
maat. The views were amazing, the nature, lake, surroundings, so cool. The way my
legs felt after even 3 steps was not that amazing. But pushing through we made it to
the top to have lunch and wine and enjoy the view. The highest point we were on was
1100 meters. Higher then Belgium, amazing, right? We closed off the day by showering (it was quite necessary) and having raclette evening!

Thursday, 03/05/18. Field trip to a hemp farm. By which I mean, a legal weed
farm in Switzerland. In Switzerland it is legal to have weed if it has less than 1% of
THC in it, THC is the psychoactive part. In Europe for example it is legal if it has less
than 0.2%. They recently found a way to achieve that and will start selling their products in Europe this summer (www.pureproduction.ch). Here they are actively breeding against THC and for CBD, which has a lot of great uses (sleeping, …). They
showed us around the production and the quality testing lab and then we could enter
the shop and try some of their candies and errm, herbs. Yes, herbs mom, herbs.

After chilling and relaxing, we took the cars back to Zurich to have our 2nd part of the
training. Here we focused on our body and voice and practiced our body language.
After which we had to deliver our final pitch about our favourite national food. Guess
what mine was? Hahaha yes, potatoes, oh you know me so well.
Next up was the spring party in ETH, where we had vegan, gluten-free and insects for
dinner. It was definitely an experience. We chilled some more and went back to our
mountain hut.

44

Friday, 04/05/18. CHOCOLATE FACTORY FREY, holy mqskfdjqmskfj. We had a
workshop where we could make our own chocolate bars. Then an audio tour of the
factory and tasting the chocolates. I was in chocolate heaven (even though it was
swiss chocolate). With a filled belly we went to Zurich to practice the swiss national
sport, Schwingen. Which is basically wearing weird underpants, grabbing each other
by them and throwing others on their backs in the sawdust. Looked weird, was hella
fun. Cleaning out the dust was less fun though. We then had a rice bowl and chilled
near the river before going to party.
Saturday, 05/05/18. Brunch at the ETH and walking around the city. Which
meant for us tired people, sitting around the city. After sitting everywhere, we went to
sit in the park and had a BBQ and chilled some more, before going to the party, again
�
Sunday, 06/05/18. Waking up way to early, taking the public transport way to
early and taking the train home. Stopped in Frankfurt, bought a bratwurst and went
home.
Ok, dit was het dan, ik heb mij laten gaan vrees ik. Chapeau als je dit allemaal leest, ik
wou gewoon echt eens tonen hoe fun zo een uitwisselingsweek is.
Pater Callewaert, out.
Up Next:
Exams
World Congress WOCO: 13/7-31/7, Croatia.

45

Tante Jorien heeft jullie allemaal graag gezien
Dag liefste boerekotters,
Na twee jaar jullie te hebben voorzien van handige tips, praktische
weetjes en een klein beetje zever is het tijd om op pensioen te gaan.
Na vijf glorieuze jaren aan de faculteit, voel ik mijn botten kraken en
mijn vel verrimpelen. Ik word oud. Het is dus hoog tijd om nog een
laatste keer jullie met mijn levenswijsheid vol te proppen!
Levenslessen voor den bio-ingenieurschstudent:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eet geen serresla in de winter
Zet de temperatuur van je boiler altijd hoger dan 50°C
Koop je melkkoeien van het Holstein-Friesian ras
Zet de gekochte koeien op stal bij risico op blikseminslag, want anders zijn ze
sowieso dood
Gebruik zeesterren om van je mosselen af te raken
Hou rekening met een rechtse afbuiging op het Noordelijk halfrond als je een
partijtje voetbal speelt
Een 10 op Wiskunde 4 is een godsgeschenk

Verder wil ik jullie verblijden met het skelet van een schildpad. Dat vind ik
persoonlijk zeer grappig omdat de pootjes precies vast zitten in het schild en dit vind
ik al vier jaar. Of word ik seniel. HaHA kijk nu toch hoe die pootjes gewoon vastzitten
geen wonder dat ze zo traag gaan.
TIP: Snellere schildpad nodig? Stop er een skateboard onder. En dat is ook gewoon
extra super grappig.
HAHA schildpadden toch.

Nu kan ik in vrede gaan.
Veel liefs,
Tante Jorien
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Gegroet Groeiers! Het academiejaar is weer aan een razend tempo voorbij gevlogen,
de laatste editie van Groei is al een feit. In tegenstelling tot de vertrouwde
universitaire activiteiten staat IAESTE tijdens de zomer niet stil, integendeel, hierover
in de volgende paragraaf meer. Verder willen we jullie in naam van IAESTE Ghent
veel succes wensen met de nakende examens, de zomer is nabij!

Summer Reception
Met de zomer om de hoek maken we ons op voor de komst van een zestigtal
buitenlandse stagair(e)s die in het Gentse op stage komen! De Summer Reception is
ongeveer het tofste aspect aan lid zijn van IAESTE; activiteiten organiseren en beleven
samen met mensen van over de hele wereld. Van zwempartijen in de Blaarmeersen
tot pretparken bezoeken, van laser shooten tot trampolinespringen, alles komt aan
bod! En niet te vergeten: vriendschappen voor het leven worden gesmeed. Heeft
IAESTE jou altijd al aangesproken, en sta je te springen om een internationale zomer
in eigen land te beleven? Twijfel dan niet en stuur ons een mailtje
(iaeste@vtk.ugent.be) zodat we je op de hoogte kunnen brengen over hoe je kan
deelnemen!

Nog op zoek naar een zomerstage?
Wil jij in het buitenland op stage deze zomer, treur niet, het is zeker nog niet te laat!
De standaard jaarlijkse applicatieprocedure is al even achter de rug, maar op het
Exchange Platform, een online platform waar stages beschikbaar zijn voor studenten
over de hele wereld, staan nog steeds vele stages in de aanbieding. Surf als de bliksem
naar www.iaeste.net, maak een account aan en zoek de stage die jou het meeste
aanspreekt. Het loont zeker de moeite om dit platform goed in de gaten te houden,
aangezien er wekelijks nieuwe stages worden toegevoegd! Wil je je kandidaat stellen
voor een van deze stages? Check http://www.iaeste.be/how-apply/exchange-platform
of stuur ons een mailtje (iaeste@vtk.ugent.be).

IAESTE huurt jouw kot!
Staat je kot leeg deze zomer en vind je het zonde van het geld dat je ervoor betaalt?
Dan hebben wij de oplossing! Via IAESTE kan jij je kot doorverhuren aan
internationale stagair(e)s die op stage komen in Gent. Het is niet ingewikkeld, het
enige dat je voorlopig moet doen is onze online form invullen (https://goo.gl/forms/
FDLuA9t0bGn3Bz1w1, succes met overtypen van deze URL). Ook periodes buiten de
zomer zijn mogelijk. Indien je vragen hebt, aarzel niet om een mailtje te sturen naar
iaeste.housing@vtk.ugent.be.
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IAESTE Ghent meets Facebook!
IAESTE Ghent heeft een nieuwe Facebookpagina! Vanaf nu
zullen alle relevante lokale berichten op deze pagina
verschijnen, de algemenere nationale berichten blijven op de
IAESTE Belgium pagina verschijnen. Like gerust ook de
pagina’s van onze vrienden in Brussel (IAESTE Brussel) en
Leuven (IAESTE Leuven)!

Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
Like onze Facebookpagina’s IAESTE Ghent (nagelnieuw!) en IAESTE Belgium
Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar
iaeste@vtk.ugent.be
-
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Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be

De Koe loeit en pinkt een traantje weg
Welkom opnieuw lezers, op de loeiendste pagina van deze Groei!
Maar voor deze editie zijn we een beetje
ingetogener aan het loeien. De normaal als een
klaroen schallende boooooeeeeeeh is nu meer een
triestige meeeeuuuuh geworden. Dit heeft
natuurlijk alles te maken met de periode waarin
we ons bevinden; en meer bepaald de
verschrikkelijke periode die er aan komt: de
periode die zelfs de dapperste onder jullie doet
beven en trillen. De tijd die ervoor zorgt dat zelfs
de bedlegerigste student zijn dampende kot moet verlaten en zich tot de aula sleuren.
De maand waarin de toog van de Koepuur op zijn aanlokkelijkst, maar ook op zijn
gevaarlijkst staat. De zomer waar eenieder nutteloze vanbuiten gestampte feiten op
volkomen willekeurige momenten naar buiten spuit…
Jullie weten allemaal wel waar ik het over heb.
We kunnen er gewoon niet om heen.
Het WK voetbal is daar weer! Joepiiieeeee! Heel juni excuses om pintjes te drinken
voor een (al dan niet groot) scherm en te schreeuwen en te juichen! Het mooie aan
het WK is dat elke match plots van nationaal belang is (toch voor één of ander land)
en het dus gewoon not done is niet te kijken. Die andere periode waar jullie misschien
aan dachten bij mijn beschrijving moet maar even wijken… De proffen begrijpen dat
wel. Alleszins, in de Koepuur worden alle matchen van het WK (zo goed en zo kwaad
mogelijk) uitgezonden, en de matchen van de Belgen worden sowieso op groot
scherm vertoond met doldwaze acties, gadgets, goedkope drank en gewoon heel veel
vertier! Dé ideale blokpauze: 45 minuten pauze, 20 minuutjes blokken, 45 minuten
pauze en dan zien we wel weer!
Ik zelf zal al deze fantastische eventen jammer genoeg van op afstand moeten
meemaken. Vandaar dat traantje dat ik wegpink. Zoals jullie misschien wel weten,
beste lezers, ben ik sinds 3 mei verhuisd naar Berlijn, om aldaar mijn carrière verder
te zetten aan de Freie Universität. Dat wil ook zeggen dat mijn aandeel in de Koepuur
doorgegeven aan mijn collega’s en zij u dus nu met open armen ontvangen (en
misschien ook van literaire nectar zullen voorzien in dit prachtige maandblad). Maar
voor mij zit het er dus op.
Drie jaar Koepuur (Keizer Koepuur?), na 4 jaar praesidium een prachtige verlenging
van het VLK avontuur. Al op het moment dat ik als nieuwsgierige 17-jarige petotter de
faculteit kwam bezoeken, werd ik aangetrokken door dat rare, ietwat speciale cafe op
de hoek. In mijn schachtenjaar werd het de uitvalsbasis van vele zatte avonturen,
vooral op donderdag met de craaaazy prices op de speciale bieren en pintjes. Erna
werd het café overgenomen door 2 individuen uit de onderwereld: Jens en Tjoepie: zij
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voerden allerlei dubieuze concepten in zoals het spel “Tjakkabakka” en probeerden
daarmee de Koepuurtoog nog plakkeriger te maken dan hij al was. En mét succes. De
combinatie met gediplomeerde barman Koen Barbez zorgde ervoor dat de Koepuur
uitgroeide tot een groot succes. Dat waren van die dagen dat we met het hele VLK
praesidium op willekeurige nacht tot een gat in de morgen aan de toog zaten te
zeveren, om het ons de dag erna in de villa te beklagen… Mooie, katervolle tijden.
Maar de geniale deskundigheid van Koen werd niet genoeg erkend, en na een heftige
discussie over de kleur van de gordijnen ontstond er een schisma in de Koe. Het is op
dit punt dat een verval vergelijkbaar met dat van het Romeinse Rijk begon op te
treden in de Koe… Na enkele jaren kozen de twee uitbaters dan ook het ruimere sop.
Maar wat een timing, net op dat moment waren de praesidium-toogplakkers van
hierboven allemaal ingenieur-toogplakkers geworden met 1 of meer jaren werk (of
PhD) ervaring. Zij roken hun kans en namen de zaak over. De rots in de branding
Koen werd terug in ere hersteld en samen bouwden we de Koepuur terug op naar het
vlaggenschip dat er nu staat.
Beste vrienden, ik kan oprecht zeggen dat ik trots ben met wat er de voorbije jaren
met de zaak is gebeurd, hoe ze is vooruit gegaan en hoe de VLK zich ook terug thuis
kan voelen in dat rare, ietwat speciale, café op de hoek. Ik hoop ter ganser harte dat
jullie allemaal jullie uiterste best doen om ‘the legacy’ voort te zetten en er de
prachtige boerekotkeet blijven van maken die het altijd al geweest is.
Sowieso zien we elkaar nog, maar het zal aan de klantzijde van de plakkerigste toog
van Gent zijn.
Tot dan, ik kijk er naar uit!
Een laatste loeitje,
Robin

Studenten: €1,70 voor een pint op vertoon van clubkaart!
Activiteiten/clubavonden: €1,50 voor een pint!
Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-03h
Feestjes, optredens,… op aanvraag.
https://www.facebook.com/Koepuur
cafekoepuur@gmail.com
Follow us on instagram: de_koepuur
Like us on tripadvisor!
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Beach fun!
Studentvriendelijke reizen met Helena
Show off your beach-bod op deze uitzonderlijk mooie, cheape (soms wat
overbevolkte) stranden. Tijdens deze prachtige lentedagen kunnen we eigenlijk maar
aan 1 ding denken, EXAMENS! DE ZOMERVAKANTIE!!! Hoe jij jouw ideale beachbod definieert, beslis je helemaal zelf, maar we zijn het er over eens dat er na de
examens niets beters is dan ergens op een prachtig strand samen met je vrienden van
een fris pintje/cocktailtje te genieten. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen op
hetzelfde strand belandt, geef ik hier enkele opties over heel Europa met elk hun voor
- en nadelen.

Nazaré, Portugal
Voor de surfers onder ons is deze plek echt niet te
missen. Op 8 november 2017 werd een nieuw
wereldrecord gezet voor hoogst bereden golf ter
wereld. De man die deze 24,28 meter hoge golf
aandurfde heet Rodriga Koxa. Het vorig record werd
ook in Nazaré behaald. Maar hoe komt het dat hier
zo hoge golven ontstaan? Het komt eigenlijk door
een diepteverschil tussen de Canyon van Nazaré en
de grens van de continentale plaat. Boven deze
oppervlakten bouwen zich al snel golven op en
wanneer deze golven mekaar ontmoeten op de kust
van Nazaré en de wind een beetje meezit kunnen er
immense golven ontstaan tot wel 30,4 meter hoog!

Dyrholaey, Ijsland
IJsland hoort niet bij de Europese Unie maar het ligt voor de helft op de Euraziatische
continentale plaat, dus we zien het even door de vingers. Door velen wordt dit eiland
beschreven als 1 van de mooiste plaatsen ter wereld, ik geef hun zeker geen ongelijk
(oei oei dubbele negatie, sue me!). Met zijn ijsgrotten, warmwaterbronnen en
mogelijkse Noorderlichten staat het land zeker ook hoog op mijn bucket list, maar 1
van de meest spectaculaire bezienswaardigheden zijn de zwarte stranden van
Dyrholaey. Dit fenomeen is te wijten aan de hoge vulkanische activiteiten op het
eiland. Het zijn eigenlijk de resterende fragmenten van lava die zeer snel is afgekoeld
door aanraking met de oceaan en bijna onmiddellijk in kleine zandfracties
verbrokkelt. Op deze stranden moet je tijdens mooie zonnige dagen best schoenen
dragen aangezien er een grote kans is dat je voeten zullen verbranden omdat dat het
zwarte oppervlak veel warmte absorbeert.

Calella, Spanje
Wat zou de deze lijst zijn zonder een echt feeststrand? Dit is 1 van de iets minder
gekende stranden langs de Costa Brava. Het is wat kleiner, maar dat maakt het een
beetje gezelliger. Je vindt hier ook natuurlijk veel danscafés, waar je je kan kan
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uitleven tot ’s ochtends vroeg. Hier kan je de wildste avonden beleven zonder veel
geld uit te moeten geven. Ook overdag kan je gaan zonnen op het strand. Je kan ook
een detour nemen en een paar dagen naar Barcelona gaan.

De Belgische kust
Dit is om eerlijk te zijn nog altijd 1 van mijn favoriete plekjes ter wereld. Er is iets
eenvoudig en mooi aan ’t zeetje. Je kan gewoon op een random dag in de vakantie
eens zeggen ‘ik ga naar de zee’. Je neemt de eerste beste trein naar Oostende en je kan
je een hele dag amuseren. Uit eigen ervaring raad ik zeker de pannenkoeken en ijsjes
aan van ’t zoet genot in Oostduinkerke. Je bent natuurlijk niet verzekerd van het weer
in België, maar als je een gezellig appartementje hebt om in te logeren mag dit je
zeker niet tegen houden. Dit is ook makkelijk te plannen met enkele vrienden. Je kan
samen voor een paar uur zo een grote gocart huren en je op de dijk en duinen
uitleven. Zelfs op winderige dagen kan je je uren amuseren met een kite (voor de
lichtgewichten onder ons neem zeker nog iemand mee om je tegen te houden bij
ongewilde zweefpartijen). Ik bewaar het beste voor op het einde: de zon zien zakken
in de zee!
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Gecoacht door een medestudent
Sinds oktober coacht Saartje haar medestudente Lieselotte,
binnen het keuzevak Coaching en Diversiteit. Na 6
maanden als mentor en mentee vertellen ze over hun
ervaringen.
Dit zijn Saartje Vandenbroucke en Lieselotte Feys. Ze
studeren allebei Biowetenschappen én hebben een
topsportstatuut: Saartje is wielrenner; Lieselotte doet aan
reddend zwemmen.
Dat studeren en aan topsport doen niet zo evident is,
ondervond Saartje zelf in haar eerste jaar. Intussen volgt
ze de master Biowetenschappen: voedingsindustrie,
waarbij ze het keuzevak Coaching en Diversiteit opnam in haar curriculum. Binnen
dat vak helpen ouderejaarsstudenten hun medestudenten in het eerste jaar met
allerlei moeilijkheden die ze ondervinden bij hun studies. Dat kan gaan over
moeilijkheden met academisch Nederlands, een atypische vooropleiding, een
functiebeperking, faalangst, en andere zaken die universitaire studies minder
vanzelfsprekend maken.
"Als topsporter kom ik dagelijks in contact met coaching", vertelt Saartje. "Maar nu
wilde ik wel eens voelen hoe het er aan de andere kant aan toe gaat, door zelf de
coach te zijn. Daarom schreef ik me in als mentor binnen het keuzevak
Coaching en Diversiteit."
Lieselotte: "ik hoorde in de les dat we ons als eerstejaarsstudent konden laten
begeleiden door iemand uit een hoger jaar. Eerst stond ik er niet bij stil dat dit ook
voor mij als topsportstudent nuttig kon zijn, maar toen de prof me bleef
aansporen om me in te schrijven als mentee, ben ik uiteindelijk akoord gegaan. En
maar goed ook!"
Ervaringen delen
Om de juiste mentor bij de juiste mentee te vinden, beantwoordden de studenten
voor de start enkele vragen over hun studieprofiel, over hun verwachtingen en over
wat ze elkaar konden bieden. En zo kwam Saartje bij Lieselotte terecht.
"We hebben allebei een topsportstatuut", vertelt Saartje. "In die zin zijn we dan ook
een logisch team. Ik had het in mijn eerste jaar zelf moeilijk om mijn studies met
topsport te combineren. Je moet daarvoor echt goed kunnen plannen. Ik wilde andere
topsportstudenten die moeilijke periode besparen en hen uit mijn ervaringen
laten leren. Via dit keuzevak kan ik mede-topsportstudenten helpen."
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"Voor ons is het erg belangrijk om lessen, trainingen, wedstrijden en sociale contacten
goed in te plannen", legt Lieselotte uit. "Daar heeft Saartje me goed bij geholpen. Ze
heeft me getoond hoe ik best al mijn activiteiten aan het begin van de week inplan.
Voordat ik Saartje kende, vergat ik mijn ontspanning ook in te plannen, wat me
uiteindelijk wel wat stress bezorgd heeft. Ik kwam niet meer aan uitrusten toe,
waardoor ik ook slechter studeerde. Nu neem ik ontspanning bewust op in mijn
planning, en lukt het al veel beter."
Lessen en feedbacksessies
Binnen het keuzevak krijgt Saartje ook les over diversiteit en technieken om iemand
goed te coachen. Daarnaast bespreken alle studenten die het vak volgen in groep de
casussen van elk team.
Saartje: "De informatie die we meekrijgen via de lessen zijn nuttige
achtergrondkennis over coaching en diversiteit. Waar ik persoonlijk vooral veel aan
heb, zijn de groepssessies waarin we bespreken hoe elke mentor aan de slag gaat met
zijn of haar mentee. De feedback van je medestudenten helpt je enorm vooruit. Zo
weet je of je goed bezig bent en krijg je nuttige tips over hoe je bepaalde situaties
anders kan benaderen."
"Ik zou andere eerstejaarsstudenten die hulp kunnen gebruiken, zeker
aanraden om zich als mentee in te schrijven", besluit Lieselotte. "Ik twijfelde
zelf ook vooraf. Je moet immers een hele vragenlijst invullen. Maar uiteindelijk haal je
er veel meer uit dan wat je ervoor moet doen. Ik heb aan Saartjes hulp al heel veel
gehad!

54

Boeroscoop
Arjen Van de Walle
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! Deze keer zal u te weten komen wat
de komende examenperiode voor je in petto heeft.

Waterman: 21/1 – 18/2

Tweelingen: 22/5 – 21/6

Bent u goed aan het studeren, lieve
Waterman? Precies niet he? U stelt zich
soms de vraag of deze studierichting wel
iets voor u is. U stelt zich soms de vraag of
studeren in het algemeen wel iets voor u
is! Kijk verder dan wat u ziet en vraag
uzelf eens af waar u talenten wel eens
echt toe zouden kunnen leiden. Sluit geen
jobs uit: kakraper achter de trein is óók
een nobel beroep.

Die ene professor/assistent waarvan u een
mondeling examen hebt, en waarvan u
schrik hebt om voor te buizen: Die
professor/assistent heeft een kleine crush
op u. Laat die borsten maar spreken (geldt
zowel voor vrouwelijke als mannelijke
studenten), draag een kort rokje (geldt
zowel voor vrouwelijke als mannelijke
studenten) en laat zijn/haar menselijke
zwakte het overnemen van zijn/haar
vermogen uw onkunde te zien.

Vissen: 19/2 – 20/3
U zult op alles buizen, buiten op dat ene Kreeft: 22/6 – 23/7
vak waar u te weinig tijd voor dacht te U hebt moeite zich te concentreren en
hebben.
hebt
geen
vrienden
met
een
doktersvoorschrift voor relatine? Begin de
dag met yoga en Keltische Folk Metal en u
Ram: 21/3 – 20/4
Ongelooflijk: Andromeda en Cassiopeia zult de daarop volgende uren fris en
zijn deze keer niet enkel in de Griekse pienter genoeg zijn om zelfs de meest
mythologie verwant, komende maand zijn nutteloze bewijzen vanbuiten te leren.
zo ook in den hemel verbonden door het
pad van Jupiter. We weten allemaal wat Leeuw: 24/7 – 23/8
dit wilt zeggen: U zult op alles een 10 U zult nog nooit op zoveel examens
halen, en er nog mee uitpakken tegen al doorgeraakt
zijn
komende
uw vrienden ook!
examenperiode. Maar u zult potentieel
ook al uw vrienden kwijtraken doordat u
hierover uw mond niet kunt houden. Let
Stier: 21/4 – 21/5
Zowaar het internationaal ruimtestation daar mee op!
ISS tot 8 juni elke nacht zichtbaar is, zo is
uw naderend falen ook al goed zichtbaar. Maagd: 24/8 – 23/9
Steek nu een tandje bij en u maakt nog Haha, maagd!
een kans, maar laat u verleiden door
terrassen en BBQ’s en u zal gedoemd zijn
te mislukken in uw opzet.
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Weegschaal: 24/9 – 23/10

Steenbok: 23/12 – 20/1

U zult na de komende examens beseffen
dat u niet in uw afstudeerrichting
thuishoort. U zult besluiten Land&Bos te
doen, niet omdat dat u meer ligt maar
omdat die groep er toch altijd zo verdomd
gezellig uitziet!

“U
zult
op
alles
buizen.”
U zult de vorige zin lezen en beseffen dat
die kans weldegelijk bestaat. U zult de
Groei sluiten en uzelf afvragen of u nu
niet beter zou studeren. U begint te
studeren en houdt dit beter dan ooit vol.
Eindelijk,
geïnspireerd
door
de
voorspelling in de boeroscoop, bent u met
alles mee. U begint vol goede moed met
de examens en hebt het gevoel dat u de
leerstof nog nooit zo goed beheerst hebt
als nu. U legt de examens af in de helft
van de daarvoor voorziene tijd, omdat u
het zo simpel vindt. Het leven lacht u toe.
U buist toch op alles.

Schorpioen: 24/10 – 22/11
Dit zijn uw komende examenpunten, in
volgorde van aflegging: 10/20 – 2/20 –
18/20 – 16/20 – 0/20

Boogschutter: 23/11 – 22/12
Eind mei en heel juni zal het schitterend
weer zijn. Het moment dat uw examens
voorbij zijn zal het echter beginnen
regenen en de rest van de zomer zal het
miezerig weer zijn. U zult in uw wanhoop
op reis vertrekken naar een tropische
bestemming maar vergeten rekening te
houden met de zomermoesson en daar
nog meer regen op uw dak krijgen.
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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 ww.boerekot.be/katerblaast !
Arthur: “hey Mathieu, kunt gij in de schuif achter u de opendoender pakken aub?”
Mathieu: *geeft luciferdoosje aan* “asjeblieft Arthur!”
Dorien: “Ik ben geen sos, ik ben een vegetariër!”

*Camille komt terug van café*
Michiel: “waar ben je geweest?”
Camille: “De Maecht van Gent”
Michiel: “Ah, bij Jonas?”
Jan DM: “Schimmel, da mag zeker”
Sofie (toekomstig PBR): “Linkedin dat is toch een dating site e?”
Wolf: “Amai Lotte ge hebt een strak kutje”
Lenny: "Weet iemand wat voorwoord in het engels is?"
Hanne: "forward?"
*Sarah Vanbesien laat haar gsm vallen*
Sarah: “Fuck, fuck, fuck... ah nee wacht, 'k dacht dat het mijn pint was”
Random bio-wentenschapster die ook eens komt stemmen: "hee OMG ik heb nog
nooit gestemd!!!! Want ik was vorige keer te jong!!!!!"
2 minuten later
*Roept vanuit stemhokje* "Moet ik daar mijn naam opschrijven???!!!!!"
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