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VLK-Kalender
Datum

Activiteit

Waar?

Tijdstip

Iedere zondag

Fakbar

Koe

20u

Iedere maandag

Lopen rond de watersportbaan

GUSB ingang

19u30

Donderdag 27 okt

Themafuif: Fright Fest

Paviljoen

22u

Vrijdag 21 okt

Ereledenvat

Koe

19u

Maandag 7 nov - donderdag 10 nov

Bloedserieus

UFO

Info volgt!

Vrijdag 25 nov

Galabal

Oude vismijn

Info volgt!

Deze kalender schetst een ruw beeld van de evenementen tijdens de komende weken
van het academiejaar. Check zeker ook eens de sportkalender verderop!
Om verder up-to-date te blijven met 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. Bezoek deze regelmatig even, of maak er gewoon meteen je startpagina van! Zo ben je zeker dat je nooit iets zal missen!
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De Praeses spreekt
Liefste trouwe lezers
Het nieuwe academiejaar is begonnen, en dit kon de VLK niet onopgemerkt laten passeren.
Het moest en zou gevierd worden dat we allen terug achter die schoolbanken konden kruipen.
Velen onder jullie zullen het zich niet meer
herinneren, maar voor de eerstejaars startte
het jaar iets vroeger dan voor de gemiddelde
universiteitsstudent, met de introductiedag.
3 dagen voor de start van het academiejaar
werden ze verwelkomd door onze geliefde decaan, kregen ze uitleg van en over de proffen
en werden ze voor het eerst geïntroduceerd tot
de VLK en haar praesidium. We gaven ze een
rondleiding op onze prachtige faculteit en
voorzagen ze ook van de nodige boeken en
cursussen om zich door het jaar te sleuren en
met glans te slagen. Of ze deze kans zullen
aangrijpen, is maar de vraag.
Juist voor het academiejaar begon, vierden we
reeds de nieuwste generatie afgestudeerde bioingenieurs (waarvan een deel reeds erelid is).
Na een lange proclamatie (voor sommigen
tevens de laatste keer dat ze de binnenkant
van een aula zouden bewonderen) werden de
laatstejaars verwend met een receptie van kaliber. De avond werd afgesloten op een manier
die velen zich voor de rest van hun leven niet
meer zullen herinneren. Maar wie neemt het ze kwalijk? Zij kunnen mooi naar ons, arme studentjes, wuiven met een vodje in hun hand waarop het korte maar ò zo begeerde woordje
“diploma” te lezen staat, en we zouden er nog jaloers op worden ook.
De echte start van het academiejaar werd ingezet met onze streekbierenavond. Gekleed als
stoere ridders, eensgezinde kruisvaarders, arme monniken en modebewuste jonkvrouwen
overweldigden jullie ons met de aantallen waarin jullie opdaagden. We werden haast omvergelopen door de massa mensen die wilden proeven van onze middeleeuwse bieren en bijpraten met hun gemiste maar juist niet vervreemde kameraden. Na het paviljoen begint nu ook
de Agora te klein te worden voor het succes van deze streekbierenavonden, dus een uitbreiding zal zich naar het 2 semester zeker opdringen.
e

Het heetste feestje van het jaar, zo staat de openingsfuif momenteel bekend onder de aanwezigen. Zelfs vanuit Leuven kwamen de mensen af om te ervaren hoe men feestjes bouwt
aan ‘t Boerekot. En het stond hen wel aan. Veel vrienden, voldoende drank, zotte ambiance
en die ophitsende muziek blijven het beste recept om er een leuke avond van te maken en
het jaar pas echt goed in te zetten. Ons Feestteam is zeer tevreden over z’n prestatie maar
wilt steeds in niveau blijven stijgen, dus ze is nu al bezig om het volgende legendarische
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feestje op poten te zetten.
Een volledige week gaven we de kans aan de eerstejaars (en ook de andere sympathisanten)
om onze kring en zijn activiteiten te leren kennen. Nu is het tijd om ze met elkaar in contact
te brengen. Het eerstebachweekend brachten we dit jaar opnieuw door in Wuustwezel. In
teams van 3 lieten we ze om ter eerst al liftend naar de locatie vertrekken, om daar opgewacht te worden door een luxe-avondmaal. Zaterdag kregen ze via een groot spel de kans
om elkaar te leren kennen, en de dag afsluiten deden we met een initiatiecantus en een
groot kampvuur. Een rustig maar vermoeiend weekend, waar niemand als eenzaat van moest
terugkeren.
Na de initiatiecantus op het weekend kregen de schachten direct de kans hun kennis van
cantussen en ons clublied te demonstreren op de openingscantus in het Paviljoentje. Tot
onze verbazing, maar tevens tot ons genot, hoorden we dat de eerstejaars reeds de melodie
en de keelklanken beheersten van het lied dat ze de komende 5 jaar nog vaak zullen zingen,
en een leven lang zullen kunnen mee-neuriën. Tevens doorstond onze cantor Jeroen zijn
vuurdoop met glans. Met naar mijn denken een recordaantal aanwezigen op de openingscantus, kan ik met zekerheid zeggen dat ook het cantusjaar goed ingezet is!

De VLK blijft bloeien en groeien als nooit tevoren.
Groetjes van jullie Senior (die lompe kerel met zijn krukken)
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Wat voor student ben jij?
Vice
Dag Boeren en Boerinnen,
Bij deze wil ik jullie allemaal terug verwelkomen in het studentenleven of voor het eerst een
warme groet toe zwaaien. Misschien heb je net een heerlijk lange vakantie van 3 maanden
achter de rug zonder zorgen en studeren! Of ben je wel enkele euro’s rijker doordat je veel
hebt gewerkt. Er zullen er ook onder jullie zijn die geen van beide hebben kunnen doen door
het studeren aan die vervloekte herexamens. Hoe je zomer er ook uit zag, hij is nu officieel
voorbij en de eerste weken als student zijn terug vervlogen.
De student is een wonder wezen. Eén dat in verschillende soorten komt en gaat. De ene student plakt vanaf de eerste lesdag onafgebroken met de neus in de boeken, de andere moet de
dag voor het examen diezelfde boeken nog gaan kopen. Bij welk kamp jij hoort, kom je hier te
weten! Test jezelf!!
1 Enkele weken voor de blokperiode begin jij...
A ...een beetje te flippen. Misschien heb je je boeken toch iets te lang
links laten liggen? Langs de andere kant wil je nog genieten van je laatste weken vrijheid voor de blokperiode… Nog even wachten met studeren, dus.
B ...volop uit te kijken naar de blokperiode. Rustig thuis zitten, geen
andere verplichtingen, gewoon blokken, blokken, blokken. Zalig.
C ...aan het echte werk. Tijdens het jaar heb je je cursussen voor de
helft gelezen en onderstreept, de komende weken gebruik je om alles
een keer gezien te hebben. Tijdens de blokperiode zelf knal je alles erin. Gewoon gaan!
D ...uit te kijken naar de kerstvakantie. Lang uitslapen, in de zetel hangen, een feestje hier en daar. En een klein beetje studeren tussendoor,
als het echt moet.
2 Je vrienden worden tijdens de blokperiode...
A ...een beetje verwaarloosd. Tenzij er iets leuks te doen is. Dat wil je
niet missen. Zo’n paar uurtjes (oké, daagjes) minder blokken zal geen
al te groot verschil maken, toch?
B ...met rust gelaten. Ze zijn even gefocust als ik. Tijdens die weken zijn
m'n boeken mijn enige vrienden.
C ...bestookt met berichtjes en op tijd en stond verblijd met een kort
bezoekje. Je bent dan wel een kluizenaar tijdens de blokperiode, je hebt
écht nood aan een minimum aan sociaal contact.
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D ..gestalkt! Zij willen altijd maar studeren, maar dat laat ik niet zomaar gebeuren. YOLO!
3 Op hoeveel examens denk je te kunnen slagen deze examenperiode?
A Je hebt nog geen flauw benul. Dat kan je pas zeggen wanneer je je
cursussen bekeken hebt, en da’s nog niet voor nu.
B Alles. Failure is not an option.
C Hopelijk alles, maar je kan altijd pech hebben met de vragen of een
baaldag hebben.
D Niet veel, da’s zeker. Je bent niet voor niets superfan van de Facebookpagina ‘Wie geen herexamens heeft, heeft niet genoeg gefeest in’t
jaar.’
4 Het leuke aan de blokperiode is...
A ...het feit dat je wanneer je maar wil je favoriete serie kan bingen op
je kamer, terwijl je ma denkt dat je aan het studeren bent.
B ...studeren. Du-uh
C ...een hele dag in je pyjama/jogging kunnen zitten, met je vettig haar
in een nestje bovenop je hoofd, en je er niet voor moeten schamen.
D ...niksen, niksen en niksen.
5 Het minst leuke aan de blokperiode is...
A ...dat vervloekte schuldgevoel als je weer eens aan het uitstellen bent.
B ...niets nieuws kunnen leren in de les.
C ...het gebrek aan sociaal contact.
D ...je moeder die constant aan je kop loopt te zeuren dat je moet studeren.
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6 Student zijn is voor jou....
A ...genieten van je vrijheid. Studeren zelf zie je als een noodzakelijk

kwaad, dat je liefst zo lang mogelijk vermijdt.
B ...bijleren en presteren.
C ...leuke herinneringen verzamelen, proeven van de vrijheid van het
volwassen zijn en bouwen aan je toekomst.
D ...één groot feest!
7 Je studentenstad koos je op basis van...
A ...het niveau van je studierichting. Je wilde naar de school waar je
met zo weinig mogelijk inzet, toch zou slagen.
B ...de prestige van de universiteit/hogeschool. Je koos de beste school
voor jouw studierichting.
C ...een combinatie van de vrienden die er heen gingen, het niveau van
je studierichting en het studentenleven in de stad.
D ...het uitgaansleven, ofcourse.
8 Je profs kennen je...
A … als de student die te laat binnenstrompelt en dan voor de rest van
de les als een blok in slaap valt.
B ...van de dagelijkse mails vol vragen die ze van je ontvangen.
C ...als de meestal stille student achterin de aula die de ene les goed
oplet, maar de andere keer een volledig lesuur het 'Slimste Mens'-spel
speelt op de gsm.
D ...niet. Wie gaat er nu naar de les als het niet verplicht is?
9 Cum laude afstuderen is voor jou...
A ...te hoog gegrepen. Je wil afstuderen, maar hoe of wanneer is niet zo van
belang.
B ...een must.
C ...een mooie bonus, maar je doet gewoon je best en ziet dan wel.
D Cum watte?!
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10 Je studieschema...
A ...is onbestaande. Je maakt wel een schema in je hoofd. Iets in de stijl
van: begin elk vak drie dagen voor het examen te studeren.
B ...heb je sowieso al voor heel het schooljaar. Voor de blokperiode
maak je een speciale versie. Met een kleurtje voor elk vak en alles tot
op het half uur uitgestippeld.
C ...maak je twee weken voor het begin van de blokperiode. Het dient
meer als leidraad. Je bent daar vrij flexibel in.
D Je wat?! Schema's zijn voor seuten.

RESULTATEN
1 Heb je voornamelijk B aangeduid?
Jij bent een onverbeterlijke strever!

Je bent een heel goede student. Misschien zelfs een beetje te goed? Je studies zijn belangrijk,
maar af en toe mag je echt eens ontspannen. Je studententijd is een zalige, maar heel korte
periode in je leven, dus geniet ervan zolang het duurt. Een keer mee gaan op een activiteit
van ons geliefde VLK zal je niet onmiddellijk een herexamen opleveren. En zelfs dan, is dat
het einde van de wereld?
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2 Zijn je antwoorden voor het grootste deel C?
Jij ben een evenwichtige knaller!

Je bent een sociaal persoon, maar weet dat je studies ook heel belangrijk zijn. Daarom combineer je uitgaan tijdens het jaar vlotjes met af en toe enkele uurtjes in de bib en (een groot deel
van je) lessen volgen. Je begint niet 100% voorbereid aan de blokperiode - het feesten neemt
soms de overhand - maar bent bereid die paar weken keihard te knallen om het toch goed te
doen. 'Work hard, play hard' is jouw motto. Doe zo voort!
3 Heb je dan weer voornamelijk antwoord A?
Je bent een eeuwige uitsteller!

Je wéét dat je te veel tijd aan het verspillen bent en dat je er spijt van zal krijgen, maar het is
sterker dan jezelf. Je wil niets missen en maakt jezelf dan maar wijs dat nog één feestje
(inclusief kater) wel geen verschil zal maken en dat je de leerstof ook wel op twee dagen in je
hoofd krijgt. Plan misschien iets heel zot voor de komende vakantie, zodat het echt balen zou
zijn mocht je het niet kunnen doen door de herexamens. En begin er gewoon aan!
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4 Was het grootste deel van je antwoorden D?
Jij bent een student die feest en blijft feesten.

Oké, student zijn is een feest. Maar het is ook meer dan dat. Studeren is niet goedkoop en
levert waardevolle dingen op als je je er voor inzet. Misschien toch soms eens die boeken
open doen, want zeg nu zelf: hoe heerlijk klinkt drie maanden vakantie?

Welk antwoord je ook bent uitgekomen, jullie zijn allemaal zalige leden van de VLK dus ik
zie jullie graag op een van onze volgende evenementen!!
Vice Out
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Cultuur to the rescue!
Cultuur
In de drukte van het nieuwe academiejaar is er niet altijd tijd om eens rustig de krant te lezen. Om jullie alsnog op de hoogte te houden van de culturele nieuwtjes zetten we hier enkele weetjes op een rijtje.


De nieuwe film van de broers Dardenne speelt sinds woensdag in de zalen. De twee
Belgische regisseurs wonnen al tweemaal de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes, dus de verwachtingen zijn hoog. "La fille inconnue" is opnieuw een sociaal drama,
zoals we van hen gewoon zijn. Een jonge dokteres weigert laat op de avond een patiënt.
De volgende dag wordt die patiënt, een vreemdelinge zonder papieren, vermoord teruggevonden. Ook al heeft ze de moord niet op haar geweten, toch voelt ze zich verantwoordelijk en start haar eigen onderzoek.



Wie de rol van James Bond zal vertolken in de volgende film staat nog niet vast. Callum McDougall, een van de producers, ziet Daniel Craig heel graag terugkomen. Maar
de acteur zelf is daar minder vastberaden over, hij liet in het verleden al meermaals
verstaan dan hij klaar was met 007.



De Britse liedjesschrijver Rod Temperton is in Londen overleden. Hij schreef verschillende liedjes voor Michael Jackson zoals onder andere “Thriller”, de bestverkochte plaat
aller tijden.



Het huis, waar Robin Williams als ‘Mrs Doubtfire’ ging babysitten om alsnog veel contact te hebben met zijn kinderen na zijn echtscheiding, staat te koop. De huidige eigenaars stelden het huis al af en toe open voor fans die een bezoekje wouden brengen.
Toen Robin Williams twee jaar geleden uit het leven stapte werd de trap vol bloemen
gelegd en diende het als herdenkplaats. Geïnteresseerden moeten wel naar San Francisco trekken en een schamele 4,45 miljoen dollar (3,9 miljoen euro) neertellen voor het
meer dan 100 jaar oude huis.



Gaat Daft Punk eindelijk nog eens touren? De die-hard fans zien overal hints verschijnen op de website, maar de grootste aanwijzing is toch wel het jaartal. De vorige twee
live albums ‘Alive 1997’ en ‘Alive 2007’, die beiden verschenen na een wereldtournee,
laten dit alvast vermoeden. Het lijkt meer dan logisch dat ze opnieuw zullen touren in
2017, maar met Daft Punk weet je natuurlijk nooit. Het duo verschijnt zelden in het
openbaar en liet tot nog toe telkens tien jaar tussen elke tournee. Wordt ongetwijfeld
vervolgd…



Na meer dan 10 jaar wachten komt op 2 december een nieuw studioalbum uit van de
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Rolling Stones. In het album “Blue and lonesome” is bluesmuziek te horen want, zoals
de website vermeld, is bluesmuziek altijd het hart en de ziel van The Rolling Stones
geweest. Het zal ook covers van Amerikaanse bluesklassiekers bevatten.


Mauro Pawlowski verlaat de Antwerpse rockgroep dEUS. Twaalf jaar heeft Mauro Pawlowski er deel van uitgemaakt. In een afscheidsinterview met Focus Knack vertelt de
gitarist dat het geen overhaaste beslissing is, ook al komt dit voor de buitenwereld als
een donderslag aan. Voor Mauro Pawlowski dEUS verlaat, speelt de Limburgse gitarist
nog één concert, op 10 februari, met de rockband van Tom Barman. De Lotto Arena zal
fungeren als zijn laatste toneel met de band.



Nog geen jaar nadat Nicole en Hugo afscheid namen van het podium, komen ze al op
hun stappen terug. Ze traden reeds 45 jaar op en dat blijft duidelijk in de genen zitten
want ook de afgelopen maanden namen ze deel aan gastoptredens waar ze een nummertje speelden. Naast de Winterrevue van Stany Crets, waar ze samen met onder andere Udo, Ann van de Broeck en Britt Van der Borght te zien zijn, brengen ze ook een
kerstsingle uit voor het goede doel.

Voor studenten op zoek naar wat meer cultuur:
Cultour heeft als doel om cultuur dichter bij de studenten te brengen, zonder veel geld neer
te moeten tellen. Cultour werkt, in samenspraak met de verschillende Gentse cultuurhuizen,
een gevarieerd cultureel programma uit voor studenten met gekende en minder bekende
voorstellingen. Er wordt gestreefd naar een gezonde mix van verschillende soorten cultuur
zoals muziek, toneel, opera, dans, film en nog zoveel meer.
Neem zeker een kijkje op de website http://cultourgent.be/

Lieve groetjes
Cultuur
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Wist je dat?
Paviljoenbeheerder
Het academiejaar is gestart. En dat is duidelijk te zien aan het gebruik van het Paviljoen. Wist je dat er al gigantisch veel volle vaten bier in kwamen, en (massas veel) lege er uit gingen? Wist je dat er nog zotveel andere activiteiten op jullie staan te wachten in het Paviljoen? Wist je dat er veel wist-je-datjes op jullie afkomen?
Wist je dat een worm 10 harten heeft? (Na de practica van dierkunde 2 weet iedereen
dat!)
Wist je dat de dikste man ter wereld 587kg woog?
Wist je dat de zetel rij met nummer 13 niet bestaat in het vliegtuig? (Zelf gecheckt, en
’t klopt!)
Wist je dat als je je rechteroog sluit, je nooit over je rechterschouder kunt kijken?
Wist je dat je het vorige wist-je-datje sowieso hebt geprobeerd?
Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was en cocaïne bevatte?
Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?
Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam?
Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde?
Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?
Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is?
Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?
Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? (Zitten foefscheetjes daar
ook in?)
Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbengt?
Wist je dat er 0,3 procent van de Sahara nodig is om Europa te voorzien van stroom?
Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?
Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf?!
Wist je dat het langste woord dat je met de bovenste rij letters van je toetsenbord
kunt maken “topprioriteit” is?
Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?
Wist je dat je niet aan je ellebogen kan likken?
Wist je dat mannen vrouwen vaker schade rijden dan vrouwen mannen?
Wist je dat meer dan 50 procent van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd?
Wist je dat mensen met rood haar minder pijn voelen? (Test uit!)
Wist je dat Mohammed de meest voorkomende naam is in de wereld?
Wist je dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?
Wist je dat rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen?

Paviljoenbeheerder out!
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De Koe Loeit!
Welcome to the new team!
Gegroet Boerekotters oud en nieuw!
Alweer een nieuw academiejaar, wat vliegt de tijd toch! Ons kleine cafeetje zag al vele zomers
en winters passeren, en die nieuwe gezichten eind september zijn telkens een verfrissende
aankondiging van de wisseling der jaren. Maar de eerstejaartjes zijn niet het enige nieuwe dit
jaar! Het momentum dat vorig jaar werd opgebouwd door het nieuwe team lanceerde de Koepuur in nieuwe intergalactische dimensies van cafévertier. Maar hier wouden we niet stoppen!
In de immer durende ratrace van het leven blijft een hoge turnover van verse ideeën en enthousiasme tenslotte cruciaal. Om deze reden wordt de bemanning van het episch loeiende
piratenschip, de Koepuur, weer omgegooid als was het het roer van het leven zelf.
Maar niet gepanikeerd! Laat mij u zeggen, voor u uzelf van de kliffen gooit uit panische desillusie en manische angst, dat hoewel de bemanning verandert, de koers van onze schitterende
schuit dezelfde blijft: vooruit! De lijn die vorig jaar ingezet werd wordt onverbiddelijk voort
gezet en de zeven bierzeeën zullen verder bedwongen worden. Tevens blijven er enkele onvermoeibare rotsen in de branding aanwezig én is de nieuwe bemanning ook niet helemaal
onbekend…
Onze kruiser wordt nu door een driekoppig kapiteinsteam over de woelige baren gestuurd:
Robin Michelet, die vastberaden zijn verantwoordelijkheden van vorig jaar blijft behouden en
met man en macht het schip op de ingestelde koers zal houden. Koen Barbez, bekend als eerste scheepsmaat achter de toog wordt ook bevorderd tot kapitein en zal met zijn oneindige
horecawijsheid ons ongetwijfeld menig overwinning ter land, ter zee en in de lucht bezorgen!
En ten slotte Giliam Agten, afgetreden veldmaarschalk van de VLK, zal nu zijn tactisch inzicht
en enorme kennis van de machinerie van onze caféschuit inzetten om ze nog sneller, beter en
indrukwekkender te maken.
Dit nieuwe team heet u graag welkom voor een pintje groot of klein in dat gezellige etablissement op een boogscheut van de faculteit. Of u nu al eeuwen onze vloeren betreedt, of nieuwsgierig een eerste keer uw hoofd in onze kombuis komt vertonen: WELKOM!!!
Laten we er weer een prachtig jaar van maken scheepsmaatjes!
Ahoi,
Robin

Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-03h
Feestjes, optredens,… op aanvraag.
https://www.facebook.com/Koepuur
cafekoepuur@gmail.com

15

Een fuif door de lens van de fotograaf
ICT
22u: Alright, batterijen check. Flitser, check. Instellingen, check. Bidden dat mijn camera
geen bierdoop krijgt deze avond, check.
22u15: Huh, het volk in de zaal is nog iets te verlegen om op de foto te staan. Dan maar wat
kiekjes nemen van de shifters en het volk achter de toog. Nu ik hier toch ben, kan ik altijd
helpen met het gemiddelde alcoholgehalte in de zaal wat te verhogen, voor mij een pint alstublieft.
23u: Sweet, het volk begint eindelijk toe te stromen.
Meidengroep:

“Mogen wij op de foto?”
Ja uiteraard mag dat. *klik*
“Mogen we het eens bekijken?”
...“Ei ma zo lelijk dat ik er opsta, kunde anders nog eentje nemen?”
Waarom niet? Als ik daarmee je dag leuker kan maken… *klik*
”Ist deze keer wa beter?”
…”Jaaa cava”
… Het enigste wat op de 2e foto is veranderd, is het volk op de achtergrond, maar geen enkele
pose of gezichtsuitdrukking…bizar.
Gastengroep:

00u30:
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“Trek keer een foto.”
*klik*
”Nice, thanks man”
Geen probleem heren, geen probleem.

Fotograaf coming through… foto? *klik* Jepla, die is profielfotowaardig.
Ook een foto? *klik* Nice.
Jullie bende ook eentje? *klik*
“Moete gij ni eens op de foto?”
Neen niet echt, ik wil gewoon mijn werk doen .
“Alee kom anders sta je er nooit op, ik heb voor mijn verjaardag ook zo’n spel gekregen dus ik weet exact wat ik doe.”
*Zucht* Selfie?
“Jaaa kom”. *klik*

1u:

*klik* Jullie ook? *klik* Deze zatte bende een plaatje? *klik*
*Wordt meegetrokken bij de arm*
”WIJ WILLEN OOK EEN FOTO”
Dat kon ook rustig gevraagd worden...
“Mogen wij er ook een?”
”Jow kerel foto!”
”Kunde gij meekomen voor een foto?”
…
Aargh!!

(Kleine algemene mededeling: als je met je squad een foto wil, wacht dan even af tot de fotograaf klaar is
met de vorige 3 aanvragen, ons leven op een fuif is al zo hectisch ;) )

2u:

Hey, die kan mooi dansen, laat ik daarvan een foto nemen.
*Richt toestel naar doelwit*
…*Doelwit stopt alle dansacties en staart fotograaf aan als een hert kijkend naar een
jager met een jachtgeweer.*
Euhm, dan maar awkward doorstappen zeker?

2u30: Hey een muilend koppel! *Klik* Nice, die kerel gaf me een thumbs up.
2u37: *Vrouwelijke deel van het muilgebeuren trekt me opzij*
“ALS DIE FOTO OOIT HET DAGLICHT ZIET ZAL JE SPIJT HEBBEN OOIT EEN CAMERATOESTEL AANGERAAKT TE HEBBEN!!”
Ok ok rustig, hij is al verwijderd, kijk.
(Help)
3u:

Oef geen kapotte camera, profielfoto’s à volonté, today was a good day.
*Legt fier als een gieter fototoestel weg.*

3u30: “Huh ??? Waar is je fototoestel?”
Gedaan voor vandaag.
“Maar wij wouden nog een foto, ga die terug eens gaan halen…”
Mijn werk zit erop voor vandaag vrees ik, sorry not sorry.
“Pff ik had toch beter van je verwacht ze, je foto’s trekken toch op ni veel.”

ICT out
PS: De fotograaf in kwestie zoekt een nieuw logo voor de officiële opstart van zijn business genaamd “Alexander Photokin”. Stuur jullie ontwerpen door naar
ict@boerekot.be. Het beste ontwerp maakt kans op 2 bakken bier of cola!
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De geschiedenis van alcohol
Fouriers
We schrijven 10.000 voor Christus. De hele prehistorische wereld staat op zijn kop wanneer
het wiel wordt uitgevonden. Onze voorouders scheppen orde in de chaos wanneer ze wiskunde ontwikkelen, en ze gaan over van jagers en plukkers naar gedomesticeerde boeren wanneer hun geplukte zaden blijken uit te groeien tot planten. Maar deze ontdekkingen vallen in
het niet wanneer men ontdekt dat suikers via gisting kunnen worden omgezet in wat wel
eens de grootste uitvinding aller tijden wordt genoemd: alcohol.

Toen men eenmaal doorhad dat alcohol nóg leuker was dan suiker, was het hek natuurlijk
van de dam. Alle vruchten, granen en groenten die men maar kon vinden werden aan fermentatie onderworpen. Het ene al wat lekkerder dan het andere. Vooral gerst en druiven vielen in
de smaak, waarmee ineens bier en wijn werden uitgevonden. Alcoholische dranken werden
geconsumeerd door de rijken en de armen, door mannen en vrouwen, als genotsmiddel en als
medicijn. Toen alchemisten het destilleren ontdekten, opende zich een heel scala aan nieuwe
mogelijkheden.
In de vroege middeleeuwen werden vele ziektes verspreid via water, en om het risico tot besmetting te verminderen dronk men simpelweg meer bier en wijn, want dankzij het productieproces met koken en vergisten maakten gevaarlijke micro-organismen geen schijn van
kans.
In de eeuwen die daarop volgden werden dranken als champagne, whisky, jenever, wodka en
gin
uitgevonden,
elk
met
zijn
eigen
boeiende
geschiedenis.
Vanaf de jaren 1900 werd in grote delen van de wereld een verbod op alcohol ingevoerd onder
invloed van religieuze instanties en andere anti-alcohol bewegingen. Een bekend voorbeeld is
de Prohibition in de VS, waarbij het totaalverbod verre van het gewenste effect had en alleen
maar voor meer criminaliteit en alcoholconsumptie zorgde.
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Op de dag van vandaag is alcohol verboden in landen als Saudi-Arabië, Iran en Libië, meestal
om religieuze en politieke redenen.

Ook zou er van overbevolking geen sprake zijn zonder alcohol. Want volgens onze wetenschappelijk erg nauwkeurige experimenten en berekeningen zorgen geïntoxiceerde mensen
gemiddeld voor 9 keer meer nakomelingen dan hun nuchtere evenknie!

Zo, dat weten jullie dan ook weer!
Fouriers out!
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Levenslessen: Fête Touristique
Feest
Zoals de ancien(ne)s onder de Boerekotters al gemerkt zullen hebben, is het feestteam een beetje anders dan de vorige jaren (geen schoon madammeke dit jaar, maar wel een schonen pédé).
Om elkaar beter te leren kennen, kwam een van ons met het geniale idee om samen op reis te
gaan - teambuilding, als het ware. Het hoefde niet lang te duren, zolang het maar ver weg was
van ons belgenlandje. De idyllische stranden van de Caraïben, een trektocht door het Himalaya
gebergte of een expeditie in de jungle van Ecuador… of helaas pindakaas last-minute op een zatte avond iemand een citytrip beloven… zodanig last-minute, dat we zelfs Sibret vergeten waren.
Gelukkig was ik er nog, ‘kartonnen Siebert’, om ons trio te vervolledigen.
Waarnaartoe? Zo ver ons armschalig portemonneeke en de sporen ons konden brengen; Amsterdam. Niet zo avontuurlijk
klinkt het? Wacht maar!
Na een lange rit waren wij dan eindelijk aangekomen bij onze
beste vriendjes, de Noorderburen. We besloten om maar meteen te beginnen met een zalig bootritje, behalve Wolf dan; die
vond het eerder belangrijk om een dutje te doen ter waarde van
€10. We genoten alledrie van de reusachtige golven, gigantische
gebouwen en de geur van de meest exotische spijzen. Niet alleen dat, maar ik mocht dan nog eens gratis mee, hourra!!
Na ons ritje/dutje, besloten we om een trektocht te maken door
het dorp. Wel vertrouwd met Max Havelaar en de geschiedenis
van de Javaanse Koffie, wandelden we een koffiewinkel binnen
om wat cultuur op te snuiven. Blijkbaar hebben die domme
Hollanders niet zoveel verstand van plantjes als ons, want wat ze daar verkochten was zeker
geen koffieplant, maar hopvariant! Uit volle angst voor de straffen die onze allerliefste Bible
ons zou opleggen, spurtten we weg van de sla des duivels.
Ons eigen landje was gelukkig nooit ver. Al snel vonden we de Yucca, gevuld met de mooiste
kleren in plaats van de beste pintjes (lees: fucking Bavik), en de Koe, gevuld met hoeren in
plaats van boeren. Uit angst voor de toorn van ‘kartonnen
Steffi’, heb ik toch snel de andere kant uitgekeken.
Na lange wandelingen en een schone terrasse met het allerbeste bier (lees: Cola want ze hadden enkel fucking Heineken),
besloten we maar om onze trein te nemen naar huis. Al snel
leek dat de IC-trein zelfs over de landsgrenzen heen haar kuren heeft. Aangezien we de laatste trein namen terug naar
België en Nederland zoiets had van “nope, die rijdt niet vanavond”, waren wij redelijk niqués. Gelukkig waren er enkele
vriendelijke (en zeer platte) conducteurs die ons gerust wilden meenemen met hen tot Den Haag. Daar hebben we lekker een uur ons mogen amuseren door de gigantische vertragingen. We mogen niet klagen, want het was juist door die
vertraging dat we de laatste trein naar Brussel vanuit Den
Haag konden halen. Deze kwam eindelijk aan, vier uur nadat
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we vertrokken waren uit Amsterdam. Na een lekkere rit van NOG eens vier uur, met stilstaan
door random wagons op onze treinsporen, onvriendelijke conducteurs, een zeer (ochtend)
humeurige Wolf (het was inmiddels al 2h30) en een overexcited Maxim (enorme sugarrush
van Cola) inbegrepen, spoorden we eindelijk aan in Brussel. Zoals je waarschijnlijk wel aan je
kleine teen en/of water kunt voelen, reden er geen treinen meer. Gelukkig kennen wij de allerleukste Brusselaar die ons wel kon opvangen: Maïa De Ridder!!! Aangezien ze niet opnam,
besloten we maar bij de échte Sibret aan te bellen in de plaats. Gelukkig had mijn originele ik
enorm schone slaapzakjes voorzien voor ons. Het befaamde feestteam was eindelijk herenigd!

Moraal van het verhaal: Laat altijd een vriend achter en vergeet geen zonnecrème te kopen;
dat is daar schijteduur!!!

xoxo,
Kartonnen Siebert,
Heel eventjes VLK Feest
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CV Fouten
Recruitment
Een CV schrijven doe je zo:

Of toch misschien maar beter niet! Hierbij enkele tips:
1. Grappig e-mailadres
Tietserke69@hotmail.com of knuffelbeertje@gmail.com zijn niet geschikt om als contactgegevens op je CV te zetten, laat staan om je CV mee te versturen. Veel kans trouwens dat je email door de spamfilter wordt tegengehouden. Vermeld dus een normaal e-mailadres!

2. De cijfers die je op school behaalde vermelden
Less is more. Een goed CV bevat enkel de nodige informatie en niet te veel details. Expliciet je
resultaten vermelden bijvoorbeeld is net iets teveel van het goede.

3. Irrelevante informatie
Je toekomstige werkgever hoeft niet te weten wat je deze vakantie allemaal hebt uitgespookt.
Je academische achtergrond en vaardigheden zullen volstaan.
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4. Vrienden als referentie
Als je een referentie vermeldt, gebruik dan iemand die je kent uit een professionele context
en vraag die persoon ook of je hem of haar als referentie mag opnemen in je CV.

5. De reden van je vertrek
Ze hoeven echt niet te weten dat je bent vertrokken omdat je het niet leuk vond of omdat je
vond dat je te weinig verdiende. Als ze echt de reden van je vertrek op je vorig werk willen
weten, vragen ze dit wel op de sollicitatie.

6. Vreemde lettertypes of symbolen
Probeer niet de kunstenaar uit te hangen, hier zijn ze echt niet naar op zoek.

7. Te veel moeilijke woorden
Gebruik niet te veel vakjargon dat niet relevant is voor de vacature waarop je reageert. Beperk
ook het gebruik van al te moeilijke woorden. Dat maakt je CV veel aangenamer om te lezen.

8. Leugens
Liegen in je CV is not done! Je valt toch ooit door de mand als je in je CV gelogen hebt, misschien zelfs al tijdens een eerste gesprek. Interviewers zijn er ook op getraind om tijdens een
interview te achterhalen of er geen leugens in je CV staan.

9. Wanorde
Geen HR-verantwoordelijke die er zin in heeft om een ellenlang CV door te nemen dat niet
logisch of chronologisch is opgebouwd. Zorg voor structuur, hou het beknopt, en beperk je
tot de informatie die in een eerste fase doorslaggevend kan zijn.

10. Vakantiefoto
Zeker als dat expliciet gevraagd wordt, kan je een fotootje bij je CV stoppen. Hou het wel sober: geen foto's van jezelf met je meest sexy strandlook!

Wil jij deze fouten niet maken, kom dan zeker op dinsdag 25 oktober om 19 uur naar de
professionele CV-training in de Feestzaal!
Recruitment out!
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Overpoort voor Dummies
Feest
De Overpoort, je wordt er verwelkomd met de zoete geur van Julientjes, alcohol en urine…
oké misschien geen zoete geur maar het blijft het straatje van plezier voor de Gentse student.
Tussen café De Bierologie (het begin) en De Viking (aan het einde en daar voorbij), bevinden
zich tal van cafés, pubs, shoarma- en pitazaken, frituristen, nachtwinkels, dancings, een bowling én zelfs een keukenzaak die elke nacht het decor vormen van de boemelaars. Een grote
waaier waaruit je kiezen kan! De ideale manier om het overpoortgevoel ten volste mee te maken is, is van de ene cocktailavond te fladderen naar het andere gratis vat en in de tussentijd
eens goed met de billen te schudden in een van de danscafés.
Wie zit waar?
De Bierologie wordt vaak voorbij gefietst op weg naar de fietsenstalling, maar op woensdagen
en donderdagen toch zeker het bezoeken waard. De Peirdepieten (VDK) houden daar hun
clubavond en daags nadien wordt het overstelpt door Oostendenaren. “Ieuw West-Vlamingen
ik snap dat niet”, maar voor wie wel een mondje West-Vlaams kent, kan daar altijd van goedkope cocktails, jenevers en het garnaalkrokettenfestijn genieten.
Volgende halte: het Kramersplein, waar je al van ‘s middags een terrasje kan placeren en tot
‘s avonds laat (of soms zelfs dagen non-stop) in de Yucca kan eindigen. Gelukkig supergoedkope Duvels (di), Ricards (do) en cocktails (ma, woe) want Bavik is niet te zuipen.
Verder in de straat vind je aan de rechterkant de Salto met z’n goeie Troela (voornamelijk de
cocktail bedoeld). Vervolgens Rock Circus, waar je meer dan 30 bieren van de tap kunt proeven en andere gerstenatten kunt ontdekken. Nog steeds aan de rechterkant 2 monumenten
van de Overpoort; Potti en Rita die de Salamander al uitbaten van voor de geboorte van uw
grootvader. Bekend voor zijn cantuszalen en ontnuchteringssoepjes.
Als je nog verder doorstapt mag je al wat meer met je heupen wiegen, je wordt nu omsingeld
door de danscafés Pallieter, Cuba Libre, Tam Tam en Coulissen (het stamcafé van onze ICT
Vlinder). Met het eind van de straat in zicht kan je aan de Albert Heijn nog kiezen om links
af te slaan. U wilt links afslaan, moet je de tractor voor laten gaan? Het antwoord is ja! Goede
keuze, in de Stalhofstraat maak je altijd kans om je teerbeminde Praesidium tegen te komen.
Als ze niet in café Koepuur vertoeven, durven ze al eens in de Porters House of den Delta zitten. Heel veel andere kringen komen ook met barman Billy hun babbeltje doen en er is altijd
wel iets te doen in de Porters. In de Delta, heel bizar, zit het altijd vol met die andere ingenieurs, de VTK. Niet verschieten als onder u voeten cantusliederen gebruld worden, want in de
kelder is een cantuszaal.
Indien je Stalhof voorbij ging en toch rechtdoor koos heb je nog enkele kleine cafés zoals Canard Bizar, ‘t Genoegen, La Luna, Delirium en de Confrater. Maar daartussen nog een persoonlijke favoriet; ‘t Kofschip waar er altijd voldoende sfeer zit om op de tafels te dansen. Dit
wordt door de meesten als het einde beschouwd maar durvers kunnen nog de straat oversteken om eens naar de Viking te gaan.
Anderzijds voor het begin van de Overpoort nog een eervolle vermelding van de Defoo,
Backdoor, Amber, Kraaienest en de Pi-nuts
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In de vroege uurtjes
Het durft al eens laat worden en vanaf 3-5 uur gaan de meeste clubs en pubs dicht. Geen paniek, er zijn volharders die toch open blijven! De Perte Totale is zo’n toevluchtsoord die eigenlijk pas vanaf die vroege uurtjes de moeite waard wordt, ze blijft open totdat je je collega’s
naar de les ziet fietsen. Aan de overkant heb je de Decadance, soms lang aanschuiven om binnen te raken, maar vanaf 5u raak je makkelijk binnen. Het is misschien niet iedereens muziekgenre, maar je kan je hier echt blijven geven tot de zon haar hoogste punt heeft bereikt.
Maar dat heb je niet door want binnen blijft het donker.
Last van een hongertje
Voor de doe-het-zelvers: de Overpoortse straat bevat een Albert Heijn en een Carrefour waar
je je boodschappen kunt doen. De anderen die een fond moeten leggen of gewoon zin hebben
in een midnight-snack hebben een overvloed aan pita’s en frieten om hun honger te spijzen.
Vandaar dat enkel de crème de la crème hier wordt vermeld. De bekendste van de Overpoort,
Gent en omstreken is natuurlijk de Gouden Saté met zijn Julientjes en Rombautjes. Ik krijg al
zin tijdens het typen van dit artikel. Maar voor de luieriken die niet willen aanschuiven in de
ellenlange rij, is de barak, de ‘fake-Julien’, een alternatief. Van onze expert Lisa, moet ik toch
vermelden dat een Hugo Claus niet hetzelfde is als een Julien, en dat een echte Julien zeker
10.000 keer beter smaakt. Maar voor het gewone (zatte) plebs close enough! Zin een meer
exotische hap zoals Pita of Dürum? Snack Tosi is the place to be, ze zijn niet altijd even vriendelijk maar het smaakt wel! Pastavreters kunnen dan weer hun maagje vullen bij Basic Italian
of Pizzeria Prima Donna. Crispy Chicken aan de Voetweg is er dan weer voor de mensen die
niet naar Amsterdam of Parijs willen lopen om de dichtstbijzijnde KFC te vinden. Smakelijk!
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Den boer zegt: ‘t Is weer van dat
PR intern
“Schoon weer é”, “Jot, dat het zonneke nog efkes mag schijnen é”, “Winter is coming é”.
Een conversatie over het weer is misschien wel het mooiste dat een bezoek aan de facultaire
broodjeszaak te bieden heeft, en toch komen de meeste mensen niet verder dan een paar slagzinnen. Tijd om hier verandering in te brengen!
Iets wat in den goeien ouwen boerentijd namelijk nog vaak gebeurde was gezamenlijk het
weer voorspellen en hierna op de klompen enkele rituele dansen uitvoeren (vermoedens,
red.). Want ons Vlaamsch weer is helaas zo onvoorspelbaar als de vulkaanuitbarstingen van
de Bromo, je weet wel, die goede vriend op Java (algemene kennis, red.).
Met Frank en Sabine zijn wij een nieuw tijdperk ingegaan waarbij er ons dagelijks halve waarheden wijsgemaakt worden en dus is deze oude kunst jammergenoeg verloren gegaan. Tot op
dit moment beste lezer, en waarempel, u zal het zich niet beklagen dat u ooit deze vorige alinea’s (en vooral de volgende) las.
Vergeet even Buienradar, ik geef u een lijst met de belangrijkste weerspreuken! (Lees ze op z’n
West-Vlaams, dat maakt ze des te waarachtiger)
Over de maand oktober:
“Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn. Maar is het nat en koel, ’t is van een
zachte winter een voorgevoel”
“Warme oktober dagen, februari vlagen”
“Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen!”
“Zoals het weer is met St. Ursela (de 21ste, red.), zo zal de winter wezen”
(wilt iemand deze eens nagaan? red.)
Over de maand november:
“Zwaait de winter in november al met zijn staf, zijn rijk is van korte duur voor straf!”
“Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan vast uw pels gereed.”
“Houden de kraaien voor Allerheiligen al school, zorg dan voor hout en kool.”
“Een zuidenwind op de dag voor St. Martijn (de 10de, red.), dan zal het een zachte winter
zijn.”
“Maar heeft St. Martijn een witte baard, dan blijft ons sneeuw noch ijs gespaard!”
“St. Elisabeth (19de, red.) doet ons verstaan, hoe de winter zal vergaan.”
Nog wat absolute panty-wetters van weerspreuken:
“Als de haan niet kraait voor het avondrood, dan gaat het regenen, of de haan is dood.”
“Mistige morgen, schone dag”
“Een waterige zon en een bleke maan, kondigen beide regen aan.”
“Een regenboog aan de lucht, drie dagen regen.” (het was deze boer zijn dag niet, red.)
“De zwaluwen vliegen laag: we krijgen regen vandaag. De zwaluwen vliegen hoog: we houden
het wel droog”
“Wind in de nacht, water in de gracht.”
“Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!”
PR intern out!
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Thesis-time
PR extern
Gegroet mede boerekotters!!!!
Zoals elke laatstejaarsstudent ben ik momenteel druk bezig met mijn thesis
(joepieeee!!!!!?????). Deze doe ik bij de vakgroep CMET (labmet van vroeger) onder professor
Korneel Rabaey waarbij ik de conversie van glycerol tot valoraat (een vijfwaardig carbonzuur)
bestudeer. Velen onder jullie zullen nu al grote ogen trekken maar geen paniek, het wordt
allemaal duidelijk!
Introductie
De productie van biodiesel op basis van plantaardige olie vindt in twee stappen plaats. In de
eerste stap worden de esterverbindingen verbroken van de triglyceriden na toevoeging van
een base (KOH en/of NaOH). Het resultaat hiervan zijn veel vrije vetzuren met glycerol als
bijproduct. Maar waarom specifiek glycerol, wat is daar zo speciaal aan? Wel, deze chemische
component (brutoformule: C3H8O3 ) is een driewaardig alcohol, wat dus inhoudt dat het als
afvalstof nog steeds een hoge energiewaarde bezit. Deze component vormt dus de basis voor
de gehele conversie die onderverdeeld wordt over 2 processen.
Eerste fase
Het eerste proces omvat de conversie van het verkregen glycerol tot propionaat (driewaardig
carbonzuur) via fermentatie. Dit kan gebeuren via een gemengde of pure microbiële cultuur
met als kopstuk Propionibacterium acidipropionici die instaat voor de productie van propionaat. Dit proces gebeurt in een anaërobe reactor (genaamd Lisa :p), gevoed met een algemeen
voedingsmedium en een gasmengsel bestaande uit N2/CO2. Via elektrochemische extractie
verkrijg ik dan het eindproduct uit de reactor. Ons Lisa is momenteel nog in de ontwikkeligsfase en hopelijk is ze binnen enkele weken operationeel. Fingers crossed!!!

27

Tweede fase
De laatste fase omvat, zoals jullie al kunnen raden, de omzetting van propionaat tot valoraat,
wat opnieuw gebeurt in een anaërobe omgeving via fermentatie met een gemengde cultuur.
Dit wordt getest in twee verschillende UASB reactoren (Patty en Selma genaamd), waarvan de
ene met carriërs en de andere zonder. Beide doen het voorlopig goed en draaien volgens verwachtingen.

Het uiteindelijk geproduceerde valoraat heeft op zich weinig toepassingen totdat je het verestert, waarna het een zeer gegeerd product vormt voor zowel de voedings- als de bioplastiekindustrie. Dit proces is van groot belang aangezien het in de toekomst zou kunnen concurreren
met de huidige petrochemische omzetting.
Tot zover de thesis van Jones, ik houd jullie op de hoogte in volgende artikels!
Jones out!!!
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Goed gezien met tante Jorien
De dubbele schoenveterdraai
Liefste lezertjes,
Omdat het moeilijk is om aan wereldproblematiek een éénduidige
oplossing te bieden, laat ik dit over aan de competente wereldleiders zoals Trump, Kim Jong Un of Khadaffi. Ik beperk mij hierbij
liever tot het maandelijks oplossen van een alledaagse kwestie waarvan u al uw leven lang onbewust last heeft (neen, niet die TBC).
Deze maand: de dubbele schoenveterdraai.
Deze truc zal ervoor zorgen dat jouw schoenveters altijd goed strak
blijven staan. Het geheim schuilt hem niet in het aanspannen, maar in de eerste stap van het
strikken: de eerste draai maken.
Van in de kleuterklas werd ons dit al foutief aangeleerd met de klassieke methode: één lus. U
draait hierbij de twee veters gewoon rond elkaar alvorens de strik te maken. Zie hieronder
hoe snel de spanning op de touwtjes verloren gaat!

Foto 1: de enkele draai

Foto 2: de spanning gaat verloren

Daarom hier mijn tip: draai de veters nog een extra keer rond elkaar en span goed aan. Indien u deze techniek goed beheerst zouden de veters nu niet meer mogen lossen en kan je
een lekker strakke strik maken.

Foto 3: de dubbele draai

Foto 4: lekker strak

Tot volgende maand!
Bedankt aan Wim Opsomer voor de handige tip en om als model te staan. Zelf een tip? Mail
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hem snel naar groei@boerekot.be

Kill the kilo’s
Sport
Iedereen kent hem wel, de mythe van de zes kilo’s. Je krijgt ze gratis en voor niets bij je eerste
jaar op kot. Hetzelfde effect kan veroorzaakt worden door een lief of een goede vriend op kot.
Na een heel kleinschalig onderzoek bij de helft van het sportteam VLK, blijkt deze mythe ook
te kloppen. Maar hoe komen die zes kilo’s daar, en vooral: hoe krijg je ze weer weg?
De oorzaak is niet ver te zoeken. Als student kan je naar de winkel gaan, groentjes en kip
(biefstuk past niet in het studentenbudget) kopen voor drie euro, naar je kot gaan, je groentjes snijden, je kip bakken en daarna nog je hele afwas doen. Je kan echter ook naar het
dichtstbijzijnde frietkot wandelen, een kleintje met mayo en een frikandel/curryworst (we
gaan in dit artikel niet dieper in op dit onderwerp, volgens mij kan daar een hele Groei over
geschreven worden*) kopen voor drie euro. Alle andere stappen zijn dan overbodig, juist nog
je bakje in de vuilnisbak gooien. De keuze is dan snel gemaakt, want studenten staan namelijk bekend als vrij tamme wezens.
De kip met groentjes komt overeen met 3 pintjes (of ongeveer evenveel cola’s), terwijl die
frietjes overeenkomen met 9 pintjes. Rekenen in pintjes is een toffer dan in caloriën, misschien moeten we het eens voorstellen als SI-eenheid. Jupiler natuurlijk, echte pintjes. Voor
de geïnteresseerden: één pintje bevat ongeveer 110 kcal. Pita’s, een goede afwisseling op de
standaard frieten komt met ongeveer dezelfde hoeveelheid pintjes overeen.
Een tweede oorzaak zijn de pintjes zelf natuurlijk. In Gent stijgt de alcoholconsumptie van
een gemiddeld persoon gemiddeld met 200% (dubieuze bron...). Afhankelijk van je alcoholconsumptie kan je zelf uitrekenen op hoeveel pintjes dat uitkomt. Dat zijn er een heleboel.
U ziet dus dat er heel wat pintjes bijkomen, maar hoe vermijd je dan dat die zich omzetten in
kilo’s (voor de eerstejaars), of hoe zorg je ervoor dat die kilo’s er terug afgeraken (voor alle
anderen)? Wel, er zijn verschillende opties.
Ofwel kun je inderdaad de frietjes links laten liggen en je groentjes wokken. Bier smaakt toch
maar naar afwaswater, nee? Je mag het van mij proberen, je zal veel karakter en tijd nodig
hebben, maar volgens mij is dit hopeloos.
De andere optie is gaan lopen, volleyballen, basketten, badmintonnen, tafeltennissen, squashen, voetballen op gelijk welk veld, zwemmen of rugbyen. Heeee!! Zijn dit niet toevallig de
sporten waarin het VLK strijdt tijdens het IFK? Wat een toeval!. Wist je dat je na een toertje
rond de watersportbaan al drie pintjes mag gaan drinken? En wanneer je een voetbalmatch
hebt uitgespeeld bijna tien? Je zou voor minder eens gaan sporten! Ik ben er trouwens ook vrij
zeker van dat actief supporteren heel wat pintjes verbrandt.
Sporten helpt echt hoor. Check dus maar snel de sportkalender op de volgende pagina!

Sport Out!

*De redactie vindt dit nochtans zeer duidelijk: Frikandel frikandel! Curryworsten naar de
hel!
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Eerste bachweekend
Axelle Hagers
Vrijdagavond 30 september, 19u aan ‘de Koe’. Daar stonden we dan… Te verzamelen met een
groep zenuwachtige, onwetende eerstejaars, te bedenken hoe we in hemelsnaam met die bende aan het station zouden geraken en waarom we niet gewoon aan het station zelf hadden afgesproken. We hadden nog niet het minste vermoeden, maar… We gingen liften (“JAAA
WOEHOEW KOMOP EERSTEJAARS EEN BEETJE MEER LACHEN!!”) naar Wuustwezel.
Wuustwadde??? Ja, u leest het goed, Wuustwezel… Dat boerengat in het uiterste Antwerpen.
We verdeelden ons in groepjes van twee à drie en gingen op avontuur. Onderweg kregen we
enkele opdrachtjes mee zoals “Verleid de chaffeur”, “Rijd mee met een sportwagen”, “Ruil een
ei voor iets waardevols” en natuurlijk ook “Kom om ter eerst aan”. Eens aangekomen (Thibo &
ik, waren éérst, YEAH!!!) werden we goed ontvangen en direct meegesleurd in de gezellige
sfeer die er hing. Één voor één druppelden de groepjes toe. Slechts één groepje sukkelde wat
en moest in Antwerpen opgepikt worden. De eerste avond sloten we hierna in schoonheid af
met enkele kennismakings- en drankspelletjes.
Zaterdagochtend genoten we van een uitgebreid ontbijt. Deze drukke dag was gevuld met
spelletjes om elkaar beter te leren kennen. Als afsluiter kregen we de opdracht om in groep
een liedje over het eerstebachweekend te schrijven en voor te brengen. Uit onze talentvolle en
muzikale geesten ontsproten de meest creatieve songteksten, waaronder een ingenieuze rap
en de wereldhit ‘10 000 frisse pintjes’. Na dit alles was het tijd om eens te ‘chillen’ en te
‘socializen’ en volwassen te doen (lees: Dikke Berta spelen).
’s Avonds aten we spaghetti die zelfs beter was dan die van Eminem zijn mama (waarvoor
dank kookteam!). Na het eten was het tijd voor de cantus, waarbij we allen samen oude klassiekers zongen en intensief verbroederden. Deze prachtige dag werd afgesloten met marshmallows aan het kampvuur en we voelden ons allemaal één en verbonden.
Voortaan zal ik nooit meer alleen in de les moeten zitten en het klassieke ‘hey-ik-ben-Axelleken-je-ook-niemandgesprek’ moeten voeren. Dank jullie wel.
Axelle Hagers
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Ons Boerekot: ORBit
Penning
Omdat de gemiddelde Boerekotstudent totaal onwetend is over alles wat zich buiten zijn lessenrooster afspeelt op de faculteit, delen wij onze grote kennis en diepere wijsheden met jullie over enkele onderzoeksgroepen op ons geliefde Boerekot.
Deze maand bespreken we kort en bondig ORBit, de Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken, onderdeel van de vakgroep bodembeheer. Deze is beter bekend bij
studenten als de onderzoeksgroep van Prof. dr. ir. Marc Van Meirvenne, lesgever van onder
andere het vak Aardwetenschappen en de geprezen decaan van onze faculteit.
De vakgroep specialiseert zich onder meer in non-destructieve prospectie van bodems, het in
kaart brengen van bodemkarakteristieken en detectie en monitoring van bodemvervuiling
rond industriële gebieden. Dit alles is zeer nuttig en vooruitstrevend, maar ORBit komt eerder in het nieuws met een reeks andere zaken.
Hun gespecialiseerde apparatuur kan namelijk ook gebruikt worden om te helpen met archeologisch onderzoek, zoals ze bijvoorbeeld gedaan hebben met projecten in Waterloo en Stonehenge. Ze kunnen door het in kaart te brengen van de bodemkarakteristieken met hun
scanners de archeologen een beeld geven van wat er zich precies in de bodem bevindt en zo
kan men dan gebieden selecteren die mogelijks interessant zijn voor hun volgende opgraving.

Afbeeldingen: ORBit in actie. Boven: Waterloo. Onder: Stonehenge.

Nog een leuk weetje om mee af te sluiten: prof. dr. ir. Van Meirvenne heeft ooit meegedaan
met het programma Wild Van Dieren op VTM. Waarom hij meedeed en wat hij daar juist in
deed, daar kan je zelf achter komen door de aflevering te bekijken op:
http://vtm.be/wild-van-dieren/het-klein-kind-in-staf-komt-boven.
Penning out!
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De chemie achter Breaking Bad
Cursus
Geschiedenis
N-methyl-1-fenylpropaan-2-amine of methamfetamine werd in 1893 voor eerst ontwikkeld uit
efedrine, een natuurlijk voorkomend alkaloïde, door de Japanse chemicus Nagai Nagayoshi
toen hij de structuur van efedrine aan het onderzoeken was. Het stimulerende effect van
meth leek onopgemerkt te blijven tot het midden van de jaren dertig, toen Friedrich
Hauschild het ontdekte tijdens zijn werk bij het farmaceutische bedrijf Temmler in Berlijn. In
de jaren vijftig werden stimulerende drugs een normaal deel van de Amerikaanse routine,
waardoor er snel een bloeiende zwarte markt voor gestolen medicijnen ontstond. De voorraad begon te slinken in de jaren zestig, toen de politie dokters die te veel voorschreven veroordeelde en bedrijven dwong om specifieke producten van de markt te halen. Veel mensen
geloven dat in 1962 de eerste illegale labs ontstonden in de omgeving van de Bay Area in Californië.
Nagai-methode
In de eerste paar afleveringen produceren Walt en Jesse methamfetamine via de Nagaimethode, zoals Nagai Nagayoshi de methamfetaminesamenstelling voor het eerst vastgelegde. De Nagai-methode maakt gebruik van pseudo-efedrine als uitgangsstof, die ingekookt
wordt met waterstofjodide (HI), wat methamfetamine oplevert. De Nagai-methode is populair omdat de benodigde chemicaliën gemakkelijk te verkrijgen zijn.
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Pseudo-efedrine kan (door middel van water of alcohol en koffie filters) uit vrij verkrijgbare
verkoudheidsmedicijnen gehaald worden. Rode fosfor, wat nodig is om elementair jodium (l2)
te reduceren naar HI en om hervormde l2 te recycleren , wordt verzameld van het strijkvlak
van luciferdoosjes of van noodfakkels. Walt en Jesse gebruiken het allebei als bron van fosfor,
op verschillende momenten. Als alles is voorbereid, worden pseudo-efedrine, l2 en rode fosfor
samen met water in een kolf gestopt en verhit voor verschillende tijden. De paarse oplossing
die overblijft, een resultaat van l2, is een onthullend teken van deze reactie. Om het gevormde
(S)-N-methamfetamine te laten uitkristalliseren wordt HCl-gas door de oplossing geborreld.
Blue-meth-methode
Het grootste nadeel aan de Nagai-methode is dat verkoudheidsmedicijnen slechts in kleine
hoeveelheden kunnen worden aangekocht. Om aan genoeg efidrine te komen heb je een netwerk van junkies nodig die verschillende apotheken bezoeken. Tijdens de zevende aflevering
van het eerste seizoen (“A No Rough-Stuff-Type Deal”), is het moeilijk voor Walt om aan genoeg efedrine te komen voor productie op grote schaal. Om dit probleem te omzeilen, gebruikt Walt een alternatieve samenstelling via reductieve aminering, gebruik makend van fenylaceton en methylamine.
De samenstelling van methamfetamine door middel van reductieve aminering is niet nieuw;
de Japanse chemicus Akira Ogata gebruikte het voor de eerste keer in 1919 en sindsdien verschijnen verschillende modificaties in wetenschappelijke literatuur. Het verkrijgen van methylamine voor deze reactie—wat op de zwarte lijst van de DEA staat, dit is een lijst chemicaliën die gebruikt worden om drugs te maken— is een belangrijk onderdeel van het plot in de
hele serie.
In 1980 classificeerde de DEA fenylaceton als een tweede graad substantie, in de Controlled
Substances Act, waardoor het illegaal werd om het te kopen, verkopen of bezitten zonder vergunning. Ook al werd het moeilijker om fenylaceton te kopen, was er bijna geen impact op de
beschikbaarheid van meth, omdat clandestiene chemici zelf fenylaceton gingen samenstellen.
In de tussentijd werden illegale operaties steeds complexer, gevaarlijker en riskanter voor de
omgeving. Vindingrijke chemici vonden een aantal welbekende methodes om fenylaceton
samen te stellen.
De favoriete stof voor het samenstellen van fenylaceton is altijd al fenylazijnzuur geweest, wat
ook door Jesse en Walt gebruikt wordt. Er zijn een aantal manieren om fenylaceton uit fenylazijnzuur te maken. Op de lijst die Walt aan Jesse geeft in “A No Rough-Stuff-Type
Deal” (S01E07) staan twee dingen: Thoriumnitraat en een buisverbrander, wat wijst op een
reactie door middel van dehydrocarbonylering. Thoriumnitraat wordt gebruikt om thoriumdioxide (ThO2) te genereren, een radioactief metaal dat een katalysator is voor oxide, wat gebruikt wordt in de relatief ingewikkelde—maar veel opleverende—gasfasereactie in een verhitte buisverbrander. Tijdens dehydrocarbonylering worden er twee carbonzuren verdampt
(in dit geval fenylazijnzuur en ethaanzuur) en door een katalysatorbed geleid, omgeven door
een buisverbrander. Dit vormt het gewilde keton. De resulterende grove bruinachtige olie
wordt vervolgens verzameld. Nadat de waterige laag wordt gescheiden, wordt het fenylaceton
zuiver gemaakt door middel van vacuümdestillatie. Vanaf de jaren 60 tot het midden van de
jaren 80 was reductieve aminering de meest gekozen methode om illegaal methamfetamine
te maken.
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Stereospecificiteit
De meeste clandestiene chemici kiezen voor de reductie van efedrine/pseudo-efedrine in
plaats van reductieve aminering, omdat de reductie van pseudo-efedrine het veel sterkere Smethamfetamine produceert, terwijl reductieve aminering een racemaat mengsel oplevert.
Het verschil in sterkte komt door het chemische fenomeen chiraliteit, niet door de zuiverheid.
Walt legt chiraliteit goed uit aan zijn klas in “The Cat’s in the Bag” (S01E02): “Net zoals je
linker- en rechterhand spiegelbeelden zijn van elkaar… identiek maar tegenovergesteld, kunnen organische samenstellingen ook bestaan als spiegelbeelden van elkaar.” Omdat methamfetamine een chiraal centrum heeft, kan het in twee spiegelbeelden bestaan, wat enantiomerie genoemd wordt. Omdat pseudo-efedrine en efedrine zelf chiraal zijn (ze bevatten de (S-)
configuratie op het α-carbon), wordt er door reductie alleen S-methamfetamine gevormd.
De andere manier, reductieve aminering, produceert een racemaat of 50/50 mengel van S- en
R-methamfetamine. Enantiomeren hebben vaak verschillende biologische effecten, legt Walt
uit: “Ze zien er misschien hetzelfde uit, maar ze gedragen zich niet hetzelfde.”
S-methamfetamine veroorzaakt de klassieke stimulerende effecten, terwijl Rmethamfetamine veel zwakker is, maar wel goed gebruikt kan worden als geneesmiddel, wat
in winkels te krijgen is in Vicks® inhalers onder het pseudoniem les-desoxyefedrine.

Als Walts product pure S-methamfetamine is, kunnen we ervan uitgaan dat hij een techniek
heeft gebruikt om de isomeren te scheiden of “op te lossen”, omdat het startmateriaal niet
chiraal is en de reductie niet stereospecifiek. Kristallografie en chirale chromatografie zijn
voorbeelden van dergelijke technieken.
Cursus Out!
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IAAS
*ATTENTION: IAAS article incoming*
Hier sta je dan, de Groei in je handen, vol spanning deze lijnen aan het afgaan, zoekend naar
de IAAS verhalen waar je al 3 maanden in spanning op wacht. Het is eindelijk zo ver, na deze
nu al veel te lange intro maken we ook vandaag weer je dromen waar, enjoy!
De examens waren nog nauwelijks verteerd of 3 van onze IAAS’ers hadden hun valiezen al
gepakt en zochten vol spanning het vliegtuig met bordje ‘Indonesië’. Het land met de grootste
IAAS verenigingen, het land waar IAAS op alle straathoeken wordt geschreeuwd maar ook het
land waar dit jaar WOCO doorging! Voor de groentjes onder ons: WOCO is het wereldcongres van IAAS waar alle actieve landen naar toe komen om samen over de toekomst van IAAS
World te discussiëren. 3 weken samen met mensen van over heel de wereld, 3 weken plezier
en feest, 3 van de beste weken van hun leven.
Dat het wel een hele belevenis was, werd ook duidelijk toen we het nieuws te horen kregen
dat onze geliefde Ruth, voormalig Local Director van IAAS Gent, die nu president van IAAS
World is geworden. Alsof dit niet al genoeg fantastisch nieuws was, bleek dan dat in het internationale board dit jaar nog twee Gentenaren zullen zetelen.
Op Europese bodem moest er echter niet
ondergedaan worden aan avontuur. De
exchange week naar Slovenië was een ongelooflijk succes en zal voor onze Gentse
IAAS’ers die deelnamen nog lang nazinderen.
Hou zeker onze facebook pagina en website in het oog voor foto’s en verhalen
over de avonturen op exchange week.

IAAS Ghent taking over the world!
Zoals je misschien al gemerkt hebt ( aan de internationale Fika ) zitten we ook in Gent doorheen het jaar zeker niet stil. Met het nieuwe bestuur onder leiding van Demeester Wouter
(local director) en Oosterlinck Baptiste (penning) gaan we er ook dit jaar weer honderd procent voor!
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Programma:
- 18/10: Ghent by night: Stadspel in Gent, ideale kans om met je buddy* af te spreken.
- 9/11: international cantus: meer info volgt binnenkort
- 21/11: Oehoescoop: naar jaarlijkse traditie toveren we de oehoe weer om naar je favoriete
cinema.
- 8/12: cocktail party: IAAS + VLK + cocktails = best party ever
*Geen paniek, je kan nog steeds inschrijven voor het Buddy Program, de link kan je vinden
op onze facebook pagina!
Ben je nieuwsgierig over hoe het leven als IAAS’er eigenlijk is? Ben je benieuwd of het echt zo
perfect is als iedereen zegt? Kan je de verleiding niet weerstaan om toch eens een kijkje te
komen nemen?
Kom zeker eens langs op onze activiteiten of vergaderingen (elke maandag om 19u30 in ons
IAAS lokaal) of vraag het ons persoonlijk, alles is vrijblijvend maar pas wel op, eens je begint
word je onmiddellijk verslaafd aan IAAS! You have been warned!

IAAS out!

FRITUUR DE PAPEGAAI
ANNONCIADESTRAAT 17, 9000 GENT
09 336 88 88
OPENINGSUREN:
MAANDAG TOT ZONDAG: 11:30 – 22:00
ZATERDAG: GESLOTEN
OPEN OP FEESTDAGEN
AANBOD:
VESRE FRIETJES IN 100% Plantaardige OLIE
GROOT VEGETARISCH / VEGAN GAMMA
SNACKS / BURGERS
AFZONDERLIJK GEBAKKEN
OP DE PLAAT GEBAKKEN BEEFBURGERS
VERS HUISBEREIDE BEREIDINGEN
(STOVERIJ, VOL AU VENT, TARTAAR, VEGANAISE, SEITAN STOVERIJ,
VEGETARISCHE STOVERIJ …)
BELEGDE BROODJES
(HUISBEREIDE PREPARE, KIP CURRY …)
SALADES
OFFICIAL BICKY DEALER
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Getuigenis van een broer
Christopher van Hessche
Stel je eens voor: je zit midden in je examenperiode en je krijgt op een woensdagavond te horen dat je broer naar Syrië vertrokken is.
Tamelijk absurd, toch? Wel, het overkwam mij toen ik 16 was.
Nietsvermoedend bereidde ik me voor op mijn examen biologie toen er plots politie over de
vloer kwam en het nieuws vertelde. Ik was zo gefocust op mijn examen dat het niet tot me
doordrong wat er net was gebeurd. De impact was pas voelbaar wanneer ik de dag erna wou
vertellen wat me was overkomen en ik als gevolg met gestotter in tranen uitbarstte. Dat examen en de overige draaiden dan ook uit op een flop.
In de zomervakantie die erop volgde, is mijn vader tot tweemaal toe naar de Turkse grens met
Syrië getrokken om te proberen hem te overhalen terug te keren. Telkens zonder succes. Het
was een periode die voor mij gekenmerkt werd door frustratie, verdriet en het gevoel van niet
begrepen te worden. Daarbovenop wilde ik eerst voor mijn moeder zorgen in de periodes dat
mijn vader weg was omdat zij er het meest van afzag.
Sindsdien is mijn leven compleet veranderd. Ik ben namelijk geadopteerd uit Haïti en heb
dus blanke ouders. Mijn broer was dan ook het enige dat ik nog had van daar, ook al zijn we
uit 2 verschillende families geadopteerd. Het feit dat hij me had verlaten om ergens naartoe te
gaan waar hij niets te zoeken had, liet me dan ook gefrustreerd achter.
Ik weet dat mijn ouders altijd alles gegeven hebben voor ons beiden en nu nog steeds, anders
zou ik nooit de kans hebben om deze opleiding te volgen. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor
alles wat ik heb omdat ik weet dat het allemaal anders kon gelopen zijn. Het is dan ook tamelijk frustrerend te horen dat sommigen vinden dat het radicaliseren van mijn broer aan de
familie ligt, maar zij kennen natuurlijk het verhaal niet.
Je zou je kunnen afvragen hoe ver het is kunnen komen, de islam heeft er namelijk een dubbele rol in. Toen mijn broer 15 jaar was en ik in het zesde leerjaar zat, was hij volledig ontspoord. Zo erg dat hij op een gegeven moment in de jeugdgevangenis verzeild raakte. Hij
vond zijn redding in de islam. Hij liet zich bekeren tot moslim en sindsdien werd hij een
compleet ander persoon. Hij leerde onze ouders respecteren en leerde ook andere mensen
inspireren in plaats van hen te kleineren. Het werd toen ook veel aangenamer om hem als
broer te hebben. Ik begon meer en meer naar hem op te kijken omdat hij, ondanks de problemen die hij in het verleden had, bleef zoeken naar een betere toekomst voor zichzelf en zijn
omgeving. Hij had niet het geluk de intelligentie te hebben die ik bezit om bijvoorbeeld een
universitaire studie aan te vatten, maar toch gaf hij alles en daar kijk ik naar op.
De keerzijde van de islam was dat hij door zijn bekering onwetend was over wat het geloof
effectief inhield. Hierdoor was het simpel voor een ronselaar om eerst met hem bevriend te
raken en nadien verder te gaan in het radicaliseringsproces. Hierbij maakte hij gebruik van
mijn broers onwetendheid en verspreidde zo informatie die hem bracht op het punt waarbij
hij wou vertrekken. Het klinkt allemaal simpel, maar zo is het uiteindelijk gebeurd zonder dat
wij ervan afwisten.
In het jaar dat mijn broer geradicaliseerd werd, heb ik hem nooit weten veranderen of radicale uitspraken weten doen. We hadden hem wel eens betrapt met een valies in de week dat hij
vertrok en hij vroeg nog een selfie met mij in dezelfde week, maar we stonden toen niet stil
bij wat het betekende. Later die week werd alles duidelijk.
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Een jaar geleden stortte mijn wereld definitief in. Op zijn vertrek naar Syrië na, het jaar voordien, was dit de donkerste dag uit mijn leven. Ik herinner het me nog alsof het gisteren was;
terugkeren van een wedstrijd en van een huilende moeder te horen krijgen dat hij het leven
had gelaten. Ik was de laatste die hem hoorde via de telefoon eerder die maand. Hij klonk nog
steeds als dezelfde Lucas die me elke keer opnieuw moed inpraatte. Nadien werd alles duidelijk, het zou zijn allerlaatste telefoontje worden en die moest uitgerekend naar huis zijn, waar
hij ook zat op dat moment.
Het is niet altijd makkelijk geweest en soms heb ik het er nog moeilijk mee, zeker als ik nu zie
hoe er moeite wordt gedaan om geradicaliseerde jongeren, die naar Syrië willen vertrekken,
tegen te houden. Toen mijn broer vertrok, waren er natuurlijk nog geen aanslagen in Europa
en dus vond de politie het geen prioriteit hem tegen te houden ook al wisten ze van hun plannen af. Mijn vader vertelde de politiemannen, die ons het nieuws vertelden, dat het gevaarlijk
was geradicaliseerde jongeren te laten gaan omdat de gedachtegang van de jongeren compleet verstoord is. Ze vertrekken meestal met een persoonlijke afkeer tegenover het westen en
door te vertrekken, groeit die alleen maar. Helaas werd dit pas twee jaar later ingezien toen
de eerste aanslagen in Europa plaatsvonden…
Het is moeilijk voor mij om begrepen te worden waardoor ik me vaak alleen voel, maar dat is
ook logisch aangezien mijn situatie niet echt dagelijkse kost is. Toch apprecieer ik altijd mensen die open zijn en de vragen stellen waarmee ze zitten over mijn situatie omdat ik weet hoe
de media het onderwerp kan manipuleren. Ik kan perfect over mijn situatie praten, de enige
voorwaarde is dat er sprake is van wederzijds respect.
Ik werd ook lang bekeken als ‘broer van’, maar nu sta ik hier. Eerste bachelor bio-ingenieur,
iets wat ik 2 jaar terug nooit van mezelf zou hebben verwacht. Ik ben dan ook trots op mezelf
en enorm gemotiveerd omdat ik weet vanwaar ik kom en wat ik heb moeten doorstaan om op
dit punt te komen!
Christopher Van Hessche
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Cantusnummers uitgelicht: Bella Ciao
Cantor
Als je ooit al een cantus hebt meegemaakt, kan je volgend ‘probleem’ zeker herkennen. We
zingen een avond lang nummers in allerlei verschillende talen: Nederlands, Latijn, Engels,
Frans, Duits, Zuid-Afrikaans, Italiaans, … Maar de meesten onder ons zijn niet in staat tot
vloeiend lezen, spreken en schrijven van al die talen. Zo komt het dus meermaals voor dat we
uit volle borst meebrullen, zonder ook maar een clue te hebben van wat we aan het zingen
zijn. Nu kan je hier op reageren door ofwel een slok of twee van je pint te nemen en gewoon
weer verder mee te brabbelen, ofwel door je af te vragen: “Hey, waar komt deze vette schijf
eigenlijk vandaan en wat zou het überhaupt betekenen?”
Daarom voel ik vanaf heden geroepen om, als huidige cantor, jullie wat bij te brengen over
onze onverstaanbare classics.
Het eerste nummer dat we zullen bespreken is het prachtige Bella Ciao. Mijn eerste indruk
van dit nummer was dat het ietwat op een liefdeslied leek. Waarschijnlijk door de gedachte
“Oh, Bella is zo gelijk een mooie vrouw en ciao is zo, ja, ciao als begroeting ofzo he. De rest
van de tekst? Goh het zal wel iets wijs zijn zeker? Het klinkt alleszins wel cva wijs.”
Wrong.
Als we speculaties van nog eerdere versies even achterwege laten, is Bella Ciao waarschijnlijk
ontstaan in de 19de eeuw in de Italiaanse Povallei. De tekst is een klaaglied over de verschrikkelijke werkomstandigheden in de rijstvelden waar vrouwen van lage stand noodgedwongen
moesten werken, aangezien er voor hen geen andere uitweg was. Het was dit of honger als
avondmaal. De vrouwen werkten er meer specifiek als seizoenarbeiders om de rijst te oogsten.
Naast het ondermaatse loon waren de werkomstandigheden vaak op het barbaarse af, met
regelmatige fysieke en mentale mishandeling door opzichters en meedogenloos profitariaat
van de bestuursleden uit. Ja, Daens moest nog langskomen.
Aangezien er van deze versie quasi geen fatsoenlijke vertaling te vinden was, heb ik mijn best
gedaan om een (brakke) tolk te zijn. Op de pagina hiernaast vind je mijn vrije vertaling van
de tekst zoals hij in de codex staat:
(Nvdr.: Je kent waarschijnlijk de scène uit Inglourious Basterds: “Euh… Bonjornow.”, wel zo
voel ik me een beetje.)
De reden dat er amper fatsoenlijke vertalingen van deze versie bestaan is de volgende. In de
tweede wereldoorlog werd de tekst namelijk herwerkt door de Italiaanse partizanen, die het
als strijdlied gebruikten in hun gevecht tegen het fascisme en nationaalsocialisme.
De partizanenversie is de tot op heden bij uitstek de meest bekende, maar aangezien de codex ons de oude versie heeft geschonken ga ik hier niet dieper op in.
Lied ex!
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Alla matina appena alzata
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Alla matina appena alzata
Devo andare a lavorar

Vroeg in de ochtend, amper wakker
O Schoonheid vaarwel, …
Vroeg in de ochtend, amper wakker
Moet ik vertrekken om te werken

A lavorare laggiù in risaia
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
A lavorare laggiù in risaia
Sotto il sol che picchia giù !

Om te werken in de rijstvelden
O Schoonheid vaarwel, …
Om te werken in de rijstvelden
Terwijl de zon op ons neer brandt!

E tra gli insetti e le zanzare
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E tra gli insetti e le zanzare
Duro lavoro mi tocca far

Tussen de insecten en de muggen
O Schoonheid vaarwel, …
Tussen de insecten en de muggen
Is het harde werk dat ik moet doen

Il capo in piedi col suo bastone
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Il capo in piedi col suo bastone
E noi curve a lavorar

De baas staat recht, met zijn stok
O Schoonheid vaarwel, …
De baas staat recht, met zijn stok
Terwijl wij bukken om te werken

Lavoro infame, per pochi soldi
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Lavoro infame, per pochi soldi
E la tua vita a consumar

Erbarmelijk werk, voor weinig geld
O Schoonheid vaarwel, …
Erbarmelijk werk, voor weinig geld
En het neemt je leven in beslag

Ma verrà il giorno che tutte quante
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Ma verrà il giorno che tutte quante
Lavoreremo in libertà

Maar de dag zal komen dat we allemaal
O Schoonheid vaarwel, …
Maar de dag zal komen dat we allemaal
Zullen werken in vrijheid
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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 selfmade-bird die nu ook voor het eerste jaar tot mascotte
van de VLK verkozen is.

Bonjour, c’est Henry ici encore une fois é!

Met deze controversiële quote schoot Donald
de hoogte in bij de stempeilingen. Het begon
als een onnozele grap en eindigde in een nog
onnozelere grap. Een paar centrale standpunten en doelen die je als stemgerechtigd scharreldier moet weten:

Een nieuwe Groei, een nieuwe column. Jullie
wisten het misschien nog niet, maar de verkiezingen naderen een hoogtepunt in the
Ustated Nites of America. Ik heb het dan niet
over die oranje paljas en Halliry, die zogezegd
die zwarte dude zouden moeten vervangen. De muur: onze gevederde vriend heeft het
Nee, ik heb het uiteraard over… DE NIEUWE geniale idee om een kippengaas te bouwen
PRESIDENT VAN DE KIPJES!
van maar liefst duizend kilometer lang. Dit
zou een oplossing moeten bieden aan het
Jawel, jullie mensen denken dat jullie de enige groeiend aantal zwarte kipjes in onze westerdiersoort zijn met een complex bestuurssys- se gemeenschap met een onvermijdelijke soteem, maar dit is verre van de waarheid, lieve ciale scheiding tot gevolg (ja mij moet je het
primaten. Over heel de kippenwereld zitten ook niet vragen, Bertjan O. weet er meer over
onze lotgenoten in spanning gekluisterd aan x).
hun stok te wachten op die laatste beslissende Wapenwet: bestreden onderwerp; mogen gestem, de stem die de komende vier jaar volle- vleugelde dieren een pootmesje in bezit hebdig zal bepalen!
ben? Meneer Mc Chicken Chick kakelt
Laten we even kijken naar de kandidaten in volsnavelig: “kukelekuu” (betekent ‘ja’ in
kwestie, shall we?
Kips).
IN DE RECHTERHOEK VAN HET KIPPENHOK: Donald T. Mc Chicken Chick!
Let’s make poultry great again!
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IN DE IETS MINDERE RECHTERHOEK VAN
HET KIPPENHOK: Hillary Chickton!

Hillary, Hillary, Hillary… Waar moet ik beginnen, lieve lezertjes? Dit groen blaadje is niet
ongekend in the White Henhouse. Als bevallige echtgenote van Kippenbill Clinton heeft ze
er al een aantal jaartjes het nestje warm gehouden.
Merk op: Chickton zou het eerste hennetje
zijn die het presidentschap op zich zou nemen. En hoewel ze al veel kipjes onder haar
vleugels wist te verzamelen, krijgt het ambitieuze hennetje de laatste tijd veel slechte kritiek. Er zouden namelijk een paar ongure eimails verdwenen zijn. Wat er precies in stond,
is en blijft een raadsel (mijn gok: een recept
voor coq au vin).

En mijn stem? Bush, goeie kerel.
Doeg,
Henry
First of his name, the unburnt, king of kippenhok, king of the andals and the first kipjes,
khal of the great straw sea, breaker of kippengaas, father of kuikens

De exacte standpunten van Hillary weet niemand eigenlijk…

45

Boeroscoop
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!
Waterman: 21/1 – 18/2

Tweelingen: 22/5 – 21/6

Het wordt geen gemakkelijke maand voor jou,
beste Waterman. Één van je beste vrienden is
de draad kwijt en kent zijn grenzen niet meer.
Jij wordt hier ongewild in meegesleurd en
trekt het je allemaal veel te hard aan. Ga er
eens mee op café en probeer hem in een gezellige babbel duidelijk te maken dat het leven meer is dan alcohol en een “rotte teef die
hem bedrogen heeft”. Zo zal ook jij rust vinden in je geest. Als dit niet lukt, spreek je best
eens met een Weegschaal.

Probeer deze maand jouw drang naar geld en
roddels in te houden, goedkope Tweeling.
Mensen schaduwen voor pinten in de Koe
gaat los over de schreef. Al zullen die roddels
wel voor het nodige drama zorgen deze
maand. En tussen ons gezegd en gezwegen: ‘t
was weer te peizen éh, ‘k heb ‘t altijd al geweten!

Kreeft: 22/6 – 23/7

Ram: 21/3 – 20/4

Kreeft, je bevindt je op glad ijs. Pas op met die
vluggertjes in de WC’s, want je lief heeft de
laatste tijd je verdacht gedrag in de gaten. Let
op met aan wie je je geheimen toevertrouwt of
maak de volgende keer gewoon wat minder
geluid tijdens het bedriegen van jouw lief.
Een etentje met je beste vriendin zal je deugd
doen. Zij is tenslotte een Weegschaal.

Deze maand wordt het eens dringend tijd om
je moed bijeen te schrapen en te zeggen wat
er op je hart ligt, in de plaats van de jongen
van je dromen te bespieden in de badkamer
van zijn kot op het dak van de overburen met
de verrekijker van je wijlen grootvader. Je leeft
niet in een film, lafaard! Een goed gesprek
met hem zal eens deugd doen. Misschien

Maagd: 24/8 – 23/9

Maagd, maagd, allesbehalve maagd. Zo kan ie
wel weer. Wordt het niet eens tijd om dat libiVissen: 19/2 – 20/3
do in te tomen? Het is nooit te laat om profesEnkele van je vrienden hebben de indruk dat sionele hulp te zoeken, al is dat wel erg kosteje met je liefdesverdriet geen raad weet en lijk... Is er geen Weegschaal die dat ook wel
maken zich oprecht zorgen. Je naam zegt het kan?
zelf, je zou beter wat water drinken. Want
Leeuw: 24/7 – 23/8
alcohol lost geen problemen op. Stop dus met
die onnodige en zielige traktaties bij je vrien- Tijd om iets aan je stijl en garderobe te doen,
den om je verslaving te verbergzen. Enkele Leeuw. Kam je manen en poets je tanden,
pilsjes en sterken drankjses later is agressie want die vleesgeur is niet meer te harden. Je
betezr te vermijzden. Maar we mooghen na- trekt het foute type mensen aan als je zo in
tuurlijkz niet vergeetzze wat die domme die strakke rokjes blijft rondlopen. Zoek de
Kreeftz je heeffft aangedaan! Dat het een rot- oorzaak van de sletterigheid dit keer bij je diewijf iss seg ik u... En da ze moe oppazze als ge pe zelf. Is er iets gebeurd waar je het moeilijk
aar
nogze
nekeezeser
tegens- bij hebt? Aarzel niet om een bezoek aan een
sezkommmmmmt ze!!!
Weegschaal in te plannen.
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merkt hij je dan ook op. Of ga naar een psy- Steenbok: 23/12 – 20/1
chiater voordat dit stalkgedrag te obsessief
Let op, Steenbok. Een oude vijand steekt weer
wordt. Ik ken via via wel een Weegschaal die
de kop op. Weet je nog die keer dat jullie sadat voor een vriendenprijsje wil doen.
men naar het concert van U2 wouden gaan en
Stier: 21/4 – 21/5
zij op het laatste moment afzegde? Waardoor
je niemand (!) had om je arm om te slaan bij
Een nieuwe maand, een nieuw begin. De fitSunday Bloody Sunday en je complete avond
ness zal je deugd doen: extra spiermassa valt
verpest was???! Wel, die trut gaat zich de kode meiden direct op. Let wel op met dat narmende maand in jouw leven opdringen tot je
cisme in de badkamer, ijdeltuit. Voor hetzelfer wel mee MOET afspreken. Hou het kort en
de geld ligt er een gefrustreerde homo op het
bondig en probeer je sadistische neigingen te
dak van de buren je te bespieden. Zoals die
verbergen. Of laat het op een ongeval lijken.
ene jongen die in je straat woont en steeds
vanuit de verte naar je lacht aan de bar. Af- Boogschutter: 23/11 – 22/12
stand houden is de boodschap.
De klassevolle Boogschutter tussen dit geWeegschaal: 24/9 – 23/10
spuis knijpt er beter een maandje tussenuit.
De meisjes zijn zo hoerig en de jongens zijn
Jouw leven is perfect in evenwicht. Jij vond de
zo goor dat je beter even op bezoek gaat bij
balans tussen uitgaan en studeren, tussen lief
bomma voor een gesprek op niveau. In afen vrienden en tussen grappig en serieus.
wachting op kwaliteitsvolle gesprekken onder
Mensen komen naar jou toe om je raad. Laat
de medestudenten kan je je laten dopen bij
je niet gebruiken en begin geld te vragen.
Moeder Theepot en jouw kot herdecoreren
Hier zit een psychiatrisch handeltje in! Onmet antiquiteiten vanop de rommelmarkt.
ethisch vraag je? Luister liever eens tijdens
een etentje naar welke afschuwelijke zonden
jouw beste vriendin Kreeft heeft begaan! In
vergelijking met haar daden vervaagt jouw
fraudeus handeltje direct. Alles is relatief.
Sch0rpioen: 24/10 – 22/11
De planeet Uranus staat in één lijn met jouw
zonnechakra. Mijn liefste Schorpioen, dit betekent dat het tijd is om nieuw leven te blazen
in een oude vriendschap met een Steenbok!
De oude geschillen zijn al lang vervlogen tijd.
Deze maand is het je kans om extra bij te praten en elkaar beter te leren kennen, misschien
bloeit er wel iets moois.
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De Boom
Lotta, 9 j

Goeiemiddag iedereen. Ik ga vandaag een spreekbeurt geven over bomen. Hopelijk vinden
jullie het interessant. Bomen zijn planten. Het zijn de grootste planten die er bestaan, denk
ik. Ja, ik denk dat het wel klopt, want een boom is maar af en toe eens kleiner dan een struik.
Bomen zijn enkel kleiner als ze in Japan groeien en dat is logisch want de Japanners zijn zelf
ook bonsai-mensjes. Bomen groeien ook niet zo snel als struiken. Ik bedoel, ze groeien trager,
maar hoger. Daardoor worden ze zo sterk en krijgen ze een schors. Een beetje zoals iemand
die elke dag een stukje fruit eet. Veel gezonder dan frietjes. Je groeit er niet snel van, maar je
wordt wel erg sterk. Dat is tenminste wat mama zegt.
Bomen hebben een stam, takken, twijgen en bladeren en als je het liedje zingt van ‘de boom
staat op de bergen’ dan kan er zelfs nog een nest aan het blad aan de twijg aan de tak aan de
stam aan de boom. En dan staat de boom weer op de berg. Je moet wel heel goed opletten. De
stam van een boom lijkt op de stengel van een bloem, maar de stengel van een bloem dient
alleen om bloed naar de mooie bloemblaadjes te sturen. Dan blijft er maar een ietsiepietsiemini bloed over voor de bloemstengel zelf, af en toe eens een doorn, maar daar houdt het op.
Ik denk dat een bloem een beetje werkt zoals juf Magaly. Juf Magaly doet altijd erg veel kleuren op haar gezicht, en ze tekent altijd ook zo’n rare bol boven haar lip. Dan is ze zo moe, dat
ze geen energie meer heeft om nog mooie schoenen te kopen en dan draagt ze van die wiebelschoenen op hoge witte hakjes. Mijn papa is meer als een boom. Die doet geen kleuren op
zijn gezicht, maar heeft wel een stevige buik. Uiteraard hebben sommige bomen ook bloemen. In onze voortuin stond een Japanse kerselaar. In de zomer moesten we altijd de bloemetjes opstofzuigen want anders ging het gras onder de boom dood. Nu is de boom zelf dood. Ik
denk dat hij te veel moeite in zijn bloemen stak. Hij leek al eventjes wat triest.
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In alle bomen die ik ken, wonen dieren. Vogels, eekhoorns en een kwade kat, ik ben zo jaloers
dat die zo makkelijk van tak naar tak hoppen –eekhoorns soms zelfs van boom naar boom,
maar als de kat dat probeert, dan valt ze pardoes op de grond! Al die diertjes mogen daar zomaar in de boom wonen, zonder te betalen, zo lang ze hun eigen nestje maar proper houden.
Vorige week zijn we naar oma en opa en tante en nonkel geweest en na het eten heb ik samen
met opa naar een groepje ganzen zitten kijken. Opa heeft een grote tuin en er is altijd wel een
duif of drie in het gras, soms ook merels, die zoeken naar wormpjes, maar zo veel ganzen samen had ik nog nooit gezien. We hebben ze samen geteld: zesentwintig! ‘Die gaan naar het
zuiden, want daar is het warm’, dat heeft opa gezegd. En toen, ineens, vlogen al die ganzen
allemaal tegelijk op. Zonder met elkaar te spreken! Opa zei toen: ‘Nu moet je goed kijken, nu
gaan de ganzen letters schrijven in de lucht.’ Opa heeft altijd gelijk -meneren met een baard
hebben eigenlijk meestal gelijk- en de ganzen hebben toen de letter V in de lucht geschreven.
De letter V is natuurlijk een mooie letter, van Vogel en van Vliegen, daarom houden ganzen
zo van die letter. Maar ze doen het ook omdat ze dan in elkaars luchtgolfjes kunnen vliegen.
Ik begrijp het niet zo goed, maar als ik achter Jonas zwem in het groot zwembad, dan ga ik
ook sneller. Misschien heeft dat er wel iets mee te maken. De hele familie liep toen in de tuin
om naar de schrijvende ganzen te kijken, behalve kleine Teus want die kan niet stappen maar
tante heeft hem meegenomen naar buiten. Iedereen stond naar boven te kijken en ik kon
maar aan één ding denken. Waar zijn die ganzen al die tijd mee bezig? In de auto naar Frankrijk krijg ik altijd zo veel pijn aan mijn poep dat ik alleen maar daarop let, maar die ganzen
hebben geen poep en als ze er al een hebben dan moeten ze er nooit op zitten, dus wat doen
ze al die tijd in lucht? Dromen ze dan van het zwembad en de zon, denken ze dan vooral aan
zichzelf, of maken ze zich grote zorgen over al hun vriendjes die meevliegen? Het is net hetzelfde met mijn broer. Mijn broer mocht vorige week voor de eerste keer uitgaan. Hij is een
stukje ouder dan mij en mocht dus naar een echte fuif, met lichten en pintjes enzo. Hij had
me beloofd dat hij zat zou worden, maar de volgende morgen had hij geen koppijn dus ik geloofde hem niet. Je had hem moeten horen, en maar opscheppen over dat hij de ‘wingman’
van zijn beste makker was geweest. Snapt je wat ik wil zeggen? Ik bedoel, ik vroeg hem natuurlijk of hij wat meer wist, over hoe dat nu zit met die ganzen. ‘Flapper jij als wingman voor
je vriendje of doe je aardig tegen hem omdat je er zelf een liefje uit wilt halen?’ Ik weet het nu
nog steeds niet. Mijn broer is niet zo’n prater.
En dan heb je dus ook de bomen. Die doen daar helemaal niet aan mee. Die doen niet zomaar
iets voor zichzelf of voor een ander, voor een duif of voor een boze poes. Die staan er gewoon
en je klimt er in. Of niet. Ook met al die geheime dingen waar mama en papa zo raar over
praten, over visjes van papa die naar mama’s buik zwemmen, ook daar doen bomen niet aan
mee. Behalve de pruimelaar. De pruimelaar heeft wel een liefje nodig. Logisch. Een mannetjesboom en een vrouwtjesboom maken samen lekkere pruimen. Dat komt natuurlijk door
dat liedje:
‘Het wonder is geschied
Het wonder is geschied
Mijn pruim is nat
En het regent niet’
Thuis mag ik dat liedje nooit zingen, maar hier op school luistert mama niet en ik zing het
soms zelfs met Sofie en Lisa samen. Ik ken het liedje door een meisje op straat. Tenminste, ik
heb het van haar gehoord. Ik kon niet slapen want ik zat de hele tijd aan de ganzen te denken. Zouden ze ook een G van Gans kunnen schrijven? Wat als nu een gans moe wordt en
naar beneden valt, komt dan een vriendje helpen? Toen passeerde dat meisje voor ons huis,
en ze zong dat liedje. Ik ben dan uit mijn raam gaan hangen en ze zag er erg grappig uit. Ze
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had allemaal smurrie over haar gezicht en er kwam een beetje fruitsap uit haar mond. Ze
droeg zo’n witte jas van dokters en ook een lintje zoals de mooie meisjes op tv. Ik heb haar
liedje meteen op een blaadje papier geschreven, want ik wist gewoon dat het iets te maken
had met wat mama en papa altijd zo raar vertellen over baby’s en knuffels. De hele nacht
door, echt de héle nacht door, ben ik blijven nadenken over dat liedje. De maan leek op een
pruim en het regende zo hard op mijn raam. Toen wist ik het plots heel erg zeker: alleen de
pruimenboom heeft een liefje nodig om lekker fruit te maken. Pas dan geschied het wonder,
pas dan krijg je een natte pruim. Zo, dat wat het dan. Bedankt dat jullie zo goed geluisterd
hebben.
Heeft er nog iemand een vraag?
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Katerblaast
Maxim V.: “ Ik zoek een ander woord voor podium… euhm.. verhoog?”
Camille: “Nee wacht, podium!”
Camille: “Wow die auto kan megasteil! Das bijna horizontaal!”
Arjen: “Ik zou sowieso van geslacht veranderen zodat ik openlijk rijstkoeken kan appreciëren.”
Nick DS.: “Ik zou mijn schacht nooit binnendoen! Want als ik een schacht koop, is dat om
een vriend te hebben.”
Nick DS. over Annelien Aerts: "Her last name is arse."
Nick DS.: "Ik zou graag toch eens een keer in mijn leven iets hard doen. Gelijk fara ofzo"
Nick DS.: “Gaste, vraagske: We gaan naar de kattelei.”
Nick DS.: “Alleen gij, ik en mij Simon!”
Nick DS.: “Het was allebei evenveel, maar gij meer dan mij.”
Nick DS.: “Gaan jullie mee zonderdag?” (bedoelde zaterdag)
Jones DS.: "Een ja kunt ge krijgen en een nee kunt ge hebben."
Jonas C.: “Dan moet ge uw ma wel een statistisch significant aantal keer neuken”
Eline R.: “Wat zijt ge met een tandenborstel als ge een penis gewend zijt?”
Wim O. : “Kheb ook nog overwogen om homo te worden maar da werkte niet goed.”
Ruben S. : “Come to the dark side, we have cookies! En aids..”
Ciers: “Hij glinstert mega hard, zo zijn voorhuid!” (bedoelde voorhoofd)
Michiel DW.: “Gaat er iemand eens opendoen? De brievenbus gaat.”
Wim O.: “Lenzen aandoen is echt erg, erger dan teelbalkanker. Echt zo vervelend!”
Eline R.: “In Turkije kwam er ieder uur zo een gebedsdude uit een toren, ge weet wel, die mitrailletten.”
Prof. Willem Waegeman: “We use this line to distinct between a male and a shemale. Euhm
euhm female.”
Nick (2e bach): "Wolf, accepteer Jezus in uw hart en word hetero"
Jonas DS: “BJ als gij ooit aan een vrouw geraakt fret ik men eigen klak op.”
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Klara: “Waarom staat er 'Brazzers' onder die foto van Lotte, is dat omdat die met dat programma is gemaakt?”
Meisje op de openingsfuif aan het snackkraam: “Hebben jullie ook iets vegetarisch?”
Jorien: “Goh, we hebben frikandellen, dus het maakt niet uit aangezien dat dat gemalen kuikens zijn en daar dus toch bijna geen vlees aan zit, dat is een en al pluimen.”
Koen koepuur: “Hoe noemt paul die zijn sokken aantrekt?”
Koen: “Pol en soc”
Iedereen lacht
Lisa: “Huh? Paul die zn eigen aftrekt?”
Wist je dat...
...er twee Elines in het praesidium zitten
...de ene Eline Blondeel heet
...de andere haar haar gekleurd heeft
...er nu ook een Eline Blondeer is
...anticlimax
Wist je dat...
... er in de overpoort duust gratis vaten waren
... Sibret toch wel iets té veel van de gelegenheid genoten heeft
... Wolf dan toch maar besloot hem mee te nemen naar zijn kot
... Sibret de volgende ochtend op mysterieuze wijze verdwenen was
... Sibret een cadeau'tje heeft achtergelaten in het trappenhuis
... een oude man het cadeau'tje eerder gevonden heeft dan Wolf
... die man er dan maar over uitgeschoven was
Wist je dat...
...Maxim, Jonas en Giliam fervente pokemon jagers zijn
...dat ze tijdens de herexamens pokemons gingen jagen in het Citadelpark
...Giliam ineens dringend moest kakken
...hij er niks beters op vond om tussen de struiken te gaan zitten
...een grote eik nu 40 blaadjes minder telt

Zelf grappige uitspraken gehoord? Stuur uw kater blaast in via de site www.boerekot.be!

Nog 5 minuten en het moet doorgestuurd zijn…
Shit..
Euhm, korte boodschap:
Blabla groei schrijft zichzelf niet blabla...
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die graag schrijven, gebrek aan skills is geen enkel probleem! Ook tekenaars, moppentappers en hobospelers zijn welkom!!!
Interesse: groei@boerekot.be of facebook of je ziet wel :)
Ciao!

52

1

2

