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Enthousiasme 
 

Inderdaad, ik zag de subtiele fonke-
ling in je pupillen toen je opmerkte 
dat de Groei terug was. Ik herken 
hem, want het was dezelfde fonke-
ling als tijdens de eerste vijf minu-
ten na je laatste examen, dezelfde 
schittering als wanneer het schuim 
van je eerste pintje van het semes-
ter je lippen streelde, maar niet de-
zelfde fonkeling als toen je in je 
eerste les zat om 8h30.  
Waarschijnlijk heb je gedurende de 
afgelopen maanden niet zo vaak 
aan ons gedacht. Dat is normaal, je 
had andere prioriteiten dan aan een 
maandblad denken, maar nu we 
plots weer in je leven opduiken voel 
je het: enthousiasme.  
 
Blij om opnieuw uw tijd te mogen 
doden,  
Jerre & Jorre  

Erudimus qui custodient, terrae fertilitatem 

Editie Maart 2017 
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Kalender 

Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Iedere zondag Fakbar Koe 20:00 

Iedere maandag 
Lopen rond de water-

sportbaan 
GUSB ingang 19:30  

Do 09/03 
Who took my badjas-

TD 
Paviljoen 22:00 

Ma 13/03 - Wo 15/03 Bloedserieus Ufo Volledige dag 

Wo 15/03 Ingenieurscantus Delta 
19:30 

(kan variëren) 

Do 16/03 VLK spektakel Theater Tinnepot 20:00 

Ma 20/03 Bachcantus Paviljoen 19:30 

Wo 22/03 VTK lentefuif Vooruit 22:00 

Vr 24/03 -  Zo 26/03 3de bachweekend Wuustwezel 
Nog aan te kon-

digen 
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De praeses spreekt 

 
Gegroet vrienden van het studentenleven 
 
We zijn weer een half jaar verder sinds het begin van het huidige academiejaar en de 
thesissers voelen de werkdruk gestaag stijgen. De literatuurstudie begint finale vor-
men aan te nemen, maar het gebrek aan genoeg goede data laat de laatstejaars gere-
geld ontwaken uit nachtmerries, badende in het angstzweet. 
 
De bachelors daarentegen zijn zich van geen kwaad bewust. Daar waar de goede exa-
menresultaten uitgebreid werden gevierd in’t begin van dit semester, werden de 
slechte examenresultaten verdrongen en verdronken. Kortom, het semester is als een 
feestje gestart en belooft nog veel grootser te eindigen. 
 
We startten het jaar met de gebruikelijke Streekbierenavond op dinsdag 14 februari, 
de dag van de Heilige Valentijn. Een uitgebreid assortiment bieren werd vakkundig 
door de Fouriers gekozen en gekeurd, allen in thema van dit liefdesfeest. Biekes, Bin-
ken, Kletsen, Kwakjes en nog andere goddelijke dranken werden gesmaakt door de 
massale opkomst van studenten en assistenten. Twee dagen later werd het rustige ka-
der van de Agora ingewisseld voor een heuse licht- en geluidsinstallatie, om het beste 
feestje op onze faculteit te huisvesten, de Agorafuif. De schachtenverwenavond er 
juist voor zorgde voor een nog hechtere band tussen onze eerstejaars, en ook de beer-
pongskills konden getraind worden gedurende de eerste uurtjes van de fuif. Skills die 
de maandag daarop zeker van pas kwamen op het grote Beerpongtoernooi der bio-
ingenieurs, waar Ir. Jonas Coussement voor de 2e keer op rij de overwinning behaalde. 
 
In het verdere verloop van de tweede week van dit semester hebben we met de VLK 
tweemaal het ICC bezet. Woensdag organiseerden we een Bio-ingenieur-
Bedrijvendag voor onze studenten. 54 bedrijven stonden bereid om de laatstejaars 
uitleg te geven over de jobmogelijkheden en werksfeer binnen hun bedrijf, maar de 1e 
masters en derde bachelors konden ook het gesprek aangaan om info in te winnen 
over mogelijke stageplaatsen. 
De dag erna stonden we in grote hallen klaar om de grootste studentenfuif te organi-
seren die Gent en het ICC ooit gezien hebben. Samen met de VPPK, het VRG, de VEK 
en de VGK organiseerden The Alliance voor de 2e keer op rij. Met 4000 verkochte 
tickets kan deze fuif als een succes gequoteerd worden. Naar volgend jaar toe kan dit 
evenement alleen maar groeien. 
 
De derde week was een van de drukste die we al gehad hebben dit semester, zowel op 
vlak van sport, drinken, zingen, daten en dansen: 
Maandag slaagde Ruben (Fourier) er in 3 professionele Ijshockey-spelers te scoren in 
z’n team en zo de overwinningstrofee in de wacht te slepen.  
Dinsdag mochten we de schachten opnieuw verwelkomen met een douche van bier 
op onze Openingscantus en werden de engelenstemmen van de ereleden met veel 
liefde aangehoord. De cantor kon de mensen entertainen en iedereen ging met een 
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tevreden gevoel naar huis (of toch zij die thuis geraakt zijn). 
Woensdag toverden we de Agora om tot een zwoele plek waar de singles van de VLK, 
de VLAK, VPPK en de VTK elkaar konden leren kennen via Speeddaten. Of de leden 
er zelf iets van gebakken hebben is de grote vraag, maar de organisatie van de avond 
was zeker top. 
 
Dit semester belooft nu al om een toppertje te worden, dus ik kijk er graag naar uit 
wat we er samen van zullen maken! 
 
Ut Vivat, Crescat et Floreat! 
De Senior 
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Uit in Gent city 
Vice 
 

Het gebeurt heel zelden of nooit, maar af en toe komt het voor dat VLK eens geen 
evenement organiseert. Wat te doen in deze momenten van leegte? Je lichaam snakt 
naar iets om te doen te hebben en je kan niet rekenen op VLK om het te organise-
ren.  Hierbij een tracht om deze gaten te vullen. 

 
De invulling hangt recht evenredig samen met het 
moment op de dag en eigen voorkeur natuurlijk. Was 
de nacht er voor een evenement waarop je het rede-
lijk laat gemaakt hebt en deze ochtend is een lesloze 
moment, dan is het tijd om op te staan. Sta op, neem 
een verfrissende douche en trek de wijde wereld in. Er 
zijn meerdere gezellige koffiebars in Gent waar je 
langzaam kan wakker worden. Zo heb je de OR Es-
pressobar in de Walpoortstraat 26. Als het een feestje 
was in de Vooruit kan je zelfs rechtstreeks gaan in de 
ochtend om de avond af te sluiten in stijl. Deze bar 
maakt deel uit van het grotere OR conept, dat ook 
bestaat uit een koffie-branderij en koffie training-
centrum. Ieder jaar reizen de koffiebranders letterlijk 
de wereld rond op zoek naar de perfecte koffie. Ze be-
zoeken dan enkele plantages en maken een selectie 

die door OR zelf gebrand wordt. Elk kopje is dus met veel zorg en liefde uitgekozen. 
De espressobar is de plek voor experimentele hoogstandjes en perfect gebalanceerde 
klassiekers. Geweldige locatie me dunkt om de dag te beginnen.  
 
Na een lange week kan het ook zijn dat de 
was is beginnen ophopen op jullie koten. Je 
kan niet naar huis gaan dit weekend en 
hebt geen zin om naar een stinkend wassa-
lon te gaan. Daar heeft creatief Gent een 
oplossing voor gevonden, namelijk Wasbar. 
Het maakt korte metten met de oersaaie 
routine van het wachten op je was in een 
TL-verlichte wasserette. Je kan rustig je was 
laten draaien terwijl je geniet van een lek-
kere koffie, cocktail (voor de die-hard fees-
ters) of lunch (of brunch voor de lange slapers). Daarnaast kan je ondertussen met je 
vrienden afspreken, verder werken aan dat verdomde practicumverslag met de gratis 
wifi of gewoon genieten van de koffie.  
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Heb je wel les overdag en een lege avond, zijn er nog 
veel opties over om deze te vullen. Gent bestaat naast 
de overpoort uit een heel gama aan pitoreske café-
etjes. Naast onze geliefde Koepuur waar je na de les-
sen een pint kan gaan drinken bij de Koen, kan je ook 
het centrum intrekken. Voorlopig is het nog winter, 
dus met een drankje en snack aan de Houtlei gaan 
zitten is nog geen optie.  Er zijn echter warme café’s 
die je maar al te graag willen ontvangen. Zo heb je 
een persoonlijke favoriet van mezelf: De Trollekelder. 
Het is een rustieke en gezellige praatkroeg uit de 15de 
eeuw.  Ze is in de loop der jaren één van de vaste 
waarden van de stad Gent geworden. Met haar cen-
trale ligging, in de schaduw van de St-Jacobskerk, is 
ze makkelijk bereikbaar. Met zijn ruime aanbod aan 
streekbieren, gezellige decor en eigen Trollenbier maakt de Trollekelder deel uit van 
een uitstervend ras van echte, ouderwetse bruine cafés.  
 
 
Als dit laatste iets te ver is kan je meer in het centrum gaan zoeken naar een gezellige 
plaats. Je kan in het volgende café zowel op date gaan of met vrienden napraten een 
hele avond lang. Het Spijker is een heel fijne en typische Gentse borrellocatie pal in 

het historische centrum van Gent. Het 
Spijker betekent letterlijk korenstapelhuis, 
wat in vroegere tijden de functie was van 
dit historische pand. Op het gezellige en 
zonnige terras is het heerlijk vertoeven on-
der het genot van een Belgisch biertje, na-
tuurlijke koffie of één van de talrijk te ver-
krijgen biologische vruchtensapjes. Het 
terras achteraan biedt dan weer een prach-
tig uitzicht op de Leie en tal van histori-
sche gebouwen. Er is altijd sfeer gegaran-

deerd! Beneden vind je het gezellige café in regelrechte bruine kroegsfeer en op de 2e 
verdieping een sfeervolle loungeruimte.  
 
 
 
Als deze 4 mogelijkheden je avond of dag niet kunnen vullen  zijn er nog oneindig 
veel andere opties waar ik graag mee help. 
 
Vice Out 
 



 7 

 

 

The new (G)oldies 
Cultuur 
 

Dit is een artikeltje voor de rockers onder ons. Degenen die zich verliezen in muziek 
van lang dode mensen. Degenen die na het eindelijk ontdekken van dit genre van 
zwetende gitaristen met lange lokken en een vleugje patchouli , beseffen dat ze te laat 
geboren zijn. Dat de tijd van rebelse jeansvesten zonder mouwen eigenlijk lang gepas-
seerd is. Voor wie er graag bij was geweest wanneer Jimi Hendrix zomaar even zijn 
gitaar in brand stak op Woodstock. Of wanneer Ozzy Osbourne de kop van een vleer-
muis beet live on stage.  Zoveel idolen die te oud zijn om nog het podium op te klim-
men, of al lang een ander meer "toegankelijk" genre ingeslagen zijn. Voor jullie zet ik 
hier even wat bands op een rijtje die nog lang niet uitgeblust zijn en vaak recht uit 
deze tijd geplukt lijken te zijn. 
 
Vintage Trouble 
Deze band is dan misschien niet iedereen bekend. Maar kleine onbekenden zijn ze al 
even niet meer. Sommigen zullen ze misschien gezien hebben als voorprogramma 
van ACDC in Dessel. Met zijn zwarte roots is de zanger duidelijk in het voordeel voor 
de bluesy tunes die deze band je presenteert. Steeds mooi verpakt in een maatpak 
met drukke print lijkt hij recht uit de jaren '70 geplukt. Ze voorzien van zowel zwoele 
trage nummers als "Nobody told me" als van snelle groovy nummers als "Pelvis Pus-
her". 
 
Rival Sons 
Stemmen zo rock and roll als deze van Jay Buchanan maken ze dezer dagen niet 
meer. Hij neemt je mee naar tijden van leren motorvesten en cowboylaarzen. De 
sound doet wat denken aan brave versie van Led Zeppelin. Hij biedt je zowel zachte 
nummers met zijn engelenstem als hardere rocknummers. 
 
Wolfmother 
Deze Australische topper zal de meesten zeker niet ontgaan zijn. De zoetgevooisde 
krullenbol van een zanger doet wat denken aan een kruising van Ozzy Osbourne en 
Jack White. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de band inspiratie haalt uit Black 
Sabbath en Deep purple. Met nummers als "Woman" en "Joker and the thief" hebben 
ze ook al best wat radiotijd gevuld. 
 
Hopelijk slagen deze bands erin je even terug te brengen naar jaren van te gekke riffs 
en kapotgespeelde (lees: geslagen) gitaren! 
 
Cultuur out! 
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How to Schrijf a Groeiartikel 
Levenslessen met Feest 
 
Eerst en vooral, zodra je dit leest weet je hoe succesvol deze handleiding is! Ik hoor je 
al luidop denken “Hoe schrijft dat feestteam toch altijd zo’n sublieme artikels?” terwijl 
de prof je dwaas aan zit te kijken tot je plots beseft dat je op de voorste rij in de les zit. 
Het is niet moeilijk, sappige lezer! Een levensles zoals een ander. Met enkele tips en 
één van je benen - bij voorkeur je beste - voor je andere te zetten kan je al wonderlijke 
manuscripten met je handen baren. 
 
 Een goede voorbereiding is alles! Zorg ervoor dat je weet waarover je schrijft en 

dat je onderwerp een breed publiek aanspreekt, of doe zoals ons en kom je 
writer’s block met wat onnozelheid tegemoet! 

 
 Hier en daar wat leuke quotes van hooggeleerden in cursieve tekst plaatsen zijn 

meer dan welkom! Vergeet gewoon niet de bron van wijsheid te vermelden. En-
kele voorbeelden zijn: 

  - “How can mirrors be real if our eyes aren’t real?” - Jaden Smith 
  - “Zet die ploat af!!” - Bart De Wever 
  - “She got a big booty so I call her big booty” - 2 Chainz 
  - “Een orvalleke? Da mag nen alien wel nekeer gaarne” - Meneer de Alien 
  - “Tumble tumble tumble… SMOOTH RUN!” - Wim Soetaert 
  - Etc. 
 

 Stop wat beeldmateriaal in je artikel. Een foto’tje hier en daar kan echt al won-
deren doen. Filmpjes zijn ook leuk, maar zorg er dan zeker voor dat je een link 
meegeeft die zo lang mogelijk is; zo lijkt je tekst namelijk langer. Het is aangera-
den een verband te leggen tussen je tekst en het beeldmateriaal. Hier een rele-
vante link ter illustratie: https://youtu.be/Gc2u6AFImn8 

 
 Controverse scheppen zorgt eveneens voor een gewenst resultaat. Prop er ergens 

zeer subtiel een seksistische, racistische, homofobe, … opmerking tussen. Hoe 
luguberder en minder gegrond je uitspraak, hoe beter! Niet alleen krijgt jouw 
artikel dan meer publieke aandacht, maar de lezer zelf zal ook veel aandachtiger 
lezen én de levensduur van je tekstje verhoogt exponentieel. Dit werkt jammer 
genoeg niet bij de allochtone bevolking, gezien deze op zich al niet werkt. 
#triggered 

 
 HERLEES JE TEKST!! Dit kunnen we niet genoeg herhalen. Je wil toch niet onze 

allerliefste Groei meer werk geven dan nodig? Zorg ervoor dat alle foutjes eruit 
gehaalt zijn en vermijd lange, vreemde zinsstructuren die de volle aandacht ver-
schaffen van de lezer, die op zich een luchtige tekst die weinig hersenactiviteit 
verschaft, verwacht vooraleer deze begint aan het artikel en op zich geen steek 
houden, hoewel ze je wel geleerder doen overkomen dan jij - de schrijver in 
kwestie, rekening houdend met het feit dat de meerderheid van de lezers van dit 

https://youtu.be/Gc2u6AFImn8
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boekje hun masterdiploma nog moeten bemachtigen de komende jaren van hun 
academische carrière- bent. 

 
 Wees niet bang om op het einde van je artikel schaamteloos promotie te maken 

voor iets dat al dan niet te maken heeft met je artikel. Zo zouden wij het bijvoor-
beeld ook niet kunnen laten om in ons artikel onze Vooruitfuif Paashaas te 
vermelden die plaatsvindt woensdag 29 maart, ik zeg maar wat. 

 
Bekijk jezelf in de spiegel en aanschouw slechts een reflectie van de nu alwetende 
groeischrijver. Heb je zelf ambitie om een groeiartikel te schrijven of heb je er al één? 
WAAR WACHT JE DAN NOG OP? Stuur nu een mailtje of contacteer Groei op face-
book. We kunnen alvast niet wachten om je penvruchten te aanschouwen en verorbe-
ren. 
 
Nét iets te lang durende knuffels en diepe emotionele gesprekken over jouw proble-
men, 
Feest 
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Van de grijSwaarden in tegelvoegen tot 
olympisch onderwaterdiepzeepingpong 
PR Extern 
 

Wist je dat je in Word meer dan 324 lettertypes kan kiezen? Nee? Ik ook niEt. Plus dat het 
niet eens waar is! Haha, het aantal lettertypes is namelijk niet bekend! BAZINGA! 

Aardappel. STOP. Is een plant. STOP. Ofzo. STOP   
OK HAHA GENOEG GEZEVERD 

 

Heb je er ooit al op gelet dat tegelvoegen niet overal even breed zijn? Soms verschillen ze 
zelfs in dezelfde vloer! Dit kan toch niet langer! Het wordt tyd dat we de losbandigheid van 
tegelvoegen aan banden leggen! We moeten hiertegel opkomen en een revolutie ontkete-
nen! ASAP 

VANDAAR besloten de eeuweNoude partijen SPA (samenhorige parallelle aanvoegsels) en de 
PVDA (de Partij van Verenigde Donkere Arduinstenen) om een kartel te vormen met slecht 
ééén agenDapunt: EEN UNIFORME TEGELVOEGSELDEL! UNIFORM IN BREEDTE, LENGTE EN 
GRIJSWAARDE! IN HARDHEID, LOON, PACHT EN INZET! IN RAS, GELOOF EN LEVENSVISIE! 

 

ASIO OTUS AAN LA PUTE DES NEIGES 
 

De slagziN van het kartel! Krachtig en verstaanbaar. De campagne 
verliep krachtig en voegen werden reeds gelijkgemaakt. De slag leek gestreden. Tot 
op de dag voor de verkiezingen, de oppositie kroop uit hUn voegenloze marmeren grot! Een 

kreet was te horen over alle tegels heen, voegen kreunDen en barstten. De tegelnatie voegde 
zich in de verkiezingsstryd met een zeer duidelijke en niet mis te verstane campagneslogan: 

 

één voeg, één kleur, EIN  VIERDE REICH 

 

Tevergeefs… 

I K GA woordenn neerplovven op een pagina! Olifant! 

De tEgelnazie verloor de harde stryd en trok zich zonder teureg in hun voegenloze, marme-
ren stad. Vele jaren zijn verstreken en de voegen WERDEN uniform. AlleS veranderde toen 
de vuurnatie aanviel en de voegenloze stad verzwolg in water. De stad NOEMDE Atlantis. Om 

de gevoegde heufdpyn te vergeten ontwikkelden ze een sport: onderwaater diepzeepingpong… 
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Tournée Minérale: De recensie 
Fouriers 
 
Jullie hebben het waarschijnlijk tot vervelens toe gehoord in de media, bij familie en 
misschien zelfs bij vrienden. Geen alcohol drinken is hip. Geen alcohol drinken is 
cool. En dat voor een volledige maand (zij het de kortste van het jaar). Het is goed 
voor je gezondheid, portefeuille, slaapkwaliteit, omgeving, bioritme, intelligentie, 
bedprestaties, en ga zo maar door. Mijn ervaringen met Tournée Minérale krijgen jul-
lie hieronder. 

Dag 1: De maand begon slecht. Ik had geen examens meer, en dat moest natuurlijk 
gevierd worden. Zowel op café met vrienden, als thuis met familie. Overal was wel ie-
mand die meedeed met Tournée Minérale. Ik had er medelijden mee. Zelfkastijding 
bestaat nog steeds, dames en heren. Ik schudde dit meelijwekkende beeld van me af 
en dronk mijn pint op. 

Dag 2-5: Een repetitieve periode van uitslapen en niets doen. En af en toe buitenshuis 
gaan eten. Daar hoort een bijpassend wijntje bij. Wit bij vis en rood bij vlees. Rosé 
past bij allebei heb ik me laten vertellen, maar dat is bullshit want rosé is voor de 
wijnkenners wat Fristi is voor de zuivelkenners. Zoet, roze en zodanig lekker dat men 
het alleen moet drinken, zonder het te combineren met iets wat de smaak teniet zou 
kunnen doen. Binnenshuis werd er natuurlijk ook gegeten en gedronken. ’s Avonds 
speelden de beste films op de grootste kutzenders, en ondanks dat dat tegenstrijdig 
klinkt is het best logisch. Alle kutzenders zijn commerciële zenders, en commerciële 
zenders halen het gros van hun inkomsten uit reclame. Met die inkomsten kunnen ze 
de rechten op de recentste en coolste films kopen. Op voorwaarde dat ze diezelfde 
films volstouwen met de meest irritante kutreclames ooit. En zo is de cirkel rond. Bij 
zo’n films hoort natuurlijk ook chips. En een Duvel. Of twee. Mijn moeder deed mee 
met Tournée Minérale (vanaf nu afgekort als TM want die accenten typen is echt las-
tig). Moeder keek mee en dronk water. Hahahaha. Water. 

Dag 6-9: Ik vertrok op reis. Bestemming onbekend. Eindelijk ontsnapt aan de chaos, 
de verdeeldheid die ons land ten beurt viel sinds TM. Ik kwam toe op de luchthaven. 
Het bleek Athene te worden. Mooi. De airhostessen van Ryanair vroegen of ik iets 
wenste te drinken. Ik zag dat ze wijn en bier hadden. Ik bedankte vriendelijk. Ik drink 
niet op het vliegtuig, ik vind dat je dat gewoon niet doet. Vliegen is ongelofelijk fan-
tastisch en die extatische ervaring wil ik bij volledig bewustzijn meemaken. Athene is 
een mooie stad. De mensen zijn er egoïstisch, individualistisch en koppig. De ideale 
bestemming. Ze hebben er heel lekkere witte wijn, gemaakt van zongerijpte druiven 
uit de charmante glooiende heuvels die het land zo rijk is. Dat is dan meteen ook het 
enige waar de Grieken goed in zijn, voor de rest trekt het allemaal op niet veel. Ik 
vroeg me af hoe ze van één van de meest geavanceerde maatschappijen ooit in de 
Oudheid zo kon vervallen in een corrupt gedrocht waar de armen jaloers zouden 
moeten zijn op alle andere armen van Europa. Ik liet het niet aan m’n hart komen en 
dronk een cocktail met zicht op de Akropolis. 
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Dag 10: Ik kwam terug in België. Ik opende (na een vertraging van een uur!!) mijn 
puntenlijst en zag dat het goed was. Dat moest gevierd worden! Moeder trakteerde op 
een etentje. Sushi! De alcohol vloeide. Niet overvloedig weliswaar. Rustig maar ge-
staag. Sushi is perfectie, ondanks dat ik mijn twijfels had over de duurzaamheid van 
de visvangst waarmee de uitbater zich bevoorrade. Moeder dronk water. 

Dag 11-12: Het tweede semester stond voor de deur, maar ik moest en zou optimaal 
gebruik maken van de laatste twee vrije dagen. Ik sliep uit en deed niets productief. 
De voldoening was groot. 

Dag 13-28: De eerste drie weken van het nieuwe semester vlogen voorbij in een storm 
van slaaptekort, activiteiten en alcohol. Ik hoorde niets meer van TM, waarschijnlijk 
omdat de mensen die erover praten de mensen zijn die eraan meedoen, en die zaten 
in hun huis, hun persoonlijke grot van volledige isolatie van de buitenwereld, zich te 
vervelen, naar slechte televisieprogramma’s te kijken, te smachten naar een frisse 
pint. 

 
Conclusie: De economie kreeg zware klappen. Vele horecazaken moesten hun deuren 
sluiten. Mensen veranderden in beesten. Niemand is hier onveranderd uitgekomen. 
Het leven werd saaier. Het geboortecijfer werd negatiever. Het sterftecijfer is te ge-
voelig aan externe invloeden om hier uitsluitsel te geven. Het eerste exemplaar van 
Jupiler 0.0% werd een jaar na lanceren verkocht. Februari 2017 was klimatologisch ge-
zien een zeer sombere, droge en warme maand. Toeval, of niet? 

Na alcohol in februari, willen de sossen in maart en april ons geliefde vlees van ons 
afpakken. Laat je niet vangen, beste lezer. Durf Denken. Rebelleer. 

 
Fouriers out 

 

 

U herkent een product van duurzame 
visvangst aan dit logo 

Een airhostess van Ryanair 
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Een fragment in het hoofd van mij (aja Sarah Hertecant dus eh)/ 
Waarom Temptation Island het ideale programma is om samen 
met vrienden te volgen 
PR Intern 
 

Opgepast : lastige leesstof wegens de vele gedachten die er tussen geslopen zijn (de 
dingen tussen haakjes dus eh, das zowat het binnensmonds commentaar dat in mijn 
hoofd rondzwerft tijdens het schrijven en dat ik er dan maar bij vermeld. Omdat het kan 
en ja dat kan wel eens lastig zijn.)  
 
Vandaag (oké ja, toen ik dit artikel schreef was het ‘vandaag’, maar uiteraard is het al 
een andere ‘vandaag’ nu u het aan het lezen bent) ga ik het eens hebben over Temptati-
onnn (fluisterend uitgesproken, zo zwoel, je weet wel wat ik bedoel, (amai dit rijmt, fijn 
(ik heb het onderlijnd opdat het zeker duidelijk zou zijn))) Island en waarom ik het het 
ideale programma vind om gezellig samen met vrienden te kijken. (Tenzij je iets beter 
te doen hebt de woensdagavond (uiteraard: vorige woensdag gaan speeddaten met de 
VLK, VTK, VLAK en VPPK. Om daar misschien zelfs een lief op te doen om samen naar 
Temptationnn Island te kunnen kijken of deel te nemen, voor de (niet zo snuggere (aja 
blijkbaar, als ge aan Temptationnn Island meedoet) waaghalzen onder ons) maar vooral 
omdat het de ideale gelegenheid is om eens goed uit je nek te lullen tegen enkele onbe-
kenden (of bekenden waarvan je eigenlijk totaal niet had verwacht ze tegen te komen op 
een speeddate en die je dan eens goed kan uitlachen daarmee. Indrukwekkend toch wat 
een speeddate wel niet allemaal te bieden heeft qua bezigheid…)  
 
Maar oké, waar was ik: Temptationnn! Wie geniet er nu niet van een avond uitlachen/
kritiek geven op enkele “tv-sterren” ?! Want dit is toch exact waarom mensen naar 
Temptationnn Island kijken! En hoe ideaal is het wel niet dat ze alles 15 keer herhalen 
zodat je zeker bent dat je niets mist terwijl je ondertussen je met je vrienden het pro-
gramma bespreekt (oke ook licht vervelend, MAAR:  thinking positive). Gewoon naar 
de WC gaan/ een biertje uit de frigo gaan halen zonder het programma op pauze te 
zetten, is dan ook helemaal geen probleem! (Moakt da mee! (Jorien en Jeroen van de 
Groei, dit is expres zo geschreven dus laat dit maar zo staan , andere schrijffouten mag 
je er uiteraard wel uithalen…) (Jazeker dadde mohow dat is onze taak, nvdr.))  
 
AMAI, ik ben gewoon al uitgepraat over Temptationnn Island, hoe is dat nu mogelijk 
(sarcasme druipt ervan af). Misschien toch beter gaan speeddaten dan… Of woensdag 
8 maart allemaal komen supporteren voor de basketbal! (Ja als ik dan nu toch bezig 
ben, kan ik even goed even supporters ronselen he, als de Groei tenminste voor 8 maart 
uit komt en mensen het kunnen opbrengen om deze zever tot het einde uit te lezen… )
(helaas, we kunnen niet toveren... MAAR: thinking positive!, nvdr.). Nog een prettige 
dag verder en tot de volgende. 
 

Hertekut 
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De thesis van de psychologie 
Cursus 
 

Dag vrienden van de statistiek, we gaan statistiek doen op vrienden. In het eerste se-

mester van het derde jaar krijgt ge statistiek en dan moet je zelf een proefje opstellen 

en eens een onderzoekshypothese t-testen enzo (want daar draaide dat vak volgens 

mij toch wel ergens vaag rond, nee?). Voor mijn super-duper—nice-last-minute huis-

werkje heb ik aan 45 mannen en 39 vrouwen de vraag gesteld: ‘Hoeveel hechte vrien-

den heeft u?’. Het doel van de proef was aantonen dat er een verschil bestaat tussen 

het aantal hechte vrienden van vrouwen en mannen. Genoeg geluld, een figuur zegt 

meer dan duizend woorden. 

Mooie figuur 1: die jullie bij gebrek aan kleur in dit boekje niet zo goed kunnen in-

terpreteren maar ik zal mijn best doen, blauw zijn de vrouwen en roze de mannen 

snapte 

 

De mannen hebben gemiddeld 5.07 hechte vrienden, de vrouwen 6.31. De standaard-
afwijkingen zijn respectievelijk 2.06 en 3.35 vrienden. Om aan te tonen dat er welde-
gelijk een verschil is tussen de mannetjes en wijfjes, heb ik gebruik gemaakt van een 
Welsh t-test. [1] 
[1] sorry bachelorjaren 1 en 2, maar gebruik google ofzo als ge het niet verstaat wollah 
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Statistisch verantwoorde conclusie: Op het 5%-significantieniveau (p = 0.02453) 
wordt besloten dat het populatiegemiddelde van de mannen verschilt van het popula-
tiegemiddelde van de vrouwen.   
 
Meer dan 20 observaties hebben is altijd leuk want dan moogt ge de centrale limiet-
stelling gebruiken en basically doen wat ge wilt ‘want het is toch normaal verdeeld he’. 
Bon, met 95% zekerheid kan gezegd worden dat mannen tussen de 2.44 en 0.03 hech-
te vrienden minder hebben dan vrouwen. Zot he, die betrouwbaarheidsintervallen. 
Goh goh, ja ja. 
 
Leve sterke conclusies, 
Tass 
 

P.S. Toen ik aan Michiel Stock (assistent) vroeg of ik mijn vraag mocht komen stellen 

in zijn vakgroep antwoordde hij dit: 

Dus kan iemand van de tweedes volgend jaar kijken of die wiskundigen nu echt min-

der vrienden hebben?  Die gaan daarmee kunnen lachen, ik zweer. 
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BREAKING NEWS: Waarom de Praeses bijna 
was afgezet op skireis 
ICT 
 

Lijst met beste redenen voor een motie van wantrouwen 
 

Nr. 1   Bijna op locatie blijft de bus steken in de modder, de Praeses meehebben 
  op deze reis was duidelijk geen denderend idee… 

Nr. 2  We zitten hier nog steeds, drank en voedsel zijn schaars, lang houden we 
  het niet meer vol. Indien dit ooit het daglicht ziet, zal iedereen weten dat 
  de Praeses de schuldige was, aangezien hij niet de kracht heeft ons er uit te 
  duwen.  

Nr. 5  Crisis vermeden, na DRIE UUR vast gezeten te hebben, hebben we het 
  overleefd. 4 mensen sneuvelden bij de ramp en vormden een maaltijd voor 
  de rest van de bus. Hun onvrijwillige opoffering zal niet snel vergeten  
  worden. Uiteraard is dit Tim zijn fout. 

Nr. 9  Tim is de parmigiano vergeten; kamergenoten 
  verhongeren. 

Nr. 10 Tim komt de kamer binnen en is niet   
  tevreden van het Savoiaars interieur. 

Nr. 11  Niet wetende hoe een microgolfoven   
  werkt, zet Tim er een bord voedsel te lang  
  in, waardoor deze de voorafgenoemde  
  microgolfoven volledig bekladt... 

Nr. 22 Tim heeft geen goede muziek op zijn   
  laptop staan; wat een kabaal! 

Nr. 23  Nee maar even serieus, hoe kan een   
  Praesesfiguur de grootste fan ooit zijn van boenke boenke muziek zoals 
  frenchcore, nightcore en hardcore?? 

Nr. 34 Tim zegt dat dit niet de beste spaghetti carbonara ooit is! SHAME 

Nr. 69 Hertekut. 

Nr. 80 Tim is de melk in de koelkast  
  vergeten zetten voor het   
  slapengaan. Muesli met warme  
  melk is NIET OKÉ! 

Nr. 102 Om 9u op de piste? Dat kan  
  de Praeses niet! 

Nr. 126 Tim is gevallen! 
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Nr. 127 Tim wil in de diepsneeuw, Tim gaat echt niet vooruit in de  diepsneeuw. 

Nr. 128 Tim kan echt niet snowboarden! 

Nr. 144 Tim draagt bowlingschoenen op de après-ski; duidelijk van sport vergist. 

Nr. 152 Wegens onvoorziene redenen is de drank op de après-ski reeds om 16u15 
  op. En wie zijn fout is dat? De Praeses. 

Nr. 200 Tim laat zich voortslepen door een skier op een plat stuk. Snowboarders 
  over heel de piste cringen bij het zicht er van. 

Nr. 230 Tim heeft “Praeseswerk” te verrichten en dus blijft hij op de kamer voor 
  een dag.  

Nr. 231 Bij het binnenkomen op de kamer is het eerste wat opviel de tartiflette uit 
  blik, geopend, opgewarmd in de nog steeds vuile microgolfoven,   
  opgegeten. Chef-kok Potokin moet even gaan zitten. Aantal volledig  
  geldige redenen blijft groeien. 

Nr. 257 We moeten weer te lang wachten op de Praeses die zijn bindingen niet aan 
  krijgt. 

Nr. 268 Jens valt in slaap op de piste. Tim lacht hem vierkant uit, wetende dat de 
  Praesesfiguur zijn team moet steunen op elk moment van de dag. 

Nr. 272 Tim is nu al 2 keer van de pannenkoekenlift gevallen. 

Nr. 288 Wetende dat er mensen in de buurt zijn, haalt Tim toch ergens het lef  
  vandaan om pipi te doen op de piste. De degelijkheid is ook ver te zoeken.  

Nr. 289  “Don’t eat the yellow  
  snow-mopjes zijn  
  zoooo 2015” - Tim.  

Nr. 304 Tim doet zijn prosit  
  niet in het Frans na  
  een hele dag oefenen; 
  Sacrebleu! 

Nr. 305 Tim kan niet tellen;  
  oneerlijke estafette! 

Nr. 323 Tim heeft al zijn goede muziek verborgen tot de laatste dag; toch nog wat 
  hoop voor zijn muziekstijl althans. 

Nr. 324 Tim wil nog steeds niet toegeven dat hij de parmigiano is vergeten; fouten 
  toegeven is dus nog duidelijk een van zijn slechte punten. 

Nr. 338 Tim heeft liever niet dat dit artikel in de Groei verschijnt; onderdrukken 
  van de persvrijheid is de eerste stap naar het dictatorschap! 

Nr. 339 Tim heeft dit jaar nog nooit de Groei gelezen. (omdat de exemplaren zó 
  snel uit de rekken verdwijnen natuurlijk, nvdr.) 
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Interview: de Praeses doet zijn verhaal 
 

Na lang ontkennen dat het busdrama niet uw schuld was, 
maar die van de organisatie, wat was dan uw reactie toen 
je motie van wantrouwen Nr.9 tegen u kreeg? 
Ik was uiteraard geschokt, maar achteraf bekeken snap ik het 
wel. Die spaghetti Carbonara was echt wel lekker - complimen-
ten aan chef Potokin. Zonder parmigiano zou dat dus niet ge-
lukt zijn en had ik mijn kamergenoten doen verhongeren. Het 
spijt me zeer! 
 

Wat heb je gedaan na die motie? 
Even zitten wenen in een hoekje, maar dan rap mijn tranen ge-
droogd voor ik aan tafel ging. Ik mocht mee-eten dus ik denk 
wel dat ze het me al vergeven hadden. Maar het duurde niet 
lang… Ik had ooit eens een spaghetti carbonara gegeten die net 
iets beter was, maar dat had ik niet mogen zeggen. 

 
Het vertrouwen viel weg en het ging van kwaad naar erger, niet? 
Inderdaad! Ik deed nochtans mijn best een goede praeses te zijn, maar ik ging steeds 
de mist in. Ik denk dat ik de eerste avond al meer dan 30 moties van wantrouwen ont-
vangen had. Hierdoor sliep ik slecht en werd het ook steeds moeilijker om op tijd op 
de piste te geraken, weer iets dat niet geapprecieerd werd. 
 
Ook op de piste waren er moeilijkheden? 
Helaas ja. De skiërs dienden een motie in omdat ik een snowboarder was, de snow-
boarders dienden een motie in omdat ik niet even goed was als hen… Ik kon voor nie-
mand goed doen. Daarom probeerde ik, als laatste kans, mij toe te spitsen op het 
après-ski gedeelte. Toen de drank van ski-line op was, toverde ik uit mijn valies enke-
le flessen korte drank en cocktails. Voor even zat alles terug mee en werd ik als een 
held ontvangen. Maar… ja… toen werd mijn vestimentaire blunder ontdekt! Bowling-
schoenen… ik had er niet over nagedacht. 
 
Wat is volgens u de motie van wantrouwen die het meest stand houdt? 
De meesten hebben zeer goed onderbouwde argumenten, waardoor dit automatisch 
een moeilijk te beantwoorden vraag is. Terugkijkend kan ik wel zeggen dat ik me per-
soonlijk het meest bekommerde om Nr.80. Warme melk bij de muesli is iets dat je je 
ergste vijand niet zou willen aandoen. 
 
Uiteindelijk is alles goed gekomen? 
Ja, eenmaal terug in België zijn de gemoederen bedaard en steeg het vertrouwen weer. 
Het is ‘maar’ bij 339 moties gebleven en ze hebben me vergeven. Ik heb de meeste 
fouten rechtgezet en kan weer met trots mijn breed lint dragen.  
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Hoe denk je terug op deze moeilijke periode in je carrière?  
Uiteindelijk ben ik blij dat ik als Praeses van de VLK mag blijven en ik zal mij in de 
toekomst met de volle 200% inzetten. Een tweede kans die ik niet zal verspillen! 
 
Heeft u een boodschap voor de mensen die deze redenen hebben ingediend? 
Allereerst wil ik zeggen dat het me enorm spijt zo een slechte reisgenoot geweest te 
zijn. Terugkijkend op de feiten kan ik zeggen dat elk van deze 339 moties een geldige 
reden is om een Praeses af te zetten. Maar mijn grootste verontschuldigingen gaan 
naar mijn twee kamergenoten, die dit een volledige week moesten volhouden. Ik snap 
volledig dat dit onetisch, niet menselijk gedrag was dat volgens mij in enkele instan-
ties zelfs tegen Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens ingaat.   
 
Breng je dan in het vervolg ook de parmigiano mee? 
Nee 
 
Motie van wantrouwen nummer 340!!! 
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Ons Boerekot: Synbioc 
Penning 
 

Het feit dat de gemiddelde Boerekotstudent enkel kennis heeft over hun eigen lessen-

rooster en erg onwetend is over wat er nog er zich nog allemaal afspeelt op ons gelief-

de Boerekot was voor ons als penning de reden om onze kennis en wijsheid over enke-

le onderzoeksgroepen met jullie te delen. 

 

Deze maand geven we jullie wat meer info over Synbioc, de onderzoeksgroep voor 

Synthese, Biologische hulpbronnen en Bio-organische chemie onderdeel van de vak-

groep voor Duurzame Organische Chemie en Technologie. Deze onderzoeksgroep 

staat onder leiding van prof dr. Ir. Stevens in samenwerking met prof dr. Ir. D’hooghe 

en prof dr. Ir Mangelinckx. Binnen het grote geheel van de organische en bio-

organische chemie focust deze onderzoeksgroep zich op de volgende grote onder-

zoekslijnen: 

 

De synthese van N-heterocyclische verbindingen 

Binnen deze tak is men bezig met onderzoek naar regio- en stereoselectieve ringtrans-

formaties van N-heterocyclische verbindingen zoals aziridines, azetidines en beta-

lactamen. Daarnaast zoekt met ook naar nieuwe synthesemethoden die dan gebruikt 

worden voor de synthese van een grote variëteit aan heterocyclische verbindingen met 

biologische activiteit. 

De synthese van biologisch actieve bestanddelen 

Binnen dit deel kaderen verschillende projecten met als focus de synthese van speci-

fieke klassen van analoga van natuurproducten en andere componenten met een be-

paalde biologische activiteit. Voorbeelden van deze verbindingen zijn anti-malaria, 

analgetische en antivirale middelen. Deze projecten lopen meestal in samenwerking 

met nationale en internationale partners die zich dan focussen op het testen van de 

biologische activiteit van deze verbindingen. 

Groene chemie en hernieuwbare grondstoffen 

De uitputting van fossiele grondstoffen en uitlaat van broeikasgassen met als gevolg 

de snelle klimaatsverandering zorgt er de dag van vandaag voor dat men op zoek moet 

naar alternatieve grondstoffen voor de chemische industrie en energiesector. Binnen 

deze onderzoekslijn wordt gefocust op de modificatie van niet-fossiele grondstoffen 

met als doel hernieuwbare chemicaliën te verkrijgen. 

Microreactortechnologie 

Binnen dit onderdeel is de onderzoeksgroep actief in het toepassen van microreactor-

technologie voor multi-component reacties, reacties die gebruik maken van gevaarlij-

ke reagentia, fotochemische reacties en reacties die doorgaan bij lage temperatuur. 

Penning out! 
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BIBD 
Recruitment 
 

Op woensdag 22 februari vond de Bio-ingenieurbedrijvendag plaats in het ICC. Met 

54 aanwezige bedrijven en 320 ingeschreven studenten konden we van een topeditie 

spreken! Op zo’n jobbeurs lopen natuurlijk heel wat soorten mensen rond; wij zetten 

het voor jullie eens op een rijtje:  

 

Goodie dieven:  

Bijna elke bedrijfsstand had wel enkele goodies mee om de studenten te overtuigen 

om bij hen aan de slag te gaan: chocolade bij Barry Callebaut, veel worstjes bij Imperi-

al Meat Products, post-its bij 3M en zelfs stresspatatjes bij Agristo. Het gevolg kan je 

wel al raden: even een praatje slaan met de personen van het bedrijf en je buit binnen 

halen of zelfs gewoon stiekem goodies stelen! Zo gingen heel wat studenten niet met 

een job, maar met een zak vol goodies naar huis.  

  

Undercover agentjes:  

Wij zijn natuurlijk niet de enige kring van Gent die een jobbeurs organiseert. Ook spi-

onnetjes van VEK, VTK en LILA brachten ons een bezoekje. (Geen nood, wij doen 

exact hetzelfde bij hen ;)) Ook leken plots 2 hollandse studentes ingeschreven die dan 

wel echt undercover een bezoekje brachten aan onze beurs als organisatoren van het 

BCF Career Event dat eerder dit jaar doorging in het ICC. Nog een krant met 2 gaatjes 

in en een hoed op en het was helemaal af!  

 

Jobhunters:  

De jobhunters zie je meteen lopen: gekleed in kostuum of verzorgd kleedje, het be-

drijfsboekje bij de hand, 15 CV’s afgedrukt en zo klaar om hun lijstje van interessante 

bedrijven af te gaan. Goed bezig, jongens!  

 

Groentjes:  

We zagen ook wat 2de jaars die ons toch een bezoekje wilden brengen, maar duidelijk 

nog niet op zoek zijn naar een job of stage. Vroege vogels! 

 

Ongeïnteresseerde studenten van Kortrijk:  

Een bus van Kortrijkse studenten werd voor een hele namiddag naar Gent gebracht. 

Helaas niet voor een gezellige namiddag in de Veldstraat, maar voor een namiddag 

vertoeven op de Bio-ingenieur bedrijvendag. Al aan de inschrijvingen was duidelijk te 

zien dat dit tegen de zin van enkelen was. Gelukkig maakte de receptie met lekkere 

hapjes achteraf hun dag goed!          

            Recruitment out! 
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Die gekke sporters...  
Sport 

 

Deze maand presenteren we jullie een aantal minder bekende tot eerder ongewone 

tot totaal van de pot gerukte sporten die ergens in de wereld beoefend worden.  

 

1. Padel 

Deze van oorsprong Mexicaanse sport is een 

kruising tussen tennis en squash en is op dit 

moment een van de meest opkomende sporten 

ter wereld en in België. Het spel werd bedacht 

door een rijke Mexicaanse zakenman die om 

een of andere reden geen plaats genoeg had in 

zijn tuin voor een volledig tennisveld en dan 

maar een kleiner veld liet omringen door mu-

ren. Er kan zowel 1 tegen 1 als 2 tegen 2 gespeeld worden. Intussen zijn al verschillen-

de padelclubs opgericht in Vlaanderen, waaronder in Brugge door Tom De Sutter 

(voor de voetbalkenners) en in Gentbrugge. De sport is populair bij jong en oud en is 

een enorme aanrader! 

 

2. Vingerworstelen 

Deze sport wordt voornamelijk beoefend in Duitsland waar het een lokale traditie is. 

Het is de bedoeling dat 2 mannen van gelijke leeftijd en gewicht tegenover elkaar zit-

ten aan een tafel en met hun vingers een leren bandje vastgrijpen. De strijd wordt ge-

wonnen door de tegenstander over een gemarkeerde lijn 

op de tafel te trekken. Er wordt een jaarlijks kampioen-

schap gehouden in Duitsland, wat door de deelnemers 

enorm serieus genomen wordt. Ongelukken zijn zeker 

niet ondenkbaar, zoals zware brandwonden en gebroken 

vingers. Geen sport voor mietjes! 

 

3. Dwergwerpen 

Deze sport, in het Engels dwarf throwing of midget tossing genoemd, had een korte 

maar succesvolle geschiedenis in o.a. Australië. Hierbij wordt een dwerg in een soort 

van harnas gestoken en door een andere persoon zo ver of zo hoog mogelijk weg ge-

worpen. Door klachten op grond van ‘menselijke waardigheid’ uit de maatschappij, 

vreemd genoeg niet van de dwergen zelf, werd het echter op vele plaatsen verboden. 

Vaak werden de dwergen zelfs betaald en was dit hun broodwinning waardoor zij te-

gen het verbod in gingen. Van een echte sport is vandaag de dag geen sprake meer, 

maar af en toe vinden wel nog competities plaats.  
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4. Tuk tuk polo 

Tuk tuk polo is een gloednieuwe sport, uitge-

vonden in 2016 in Sri Lanka waar elk jaar het 

kampioenschap gehouden zal worden. De 

sport is een variant op het alom gekende polo, 

maar wordt beoefend met tuk tuks – die drie-

wielige voertuigen die je overal ziet rondrijden 

in India – in plaats van met paarden. Een team bestaat uit 3 tuk tuks met telkens 2 

mensen aan boord, een chauffeur en een persoon die de bal slaat. Het doel van een 

wedstrijd is net zoals polo om zoveel mogelijk doelpunten te maken bij de tegenstan-

der. Voor de geïnteresseerden: Youtube staat vol met vrij hilarische filmpjes! 

 

5. Cheese Rolling 

Cheese rolling is niet echt een sport, maar eerder een jaarlijks absurd loopevenement 

met officiële naam “Coopers Hill Cheese Rolling and Wake”. Het wordt elk jaar ge-

houden in het laatste weekend van mei in Glou-

cester op de zeer steile Coopers Hill. Een bol kaas 

van ongeveer 3 kg wordt van de helling naar bene-

den gegooid waarna de deelnemers op alle moge-

lijke manieren de helling afdalen in een poging om 

de kaas te volgen en als eerste over de finishlijn te 

komen. De winnaar krijgt de kaas mee naar huis! 

De kaas haalt snelheden van 45 km/u en elk jaar 

opnieuw zijn er deelnemers die zich ernstig verwonden in deze absurde race. 

  

 

Sport out! 
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Strafwetboek der zatlappen 
Paviljoen 
 

1. Afwezig zijn van het gezelschap wanneer er te drinken is.  - 1 jaar op een  
          eiland. 

2. Zijn post verlaten wanneer er te drinken is.   - 6 maand gevangenis. 

3. Zatlapperij beletten.       - De dood. 

4. Water in een vat wijn storten.      - 7 jaar boeiijzers. 

5. Zijn glas ledigen in tweemaal.      - 1 maand gevang. 

6. Op zijn vrouw slaan wanneer ze zat is.    - Doodgeschoten. 

7. Briefwisselen met een waterdrinker.     - 2 jaar boven zijn leven. 

8. Boos zijnde een flesch wijn in stukken slaan.   - Het brandmerk. 

9. Werken tegen de dronkenschap.     - Verdrinken in warm 
         water. 

10. Zat zijnde, onder tafel slapen.     - Vergiftigd. 

11. Met geld op zak, dorst lijden.      - Eeuwigdurende dorst 
         lijden. 

12. Weigeren te drinken, als men U uitnodigt.   - Opgehangen. 

13. Valsche getuigenis tegen de gedronken wijn.   - 2 maand gevangenis. 

14. Zich voor de vaten niet buigen.     - 1 jaar boeiijzers. 

15. Naar een volle flesch niet glimlachen.    - 15 dagen zonder eten. 

16. In gezelschap zijn glas ledig laten.     - 3 dagen gevangenis. 

17. De herbergen des maandags niet bezoeken.   - Het brandmerk. 

18. Blozen wanneer men U zatlap noemt.    - Vergiftigd. 

19. Zweren van niet meer te drinken.     - Opgehangen. 

20. In gezelschap zich van water bedienen.    - Dood. 

21. Zijn glas onder tafel ledigen.      - 2 jaar boeiijzers. 

22. Zijn wankelende gezel verlaten.     - 1 jaar dwangarbeid. 

23. Nevens zijn glas schenken.      - 6 maand gevangenis. 
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24. Zat zijnde, in zijn broek pissen.     - Verdrijven uit het  
         gezelschap. 

25. Gaarne drinken en de baas niet betalen.    - 15 dagen zonder voedsel. 

 
 

Opgesteld en goedgekeurd door ons, Zatlappen-Raads-afdeling der  
fijnste dronkaards en na lezing getekend door 

De heer Voorzitter: Paviljoenbeheerder 
De Bestuurs-Overste, Dooddrinkers. 
De Opper-commissaris, Hollekeel 
De ondervoorzitter, Dorstverslinders. 
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IAAS 
 
Long time no see dear readers! 
Omdat vloggen al te veel gedaan wordt en bloggen nog een grotere 
last is van de huidige digitale wereld, houden wij het hier kort. 
 
Voor iedereen die de laatste weken ons gemist heeft, bij deze zal je 
weer up to date zijn in de IAAS Gent wereld. 
 
IAAS @ VLK AGORAFUIF 
Dit jaar hadden we de eer om met het VLK samen te werken op een van de meest 
unieke fuiven van het jaar (want laat ons eerlijk zijn, hoeveel verenigingen mogen in 
de agora van hun faculteit fuiven organiseren?). Bitterballen, Aziatische snacks, kaas-
kroketten en frikandellen, je kon het allemaal bij ons krijgen! 
 

EXCHANGE WEEK FRANKRIJK 
Met 3 vertrokken ze naar Frankrijk, onze IAAS’ers van België. Van de vele verhalen, 
snaps en foto’s weten we dat de feestjes al zeker goed zaten, maar ongetwijfeld was de 
rest van de week even onvergetelijk! (Of juist vrij vergetelijk, if you know what I 
mean). 
 
CANTUS IAESTE, BEST, IAAS 
Internationale verenigingen, daar hoort ook zeker af en toe een pintje bij. Wat beter 
dan een cantus om de band tussen de 3 ingenieurs-internationale verenigingen te ver-
beteren? In de Delta werden de kelen gesmeerd, de lucht gevuld met liederen en 
nieuwe vrienden gemaakt. Ook exclusief @cantus: dubbele triple amoureux! Nooit 
eerder gezien! 
 

COCKTAIL AVOND 
Cai-piranha, Amazonian delight, Sex in the 
jungle en Cobra libre zeggen je niets? Dan was 
je zeker niet op de cocktailparty van VLK en 
IAAS! Shame on you want het was een cock-
tailparty om u tegen te zeggen. Onze geliefde 
koepuur werd omgebouwd tot jungle en ieder-
een kon komen proeven van de sappen der 
natuur (… nee niet zo, perverten!). 
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Zoals u ziet, het zijn al drukke weken geweest! En het wordt alleen nog maar beter: 

- 22 maart is er de lezing over biotechnologie in de ruimte 

- 28 maart is onze befaamde ontbijtactie, waar wij je verwennen met een uitge-
breid ontbijt en goodie bag voor een zeer lage prijs 

- 25 april is er, na het gigantisch succes van vorig jaar, weer de trade fair. Dit jaar 
met genoeg eten voor iedereen die komt en ook weer met live muziek. 

- Nog meer fantastische activiteiten waar we je nog op de hoogte voor brengen! 
 
Tot dan! 
IAAS Gent out 

Wist-je-dat-jes, IAAS edition: 
Wist je dat … 

- IAAS dit jaar 60 jaar bestaat? 
- we daarom een receptie geven op 22 maart? 
- dat deze receptie doorgaat na de uiterst interessante lezing over biotechnologie in 

de ruimte? 
- het bestuur van IAAS world uit 3 Gentenaren bestaat? 
- we een filmpje gemaakt hebben rond omgaan met voedsel verspilling, maar dat de 

mensen van IAAS Leuven een beetje zat waren? 
- je dit filmpje kan bekijken op de pagina van IAAS World? 
- we WAP gemaakt hebben met restjes? 
- dit echt super lekker was! 
- IAAS België voor het eerst in lange tijd zijn plaatsen voor internationale events 

open stelt voor iedereen? 
- mensen van IAAS natuurlijk nog voorrang krijgen maar er vaak plaatsen vrij zijn? 
- je dus zeker eens moet informeren bij IAAS Gent leden om daar meer over te we-

ten? 
- We op de cocktailparty met de VLK per ongelijk een beetje te veel alcohol in de 

Caipirinha hebben gedaan? 
- deze toch vlot is binnen gegaan bij de meesten? 
- we daarom dus best wel trots zijn op onze mede bio-ingenieurs? 
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I am legend ... 
Jonas De Smedt 

Gegroet beste boerekotters!!!!! 

Ik veronderstel dat velen van jullie uit een redelijk grote familie komen waarbij in elke 

familie ook verschillende verhalen de ronde doen zoals roddels, geheimen en legen-

des. Wel beste vriendjes, in mijn familie geldt dat ook. Afgelopen kerstavond is er aan 

tafel (ik vermoed tussen het voor- en het hoofdgerecht) een mind-blowing legacy ter 

onthulling gebracht.  

Mijn grootmoeder was aan het vertellen over de grootvader van mijn grootvader zali-

ger, mijn betovergrootvader, Francois De Smedt. Deze grote meneer had zijn eigen 

café in Blaasveld, een deelgemeente van Willebroek, en was zoals een echte ‘De 

Smedt’ berucht tot ver over de streek heen.  

Op een dag kwamen de mannen van brouwerij Moortgat langs met de gebruikelijke 

levering van bier en dergelijke. Tot de verbazing van Francois was een van de grote 

bazen van de brouwerij meegekomen. Ze hadden in de brouwerij het recept van het 

toenmalige ‘Victory Ale’ aangepast maar hadden nog steeds geen gepaste naam ge-

vonden.  

De baas van de brouwerij had deze nieuwe goddelijke drank bij en stelde het voor aan 

Francois om zijn opinie te verkrijgen. Naar verluid nam Francois een grote slok en 

sprak toen de magische woorden: “Amai, das precies den Duvel in men lijf”. En zo ge-

schiedde... 

Jones out! 
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De gangen van de Schoonmeersen 
Joren Maes 
 

Campus Schoonmeersen, de plek waar HoGent en UGent al jaren in vrede samenle-
ven. Op het parkeerbeleid, de vreemd smakende soep en de geur van veevoer die de 
lucht van het C-gebouw bezwangert na, is het leven hier zo nog slecht niet. Schoon-
meersen kenmerkt de woonplaats van een uitermate interessant wezen, de UGenticus 
Schoonmeersiaceae. De gemiddelde levensduur bedraagt 4 jaar, alhoewel exemplaren 
van 5 jaar oud een steeds vaster wordende waarde zijn. Het wezen leeft vooral op 
afhaalmaaltijden, energiedranken en in geval van hongersnood wendt het zich tot 
groenten en fruit. De UGenticus Schoonmeersiaceae is daarnaast een nuttige informa-
tiebron die vaak aangewend wordt om de stam UGenticus beter te doorgronden. Door 
gebruik te maken van enkele hoogtechnologische methoden, zijn wetenschappers er 
in geslaagd hen volgende informatie te ontfutselen: 
 

Eén van de vele koppeltjes in ons jaar heeft ooit seks gehad in één van de labo’s. Het 
labo werd alleszins voor z’n doel gebruikt, om te experimenteren. 
 
Sommigen zeggen dat Schoonmeersen de afvalbak is van de gebuisde bio-
ingenieurs.... Nu ik er zelf ben terechtgekomen, kan ik het alleen maar bevestigen ;) 
 
“Toen ik tijdens de les mijn rekenmachine uithaalde, begon mijn tas plots enorm te 
trillen. Bleek dat mijn vibrator er nog in stak en deze door het gerommel in mijn tas 
aangeschoten was.” 
 
“Toen wij op de parking een parkeerplaats zagen, namen wij onze kans en parkeerden 
de auto terwijl een andere auto al aanstalten maakte hetzelfde te doen. Trots op onze 
overwinning wuifden we naar de bestuurster van de andere auto die vloekend verder 
reed. Bleek een half uur later dat die persoon onze docent was.” 
 
De liften in de rechtervleugel van de C-blok werken nog minder dan de Walen! 
 
Ene L. vond de LILA of VLK maar saai en schreef zich daarom gelijk in bij Kajira. 
Sticks and stones won’t break my bones, but chains and whips excite me! 
 
“Ik was rustig aan het studeren in de bib toen ik plots het slachtoffer werd van de In-

dische afhaalmaaltijd die ik de avond ervoor besteld had. Ik was gelukkig net op tijd, 

maar na afloop bleek het toilet niet meer door te spoelen! Ik heb heel snel mijn boe-

ken samengeraapt en ben vertrokken. Sorry aan de persoon die het toilet na mij ge-

bruikte…” 
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Gaudeamus igitur 
Cantor 
 

Als je ooit al een cantus hebt meegemaakt, kan je volgend ‘probleem’ zeker herken-
nen. 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 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 über-
haupt betekenen?” 
Daarom voel ik me, als huidige cantor, geroepen om jullie wat bij te brengen over on-
ze onverstaanbare classics. 
 
Het Gaudeamus Igitur wordt in de traditie van heel wat studentenclubs en –kringen 
gezongen bij het openen van een cantus, voorafgegaan door het Io Vivat (zie novem-
bergroei). 
De oude garde van de VLK had dit lied min of meer verbannen uit onze cantustraditie 
om de simpele reden  dat ze het een kutnummer vonden. Nu ja, smaken en kleuren 
zijn allemaal goed en wel, maar deze keuze zorgde er voor dat wij op de cantussen 
van andere kringen wat beschaamd stonden te mompelen terwijl de anderen dit uit 
volle borst aan het brullen waren. 
Om deze reden heb ik als cantor van de ‘nieuwe garde’ besloten om dit traditioneel 
lied opnieuw tot leven te brengen. Love it or hate it, het maakt niet zo gek veel uit, 
want ik maak hoe dan ook een eind aan dit awkward gebrabbel. 
 
De betekenis van het lied is vrij straightforward indien je het vrij vertaalt: 
« Ja, we gaan dood. Allemaal. En sterven suckt, maar iedereen zal het doen. Dood. 3 
strofen lang. Helemaal dood. Amai, optimistisch. Much dead. Many sadness. Wow.…. 
Maar hey, we zijn momenteel nog jong en kijk eens hoe prachtig ons studentenleven 
is! Lekker samen feesten, pintjes drinken, meisjes versieren, … YOLO RIGHT!!? 
Right!? Right guys? Guys? 
Dus euh, ja… Merci aan alles en iedereen die dat hier mogelijk maakt hé! Ik had dan 
ook graag een klein woordje van dank gegeven aan de mannen van den unief, jaja, 
zelfs aan de proffen! Daarnaast zou ik ook graag de overheid bedanken om dat boeltje 
hier te financieren en de stad om ervoor te zorgen dat we hier mogen zijn met onze 
miljarden fietsen. Zeker ook een dikke merci aan de meisjes die niet hard-to-get spe-
len, want wij dudes muilen graag zonder al te veel game en effort, serieus, you da real 
MVP. 
Maar euh, last but not least, een hele, hele, hele dikke merci aan alle studenten! Ap-
plausje voor jullie zelf! Woehoew! Bedankt ééé, jaaa, dag ééé, mercikes ééé, jooo, be-
dankt, jaa, daaaag! 
Enfin, euh, ja, strofe 7 zou graag nog afsluiten met een kleine conclusie:  Peace olle-
molle en fuck ol de haters. » 
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Bon, dit is misschien een redelijk vrije interpretatie, maar nontheless, het komt onge-
veer hier op neer. Zodat de betekenis als hierboven beschreven min of meer stand zou 
kunnen houden, vertaal ik op de volgende pagina slechts de gezongen strofes (nl. 1, 2 
en 7). 
 
 

Gaudeamus igitur     Laat ons verblijden 

Iuvenes dum sumus.     Zolang we nog jong zijn. 
Post iucundam juventutem   Na een fijne jeugd 

Post molestam senectutem   Na de ellende van ouderdom 

Nos habebit humus.     Zal de aarde ons hebben. 
 

Ubi sunt qui ante nos?    Waar zijn onze voorgangers? 

In mundo fuere?     Waar ter wereld? 

Vadite ad superos     Ga naar de hemelen 

Transite in inferos     Stap over naar de hel 
Ubi iam fuere.      Als je hen wilt zien. 
 

Pereat tristitia      Laat de treurnis vergaan 

Pereant osores.      Laat de hatenden vergaan. 
Pereat diabolus      Laat de duivel vergaan 

Quivis antiburchius     Laat ook de anti-student vergaan 

Atque irrisores.      En ook de spottenden. 
 

Lied ex! 
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Goed gezien met tante Jorien  
Pastatips 
 
Dag liefste lezertjes! Het is alweer een tijdje geleden dat ik mij boog 
over een omstreden kwestie die niet alleen Jan, maar ook Alleman sla-
peloze nachten bezorgt. Middenin de huidige tijden van crisis, inflatie 
en dan op de koop toe nog eens die verdomde maartse buien met het 
temperament van een puberende zus, sta ik als een trouwe rots in de 
branding opnieuw paraat om jullie nog een beetje zekerheid in het le-
ven te schenken.  
 
Deze maand breng ik jullie enkele studentikoze tips voor in de keuken. Geen zorgen, 
spaar die sterrenmenu’s maar voor tijdens de kooklessen aan de avondschool in de 
midlife crisis, we gaan nu gewoon terug naar de basis van de basis van het studenten-
voer: PASTA. 
 
Geef maar toe, beste student: pasta wel, pasta niet, pasta past toch altijd.  
 
Het heerlijke koolhydratengoedje kookt men gewoon in water op een medium vuur-
tje, maar toch komt er altijd gekluns bij kijken. Hierom enkele tips! 
 
KOOKNIVEAU: NIHIL 
- Pasta kook je in een pot met water. Kook eerst je water (dwz. er ontstaan belletjes) 
alvorens de pasta toe te voegen. De pasta is klaar wanneer je niet te hard moet kau-
wen. 

KOOKNIVEAU: BASIS 
- Voeg een geutje olie toe aan het water om je pasta niet te laten te laten overkoken. 
De olie verlaagt de oppervlaktespanning van het water en zo zal er minder snel 
schuimvorming ontstaan. Wat je ook kan doen om je pasta niet te laten overkoken is 
een houten lepel dwars over je pot leggen. Het koude hout zal er voor zorgen dat de 
schuimbelletjes breken en terug condenseren. 

- Om de pasta niet te laten kleven bij het uitschenken, meng je best een heel erg klei-
ne hoeveelheid saus door de pasta na het afgieten.  

- Als je een beetje zout toevoegt aan het kokende water, zal de pasta sneller garen. Het 
effect van deze opgeloste stof is echter redelijk klein, maar ach, in deze gehaaste 
maatschappij is elke seconde gewonnen. Let op dat je het water eerst laat koken alvo-
rens je het zout toevoegt, want door de kookpuntsverhoging zal het anders langer du-
ren vooraleer het water kookt.  

- Kook je pasta in een pot met veel water. Zo zal de temperatuursdaling minimaal zijn 
wanneer je de pasta toevoegt en wordt deze optimaal gekookt. 

KOOKNIVEAU: EXPERT 
- Call me. 

Pasta la vista! Smakelijk! 
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Verslag van de dag 
Michiel Merckx & Thibault Cloet 
 
Het nieuwe semester is weer van start gegaan! Na (voor sommigen tot wel) 2 maand 
zwoegen, vergieten van bloed, zweet en tranen, papier fretten tot het er langs je oren 
weer uitkomt en nog een aantal dysfemismen (moeilijk woord, speciaal voor de meer-
waardezoekers) van studeren, kregen we een welverdiende week vakantie. Een week… 
want dat volstaat…  niets leuker ook dan je punten te checken op de après-ski of in 
een bar in Barcelona, Sevilla, Rome, Berlijn of gewoon thuis. Hoedanook de goede 
punten vieren en de herexamens doorspoelen, helemaal (ongeveer) klaar voor het 
tweede semester. Chance dat het VLK ons daarin helpt! 
Het begon allemaal al dinsdag. Met een goeie Omer of een simpel Duveltje verbroede-
ren we weer op de streekbierenavond. 2 maand frustraties en 1 week leuke momenten 
worden gedeeld en er wordt eens losjes gepolst hoe de anderen hun punten waren. Na 
het tweede en het derde biertje worden de tongen al wat losser en na het vierde de 
magen ook. We gaan over naar onze reporter ter plaatse, Thibault Cloet. 
 
Thibault, jij was aanwezig op de streekbierenavond, kan je ons er iets meer over ver-
tellen?  
 
Wel Michiel, dit was weer een activiteit om U tegen te zeggen! Het gezellig sa-
men zijn met vrienden en een lekker streekbiertje. Wat is er een betere combi-
natie? Er werd gepraat, gelachen, een beetje gekaart en er waren zelfs enkelen 
die zich waagden aan een partijtje streekbier-pong, dit laatste is trouwens echt 
een aanrader (heb het ondertussen ook al zelf getest). Zo heb ik de hele avond 
doorgebracht met vrienden en bier. Ik kan meegeven dat Gulden Draak voor 
mij met grote onderscheiding het beste biertje van de avond was. Naarmate de 
avond vorderde en de woorden bij sommigen al iets minder verstaanbaar wer-
den, werd er nog luider gezongen, gepraat en ook soms even gedanst (allee, 
wat je dansen kan noemen… Salsa, dat is dansen! Volgend jaar weer, Cultuur?). 
En zo gingen we voldaan terug naar ons kot, de eerste activiteit was alweer een 
feit. 
 
Onder het motto: we laten er geen gras over groeien, was er donderdag reeds het ver-
volg: de agorafuif. En voor iedereen die er niet bij kon zijn, was er vrijdag een verras-
sing! De geur van feesten, bier en toebehoren tierde nog welig rond in de agora! Zo 
kon iedereen (na)genieten van deze knaller van een feest! Verslaggever van dienst: 
Thibault Cloet. 
 
Thibault, kan jij ons uitleggen hoe deze geur hier kwam? 
 
Ja, voor mij was het ook de eerste keer dat ik deze fuif meemaakte doordat ik 
vorig jaar mijn rijexamen moest afleggen de dag nadien en dacht dat zat achter 
het stuur zitten geen goede indruk zou achterlaten, bij nader inzien was ik be-
ter wel geweest (voor alle groeilezers die dit nog te wachten staat: geen 55 rij-
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den in een zone 50 als er zo een heks op je achterbank zit, de bitch). Mijn frus-
tratie is er uit, laat ons terug gaan naar het echte onderwerp, de agorafuif. Al-
weer een voltreffer van formaat! De vooruit en het paviljoen hebben we reeds 
meerdere keren onveilig gemaakt dit jaar, nu was het de beurt aan een heel 
andere plaats. De agora. Een plaats waar elke dag zeer spannende dingen ge-
beuren; er wordt gestudeerd, hier en daar een broodje of warme maaltijd gege-
ten en voor de durvers onder ons, wordt er ook wel eens een cola uit de auto-
maten gekocht. Maar die avond kleurde de zaal helemaal geel en groen! Er 
werd gedanst, gedronken, af en toe gemuild en veel plezier gemaakt. Voor de 
twijfelaars die nog niet weten of ze volgend jaar hier naar toe  moeten komen, 
ik vond dit persoonlijk de beste fuif van de eerste week van het nieuwe semes-
ter! 
 
Weekend, uitblazen. Donderdag, The Alliance. Eén van de feestjes waar ikzelf het 
meest naar uitkeek van allemaal! Ik zal dus hier optreden als gelegenheidsreporter ;). 
Iedereen die binnenkwam in het ICC had waarschijnlijk dezelfde indruk als ik:  
 
whooaa een springkasteel ofwa? Ahnee, da’s zo een draaiding gelijk in wipeout! En 
ziet daar! Een ballenbad, machtig! Bonnekes op zak (fuck, het zijn andere dan vorig 
jaar, ik ben zeker dat ik niet de enige was die dit dacht!) en we vliegen erin! We ko-
men de zaal binnen en betreden een geduldige sfeer. Cookies en Cream verzorgden 
als eerste hoofdact de decibels, die talrijk aanwezig waren. Maar je voelde dat ieder-
een wachtte op de volgende hoofdact… De Romeo’s. Hun namen werden gescandeerd 
over het ICC, allez, eigenlijk vooral Davy en de teksten… laat ons zeggen dat de refrei-
nen uit volle borst meegezongen werden! Dikke ambiance, dat zeker! Het feestgehalte 
zal ik uitdrukken aan het ene bonnetje dat ik meehad van The Alliance van vorig jaar. 
De mensen die dit zich niet herinneren, het waren gele, zeshoekige, harde en stevige 
jetons. Bij thuiskomst zag ik dat deze jeton, die de hele avond in mijn portefeuille ver-
toefd had, in twee gebroken was. Ik neem dus aan dat het feestje wel geslaagd was. 
Oh, nog even melden: het meisje met het bord waarop ‘DAVY? IK WIL EEN KIND 
VAN U’ geschreven stond, ik hoop dat je droom is uitgekomen! 
 
Even ademhalen, terug een weekendje rusten en dan was het weer dinsdag! De eerste 
cantus van het seizoen! Openingscantus nummer 2! Voor iedereen die zich wou laten 
ontgroenen de laatste kans om er dit jaar bij te zijn! We zagen dus enkele nieuwe ge-
zichten op de schachtenbanken, waaronder Nick De Smedt, maar daar vertelt Thi-
bault jullie meer over! 
 
Aah, de cantus, voor mij toch nog altijd de leukste activiteit die je hier in Gent 
kan doen. Zoals je al zei waren er bij de schachten een paar vertrouwde gezich-
ten maar tot mijn grote blijdschap waren er ook heel wat schachten die ik nog 
niet kende. Onze fantastische tweedejaar Nick heeft ook nog altijd een gemis 
naar de tijd dat hij schacht was dus had hij zijn lint maar op de verkeerde 
schouder gehangen (of was dit opgezet spel door Lotte, wie zal het zeggen). Na 
enkele liedjes kwamen de schachten binnen en werden ze af en toe bespren-
keld met enkele druppels bier. De liedjes volgden elkaar op en lege glazen 
werden weer gevuld. Door die glazen allemaal op te drinken werd het tijd voor 
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een tempus (want heel eerlijk, ik moest heel dringend). De gedachte: ”Ja, het 
liedje is bijna gedaan, ik kan bijna naar de wc”, werd als snel kapot gemaakt 
door de stem der cantor die zei: “we gaan er nog eentje doen”. Dan maar nog 
even inhouden, dat lukt wel.  
 
En zo zitten de eerste weken er weer op, hopelijk krijgen we de komende we-

ken even leuke feestjes en activiteiten! Aah nog 1 iets: Annelies is de mol! 
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Koepuur nieuwjaarsbrief 
 

Beste klanten en sympathisanten,  
Toevallige passanten en hardcore fazanten, 

Muzikanten en liefhebbers van chrysanten,… 
 
En al de rest die zich niet onder bovenstaande beschrijving kan vinden maar toch in 
dit etablissement vertoeft vandaag.  

Welkom! 
Laat mij beginnen u allen, enkele weken na haar aanvang (voor mij zijn jaren vrouwe-
lijk, beiden hebben goede en slechte, warme en koude, droge en natte periodes de-
welke met een kalender gevolgd kunnen worden), een fantastisch nieuwjaar te wen-
sen! We zijn ondertussen enkele weken ver en we leven allemaal nog dus ik vind dat 
we onszelf al eens op de schouder mogen kloppen. Dat hebben we goed gedaan! De 
komende maanden zullen misschien wat uitdagender worden, daar een nieuwe dema-
goog het wereldpodium komt vergezellen. Spannende tijden komen er aan, dat is ze-
ker! 
 
En welke plaats is beter om te schuilen voor de potentiële debacles en nucleaire oor-
logen die hypothetisch gezien in ons verschiet liggen dan ons eigen café Koepuur? Al 
ten tijde van het Achaermenidische rijk, nog voor het door onze vriend Alexander 
werd overrompeld en terklaps uiteenviel tot de Diadochische staten was café “ageláda 
katharos” dé verlichte kroeg bij uitstek. Zo goed als elke historische beslissing valt te-
rug te brengen tot het merk der zuivere runderen en hun bijhorende stal. Denk maar 
aan de stallen van Augias, deze werden niet voor niets omgedoopt tot de ‘Zuivere 
Koeienstallen’ nadat Herakles er langs geweest was. De naam onderging wat verande-
ringen doorheen de samoenen der tijd, maar het principe bleef: een plaats waar de 
edele filosofen zoals Aristoteles, Thanos, Herakleitos, Pythagoras, Xenophanes, Leu-
cippus, Democritus, Socrates, Epicurus  en andere helderen van geest samenkwamen 
om aan bewustzijnsverruiming te doen en de problemen van deze en de volgende we-
reld aan te kaarten. Ten tijde van het oude Rome gebeurde er niet veel in “Taberna 
Bovus Purus”, aangezien de meeste Romeinen wijn drinkende hipsters waren die een 
beetje bang waren van dat Belgische geweld. Het was pas toen Gajus Jupilerius Cesar 
de gevleugelde woorden “Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod bi-
bendum cervisiam” (de dappersten van hen zijn de Belgen, want zij drinken bier) uits-
prak dat de Taberna tot zijn oude glorie hersteld werd. Ten tijde van de donkere Mid-
deleeuwen fungeerde “In den Zuyveren Koebeeste” als toevluchtsoord voor ieder op 
de vlucht voor de Zwarte Dood, de clerus, leenheren,… Menig kruistocht werd aan de 
eikenhouten toog gepland en Ser Koenraad de Boude voorzag ieder van mede en ger-
stenat. Prachtige tijden. Toen de wereld besloot de Klassieke Oudheid nog eens over 
te doen besloot “De verlichte Koe” zijn tijd daar niet aan te verspillen en al een voor-
sprong te nemen op de wereld. Zoals iedereen sprak Descartes de gevleugelde woor-
den “Bibo ergo sum” toen hij de smeltkroes van wijsheid uitwaggelde na een gratis 
vat. Isaac Newton ontwikkelde dan weer de zwaartekrachtstheorie toen hij na een 
dansdemonstratie op de dag een heel dichte kennismaking had met haar.  
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Dus beste vrienden, u ziet het, hier bent u in goed gezelschap. Hier bent u veilig! We 
zouden jullie graag met het hele Koepuurteam een fantastisch jaar willen wensen. 
Weet dat u hier altijd welkom bent, regen of zonneschijn, zomer of winter; onze deur 
staat voor u open! En wij zijn er van overtuigd dat er aan deze toog nog steeds wereld-
veranderende plannen worden gesmeed, en dat we ooit over 1 van u zullen lezen in de 
annalen der historie! Laat het ons dan weten, dan vullen wij onze notulen aan. 
 
Proost!   
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Bloedserieus 
 
HET IS WEER TIJD VOOR BLOEDSERIEUS!  
 
13 - 14 - 15 maart nodigen we jullie graag uit om weer deel te nemen aan deze prachtige 
actie. Bloed geven is mogelijk in het UFO (Sint-Pietersnieuwstraat 33) en in het Do-
norcentrum (Sint-Pietersnieuwstraat 107). 
 
Plasma doneren is enkel mogelijk in het donorcentrum. 
 
Doe zeker de donorzelftest om na te gaan of je wel mag  doneren:  
http://bloedserieus.be/donorzelftest/ 
& 
Schrijf je op voorhand in:  
http://bloedserieus.be/gent-inschrijvingen/ 
 
ma. 13/03/17 | UFO (14u00 – 19u30) 
di. 14/03/17 | UFO (14u00 – 19u30) 
wo. 15/03/17 | UFO (12u00 – 18u00) 
13-15/03/17 | Donorcentrum Gent (11u00 – 19u30) 
 
THE GOODIEBAG IS WAITING FOR YOU! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbloedserieus.be%2Fdonorzelftest%2F&h=ATMRzWBaEIoLyoLyTcQ5aT4Nd05iEQWwYw95EiCC7m-8egtquYKLmzwfYRr8CNSzio9qjCPB0m9pG3pIbHPtj4OkP_c1V6rOTBXTcWxRZPAPKcsUEz9fMR963CpZuYslWbMM7A&enc=AZOz6eVUoy75OQFjaCQiEotWzpwPU4Bt33twi74
http://bloedserieus.be/gent-inschrijvingen/
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Friday the 10th 
Maksine Franceus 
 
Tik tak tik tak… ok ik hoor de digitale klok van mijn computerscherm niet tikken, 
maar het geklop van mijn hart wordt elke seconde des te heviger. 

16h55 
Dear God nog 5 minuten. Ken je dat ogenblik als overtuigd atheïst waarop je toch 
maar besluit dat als er ergens iets in het universum aanwezig is dat te hulp kan schie-
ten, het dat best doet op het moment waarop je zelf niets meer aan de situatie kan 
veranderen? “Please laat dat twijfelvak een 10 zijn, dan beloof ik volgend semester 
geen twijfelvakken meer te hebben omdat ik zo zo zo hard ga studeren.” 
 
16h56 
Focking hell sinds wanneer gaat de tijd zo traag. Als laatste redmiddel dan maar naar 
het filmpje van de Super Bowl kijken waarin Lady Gaga nog eens met haar kont staat 
te draaien. Heerlijk nostalgisch…en een beetje gênant toch ook wel . Komaan probeer 
mee te zingen, kijk niet naar die klok, max 2 liedjes doorstaan en het moment is aan-
gebroken. Pokerface blijkt een tweetal minuten afleiding te bieden. 
 
16h58 
Is hyperventileren overdreven? Ja…ja komaan doe normaal godverdomme. 
 
16h59 
Nee fuck off dat is niet overdreven, alé oasis, give it to me baby. 
 
17h00 
Met bevende handjes : puntenlijst afdrukken , klik. 
Ogen open… wut? Hoezo niet beschikbaar? HOEZO NIET BESCHIKBAAR ?! 
Je mag me geloven als ik zeg dat ik mijn oude puntenlijst al zo vaak gezien heb dat ze 
inmiddels op mijn netvlies gebrand staat. WAAR IS DE NIEUWE ? 
 
Ze stellen dat toch in hé ? Een uur waarop het beschikbaar wordt voor heel de facul-
teit ; het uur dat ze diezelfde dag nog in een mail hebben aangekondigd. DAT IS NU 
TOCH NIET ZO MOEILIJK ?! 
Ik bedoel, er is toch geen sprake van een stelletje mongolen die per student op ne 
knop moeten duwen en dat ze misschien efkes koffie gaan halen zijn , dat hun plas-
pauze langer duurt dan verwacht of dat ze ergens op den bureau in een verhitte orgie 
beland zijn, ZO GAAT DAT TOCH ALLEMAAL NIET?! 
 
Hoewel de woede die in de studenten oplaaide vertaald had kunnen worden in een 
heuse bestorming van de faculteit met brandende fakkels , rieken en wie weet enkele 
tracteurs uit het blijkbaar niet zo verre West – Vlaanderen , gebeurde dit op een ma-
nier die meer bij anno 2017 aansloot : sociale media. 
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Enkele schrijnende voorbeelden: 
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Gelukkig kwam er dan toch enige vorm van verlossing naar voren : 

 

En het enige goede dat uit het helse uur voortkwam: 

 
Eenmaal de klok 18u had geslagen en de oasispagina voor de duizendste keer herla-
den werd, verscheen eindelijk die vervloekte puntenlijst. Ondertussen was het adre-
nalinepijl al gaan dalen en kon de scanning met een iets kalmere blik beginnen. Eerst 
op zoek naar FAIL, want de UGent is toch zo lief om iets dergelijks niet te verbloe-
men , dan zien we wel weer verder. 

Heus niet iedereen zit een kwartier voordat de punten online komen aan hun pc ge-
kluisterd en op de rand van een zenuwinzinking ,  sommigen besluiten zelfs van ge-
woon de dag erna ‘ooit wel eens’ te gaan kijken. Och wat benijd ik die laatste vreem-
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de species. 

Wat echter wel als meer algemeen kan beschouwd worden onder de studenten is de 
ontlading, goed of slecht , die volgt op de puntenbekendmaking. De ontlading die er-
voor zorgt dat alle goede voornemens van “volgend semester ga ik beter mijn best 
doen” opnieuw even overboord mogen gegooid worden onder het motto  “ Het is het 
begin van het semester, ik mag nu wel eerst nog even ontspannen (en me helemaal 
naar de tering zuipen). Het duurt nog zoooo lang vooraleer het weer examens 
zijn.”  Balen dat we binnen een paar maand weer zullen beseffen dat de tijd te snel 
ging, dat gaat ze altijd, tenzij in het uur waarin we moeten wachten op de puntenbe-
kendmaking. 

Maksine Franceus 
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3de bachweekend 
 
Op vrijdag 24 maart vertrekken we tegen de avond naar Wuustwezel, om ons daar 
twee dagen te amuseren. Zoals jullie misschien al hebben gehoord wordt het weekend 
grotendeels betaald van de winst die we maken met de fuif. Op dit moment hebben 
we dus nog geen idee van de kostprijs, maar die zal rond de 30 euro liggen (Of lager, 
hangt er vanaf hoeveel jullie drinken op de fuif). Inschrijven kan vanaf volgende week 
via een link die in het facebookevenement gepost zal worden. Zet u zeker en vast al 
op aanwezig als je van plan bent te komen!  
 
Het weekend van vrijdag 24/03 t.e.m. zondag 26/03 wordt eentje om niet meer te ver-
geten! 
 
Wie is er welkom? 
- Iedereen die in het jaar '14-'15 begonnen is als bio-ingenieur, ongeacht je studietra-
ject. 
- GIT-studenten die nog veel derdebachvakken hebben en zich 3de bacher voelen.  
 
Indien je niet uitgenodigd bent voor het evenement op facebook, mag je dit altijd la-
ten weten aan Tijs Alleman, Jeroen Baillière of Arjen Van de Walle. (Of aan iemand 
anders die wel al in het evenement zit.) 
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Boeroscoop 
Thibault Cloet 
 
Waterman 
Het is weer de tijd van het jaar. Die stalkerige stier is weer terug in je leven. Deze keer 
heeft hij je uitgenodigd om bij hem te gaan eten. Ga er niet op in, je bent maar 2e 
keus. Ga vooral eens vaker naar de overpoort, de ware zal daar deze maand spontaan 
op je schoenen kotsen (dat schept een band, ik spreek uit ervaring). 
 
Vissen 
Wat zie je er weer prachtig uit, maar ik dacht dat vissen graag in water zaten. Jij be-
wijst het tegendeel. Hoelang is het nu al geleden dat jij een bad (of douche) genomen 
hebt. En dan ben jij verbaasd dat niemand nog met je wilt omgaan. Ga eens naar stier, 
hij zoekt nieuwe vrienden en vermijd contact met tweeling. Hij kan over niets anders 
praten dan de nieuwe trui die hij gebreid heeft. 
 
Ram 
In jouw sterren staan enkel maar goede dingen geschreven ram. Alleen die wallen on-
der je ogen na een stevig nachtje feesten staan je niet altijd even goed. Trek je dit ech-
ter niet te veel aan. Vele mensen houden van je zoals je bent (vooral die ene assistent, 
je weet wel, Demir). Probeer deze maand ook eens extra aandacht te geven aan de 
weegschaal (hij zou graag stoute dingen doen met een kreeft, help hem hierbij). 
 
Stier  
Deze maand kan jij ambetant doen stier. Denk eens na, is het toevallig dat je net nu 
nergens meer op uitgenodigd wordt? Gelukkig ben je hier niet door gekwetst en heb 
je er iets op gevonden. Vanaf nu nodig je jezelf gewoon overal uit. Zoek voor alle ze-
kerheid toch nog eens een paar nieuwe vrienden (nodig iemand uit om bij je te ko-
men eten). 
 
Tweeling 
Oeioeioei.. het is te laat. Een paar maanden  geleden heb je gekozen om toch een re-
latie aan te gaan. Zoals een wijs man dikwijls zegt: "don't do it, it's a trap", maar jij 
ging er toch voor. Niemand neemt je dit kwalijk! Integendeel, iedereen begrijpt dat je 
liever samen een trui breidt, samen kruiswoordraasels oplost of andere dingen doet 
die koppels doen. Indien er problemen ontstaan in je relatie ga gerust naar de vissen, 
zij zullen met liefde luisteren. 
 
Kreeft 
Skipper is deze maand het woord dat jou het best beschrijft. Weet dat dit niet overal 
het antwoord op is. We snappen het wel, je ontwijkt die ene aantrekkelijke weeg-
schaal waar je voor gevallen bent (letterlijk dan toen de alcohol weer rijkelijk naar 
binnen vloeide). Zet je hier over heen! Ga ervoor en geniet vooral! 
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Leeuw 
Deze maand zal een ver familielid van je opnieuw contact zoeken. Hij zal een mail 
sturen en is een Nigeriaanse prins geworden. Hij zit in de problemen en heeft drin-
gend 2000€ nodig. Goed zoals je bent zal je dit geven aan hem, want familie laat je 
niet in de steek. Je zal hier de vruchten van plukken! 
 
Maagd  
Ja hallo,  maagd (als ik je nu nog zo kan noemen). Jij blijft deze maand maar gaan! 
Niets met 2 (of 4) benen is nog veilig voor jou! Indien je al die onenightstands beu 
wordt en een relatie zoekt, ga eens naar de overpoort en kots daar op iemands schoe-
nen. Succes verzekerd! 
 
Weegschaal 
Wat scheelt er met je, weegschaal? Deze maand ben je al meer nuchter geweest dan 
in heel je leven samen. En geef toe, zonder alcohol op feestjes ben je ook maar saai hé. 
Kan het zijn dat je niet meer drinkt omdat die ene kreeft wel een oogje op je heeft en 
je bang bent om dingen te doen waar je later spijt van krijgt? Probeer zoveel mogelijk 
bij je beste vriend ram te staan, die zal je wel helpen. 
 
Schorpioen 
Deze maand wordt een topmaand schorpioen! Met je charmes en humor kan je iedere 
persoon zo verleiden. Probeer het maar bij een steenbok ( ik heb van horen zeggen 
dat zij wel gemakkelijk zijn). Trouwens, zeg neen tegen drugs schorpioen! 
 
Boogschutter  
Je zit krap bij kas. Je hebt deze maand te veel bier gekocht en nu is al het geld op. Als 
je echt te veel dorst krijgt kun je een mail sturen naar die naïeve leeuw. Doe je voor 
als een Nigeriaanse prins en vraag 2000€. Nu kun je er weer een  weekje tegen aan! 
 
Steenbok 
We merken aan jouw gedrag dat maart het voortplantingseizoen van de steenbokken 
is, elke avond kies je wel een ander kot/bed uit om in te duiken. Maar wees voorzich-
tig, je natuurlijke vijand de schorpioen heeft de jacht op je geopend. 
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Liternatuur 
Tobias Santens 

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

De Tuin van Dorian de Grauwe 

Voorwoord 

Yoshida Minoru – Bisexual Flower 

De tuinier maakt mooie natuur. Die natuur moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Dat is 
zijn doel. Een natuurliefhebber is iemand die kan vertalen of uitleggen waarom hij 
natuur zo mooi vindt. En de beste manier om dat te doen, de beste manier om van 
natuur te houden, is jezelf erin te zoeken. 

Wie lelijke dingen in de natuur vindt, die is zelf corrupt en lelijk. Die is gewoon fout. 
En wie mooie dingen in de mooie natuur vindt, die is gecultiveerd. Voor hen is er nog 
hoop. Zij zijn de enkelingen voor wie natuur echt nog Natuur betekent, niet een tuin-
tje waar een speciale betekenis of een moraal aan vasthangt. Een tuin is ofwel goed 
onderhouden, ofwel slecht. Meer is er niet aan. 

Tuinen moeten niet te realistisch zijn. Ze moeten onze wilde menselijke natuur niet 
te letterlijk omzetten in een wild park of een kronkelende wegel, nee. Maar anderzijds 
moeten ze nu ook niet zo perfect geordend zijn als die tuinen in Versailles. Zo’n ro-
mantische idealen zijn ook maar belachelijk en daar herkennen we onszelf ook niet 
in. De tuinier kan wel nadenken of hij zo’n boodschappen in zijn tuin steekt, maar 
uiteindelijk gaat het er enkel over of hij wel een goeie snoeitechniek heeft, niet of hij 
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de juiste moraal gebruikt. Geen enkele tuinier moet ooit een idee proberen bewijzen. 
En geen enkele tuinier moet speciaal een boodschap hebben. Meer nog, elke bood-
schap in een tuin leidt onvergeeflijk af van de stijl waarmee hij is onderhouden. Nu 
moet een tuin ook niet helemaal zonder ziel zijn, maar hij kan gelijk wat uitdrukken. 

Aan de slag. Een schop en een schaar, dat zijn de instrumenten van de tuinier. On-
kruid en kruid, dat zijn de materialen. Qua vorm, moet de tuinier zich laten inspire-
ren door muziek. En qua betekenis, door het theater. Op die manier is alle natuur te-
gelijk oppervlakte en symbool. Wie onder het oppervlakte neust, graaft en graaft en 
graaft, doet dat op eigen risico. Wie de symbolen in de natuur wil lezen, doet dat ge-
heel op eígen risico. Wat we in de natuur herkennen, is daarom een spiegel van de 
wandelaar, van de natuurliefhebber, en niet van het ware leven. 

Soms verschillen we van mening over een nieuw park, over een nieuwe tuin, over 
nieuwe natuur. Dat is goed, dat betekent dat het verfrissend, complex en levendig is. 
Pas als de natuurliefhebbers van mening verschillen, dan is de tuinier echt in het rei-
ne met zichzelf. 

Een tuinier die een tuin maakt met een doel, kunnen we vergeven zo lang hij er niet 
te fier op is. Maar het enige excuus voor een compleet nutteloze tuin, is dat de tuinier 
hem intens bewondert. 

Alle natuur is vrij nutteloos. 
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40 dagen zonder vlees 
Zijn we niet gewoon allemaal een beetje hypocriet?  
 
In een tijdperk van #wanderlust  #green #healthy #vegan en waarin glutenintolerantie 
opeens een rage geworden is, kan blijkbaar bij velen de actie 40 dagen zonder vlees al 
wel eens een woede-uitbarsting losmaken , vnl. bij de geliefde hln-lezer. 
 
“Eerst een maand geen alcohol en nu dees, wa ist volgende? 50 dagen zonder zuur-
stof? Laat de mensen toch eens doen! Bende hippies!”  Note : De vleesloze dagen zijn 
bij wet verplicht en indien niet nageleefd volgen folterpraktijken , anee wacht… 
 
Mensen die mij een beetje kennen, zien mij voornamelijk eten naar binnen schrok-
ken , eten dat 65% van de tijd vlees zal bevatten. Ik ben tevens het soort persoon dat 
gênante kreetjes slaat bij het zien van een beest, of het nu om een straatkat of een koe 
in de wei gaat. Ik ben iemand die onmiddellijk overstelpt wordt door een gevoel van 
liefde en de nood het dier te gaan aaien. Zo iemand heet een dierenvriend zeker? Ja 
waarschijnlijk , maar moogt ge dat wel nog van uzelf zeggen als ge hiernaast gevoel-
loos naar filmpjes kunt kijken waarin kuikens worden fijngemalen of waarin kippen 
mekaar praktisch afslachten omdat ze gewoonweg zo dicht op mekaar gepropt zitten? 
Klinkt een beetje hypocriet allemaal…en dat is het ook. 

Ik vind chicken nuggets en curryworsten (of frikandellen godverdomme) ok, het is 
toch positief dat de resten van de vleesindustrie ergens in verwerkt kunnen worden? 
En al die filmpjes met dierenmishandeling, dat is niet in België, toch, tóch? Het is 
toch niet voordelig voor de vleeskwaliteit om varkens zoveel stress te bezorgen en ze 
continu te schoppen en te slaan? (PSE- en DFD-vlees duh…) 

Ik ga deze ethische struggle graag uit de weg maar met 40 dagen zonder vlees komt 
mijn schuldgevoel toch altijd eens bovendrijven. Ik doe eraan mee trouwens, enfin ik 
ben er al succesvol aan begonnen, het is zelfs nog geen zekerheid of ik het zal uithou-
den. Dan is er nog het ‘dilemma’ of ik enkel het vlees of ook de vis afschrijf, want vis-
jes zijn dan wel een pak minder schattig, overbevissing is wel degelijk een probleem. 
En als ik echt 40 dagen zonder kan, zal ik hierna dan gewoon terug mijn oude vlees-
bevattende patroon terug oppikken, is het dan niet allemaal een beetje nutteloos ge-
weest? 

Mijn liefde voor eten is enorm groot, het is niet voor niets mijn keuzerichting gewor-
den. Ik hoop hiermee eindelijk eens een compleet juist plaatje te krijgen over wat nu 
écht het beste is om op ons bord te leggen en vooral waarom. Iedereen is het ermee 
eens dat vegetariërs / veganisten de wereldverbeteraars onder ons zijn en allemaal 
een schouderklopje verdienen. De fervente vleeseters  beseffen wel dat ze iets minder 
goed bezig zijn, maar op zich geven ze hier niet zoveel om en lachen met die planten-
fretters bleek meerdere malen zeer bevredigend, al was het maar om een onderlig-
gend knagend gevoel weg te steken. Ik behoor tot die laatste categorie trouwens. 

Voor alle duidelijkheid : ik ben gigantisch tegen de massaproductie, maar zou niet het 
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eten van vlees volledig willen afschaffen. Mag ik gewoon van mening zijn dat dieren 
een zo pijnloos mogelijk leven moeten leiden vooraleer ze geslacht worden, dat ze 
met een pak minder moeten zijn, maar dat ze wel degelijk geslacht mogen worden? 
Mag ik zeggen dat ik van dieren hou, maar meer van mensen? Dat velen zeggen dat 
een dierenleven, want ze zijn toch zo vréselijk onschuldig ,  evenveel of zelfs meer 
waard is dan een mensenleven, maar ik het daar niet mee eens ben? Is het ok dat ik 
mij mateloos erger aan vegetariërs en veganisten die enkel ‘ocharme die beestjes’ 
spuien , maar voor de rest geen flauw benul hebben van hoe de voedselproductie in 
zijn werk gaat?  Neen je kan niet op élk stuk grond waar nu vee staat te grazen groen-
tjes beginnen planten *rolt met de ogen* en zo alle problemen in de wereld oplossen. 
Goed ik kan hier nog lang bezig blijven, maar ik bazel niet graag teveel over dingen 
waar ik (nog) niet genoeg vanaf weet, tenzij het over politiek op een zatte avond aan 
de toog gaat. 

Laten we gewoon toegeven dat we allemaal gerust met een beetje minder vlees en vis 
kunnen leven. Om luchtig af te sluiten : dit hele 40 dagen zonder vlees doet mij ook 
heel wat nieuwe receptjes uitproberen en producten gebruiken waar ik normaal niet 
aan denk , joepie ik ben stiekem een keukengeek. 

Check zeker eens www.dagenzondervlees.be om te zien of je communicanten zieltje 
komende periode eens de bovenhand gaat nemen. Oh en als je me betrapt op vlees 
eten, de bitchslap is toegelaten. 

 
Maksine Franceus 

 
 

http://www.dagenzondervlees.be
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Ready to cross your limits? Word lid van 
IAESTE! 
IAESTE, jullie allen bekend van de buitenlandse stages! Maar wat jullie misschien niet 
weten is dat IAESTE veel meer is dan dat, en momenteel zijn we op zoek naar gemoti-
veerde nieuwe leden. 

Ben je een student aan de faculteit ingenieurswetenschappen, bio-
ingenieurswetenschappen of wetenschappen aan de UGent? Wil jij ook je grenzen 
verleggen, nieuwe skills leren, een groot sociaal netwerk uitbouwen over de hele we-
reld, ...? Dit alles kan werkelijkheid worden als je ons team vervoegt! 

(Bijna) overtuigd? Kom dan maandag 13 maart eens langs op ons evenement speciaal 
voor geïnteresseerde nieuwe leden. Op dit event zullen we je uitgebreid informeren 
over hoe IAESTE in zijn werk gaat, wat wij voor jou kunnen betekenen en vice versa. 
We vertellen je meer over onze vergaderingen, conferenties, twinnings en andere leu-
ke activiteiten. 

Schrijf in voor 13 maart en kies je pizza! 
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Ben je 13 maart niet meer vrij maar wil je toch lid worden? Geen nood! Je kan op elk 
moment lid worden door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be en we zullen 
je met open armen ontvangen! 

Op zoek naar een stage in het buitenland? 

De reguliere selectieprocedure voor onze buitenlandse stages vindt elk jaar in februa-
ri plaats en is dus reeds afgelopen. Een kleine honderd studenten zijn op dit moment 
genomineerd, waarvan 13 bio-ingenieurs van onze faculteit.  Ze gaan de tijd van hun 
leven tegemoet in Brazilië, Colombia, Tsjechië, Ecuador, Duitsland, Israel, Kenya, 
Malta, Oman en Polen. 

Jaloers? Heb je pas te laat gehoord over IAESTE? Heb je geappliceerd voor een stage 
maar ben je niet genomineerd? Geen nood! Binnenkort zullen nog tal van buiten-
landse stages online komen waarvoor jullie kunnen appliceren! Heb je zin in 
een unieke ervaring en om je kennis in de praktijk toe te passen? Grijp dan zeker de-
ze kans! 

 

Zwemmende bio-ingenieurs op stage in Ecuador (zomer 2016)  

Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar iaeste@vtk.ugent.be met de vraag om op 
onze mailinglist gezet te worden. Via deze weg zullen we je telkens op de hoogte 
brengen wanneer een nieuwe lading stages online komen, zodat je zeker geen enkele 
kans mist om alsnog een zalige buitenlandse ervaring op te doen! 

 

mailto:iaeste@vtk.ugent.be
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Katerblaast 
 
Na sinterklaascantus: 
Simon: "Nick, ge zijt veel te zat, ‘k ga u afzetten aan uw kot!" 
Nick: "Nee 'k moet met Anton zijn fiets afzetten op zijn kot." 
Anton: *kijkt vreemd*, "Nick das een winkelkar he!"  
 
Wouter D.: “Hij gaat komen.” 
Assistent *in shock*: “Wablieft??” 
 
Wim O.: “Ik neuk gasten, das kei mannelijk.” 
 
Jorien: "Hoe kom je op die tekst? Heb je dat van ergens?" 
Wolf: "Neenee, kheb da gewoon uit mn hol getrokken." (bedoelt “uit mijn duim gezo-
gen”) 
 
Wolf: "Ik ga Valérie doen, kheb haar da beloofd."   
 
Axelle H.: “Allé das nu toch echt genen homo!!! Oké ja hij draagt wel nen bril...”  
 
In een gesprek over hoe je de volgorde “Noord-Oost-Zuid-West” kan onthouden:  
Arjen: "Ik zei altijd Nooit Opstaan Zonder Wekker, of Nooit Oorlog Zonder Wapen." 
Jorien: "Ah, ik zei altijd Nolifant Olifant Zolifant Wolifant."  
 
Bertjan: "Die cursus (over waterzuivering) is gelijk ouder dan de 10 geboden." 
Jeroen: "Nee, want toen hadden ze nog geen RO (reversed osmosis, nvdr.), enkel ge-
wone osMozes."  
 
Sibret: “Tis niet omdat mijn piet soms in Jones zijn gat zit dat wij iets hebben hé.”  

 
Ruben, bij het binnenkomen van de Villa: “Zet die muziek nekeer af!!! Ik krijg der 
spontaan aids van!”  
 
Wolf: "Ik mocht em ni terugschoppen eh! Anders was ik de terrorist!" (Bedoelde ra-
cist)  
 
Annelien: "Bij ons (Simon M. en zij, nvdr.) is de condoom er al eens afgegleden" 
Nick DS: "Wat? Dat is toch onmogelijk?" 
Simon M. roepend: "NIET ALS JE EEN KLEINE PIEMEL HEBT, DAAR AL EENS AAN 
GEDACHT?"  
 
Maxim: "Nu nog een foto van uw hoofd vinden..." 
Tijs: "Nee wacht, niet doen, ik heb een beter hoofd!" 
 
Lotte P.: "Gemiddeld 95 of 96, maar ik denk dat ik over het algemeen wel oudere gas-



 56 

 

 

ten muil!"  
 
Simon H.: "Ik ga Lotte in een kamer vol ethyleen steken, dan wordt ze misschien een 
rijpe vrouw!"  
 
Wolf: "Das net gelijk daze in Groot-Brittannië links van de weg rijden, eh" 
Nick DS: "Uhm, das in Engeland."  
 
Lisa W.: “Aje blind zijt kunje da echt ni lezen, é!”  

 
Wolf: "Zouje graag Spongebob in uw foef steken ofwa?" 
Lisa Wyseure *knikt zeer uitbundig*  
 
Jannes M.: “Ik ben trots dat ik de afstammeling van een mongool ben.” 

 
Maxim: “Wim, mag ik je labello even lenen? Ik heb mijn lippen kapotgemuild .” 
 

Lotte P.: “Eigenlijk ben ik echt tegen fuifmuilen, das echt degoutant! Behalve als ik zat 
ben...” 
 
Siebert (Feest): "De kerstmisboom, de kerstmisboom." 
Juno (VPPK): "Een kerstboom?" 
Siebert (Feest): "Ja da was het, 'k zat met Frans in m'n hoofd."   
 

Bij het invullen van de boerenpoppol: 
Wolf: “Meest gehate cursus? Waarom staat Tijs daar niet tussen?!” 
 
Wolf (tegen Jan, zijn lief nvdr.): “Wat is er mis met het feit dak gewoon wil muilen 
met Tim?"  
 
Jonas DS: “Ik heb goesting om te druipen.” (bedoelde “zuipen”) 
 
In de Koe, een tafel met schakende mensen: 
Wolf: “Ah zijn jullie aan het manillen?” 
 
Wolf: “Potokin heeft dat echt aangepakt als de Rus dattem is.” (niet zo goed) 
 
Jonas DS: “Wie is Nick?” 
Giliam: “Uw broer.” 
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Michiel: "... en toen kwam de leerkracht hem een emmer geven omdat hij daar zit te 
barfen."  
Anton: "leerkracht? Op uw schoolbal?"  
Michiel: "Bal?"  
Anton: "ja op een bal?"  
Michiel: "nee, emmer."  
 
Michiel:"Er staat hier melk, moet er iemand melk hebben."  
Michiel:"Aja ja, ik wil wel melk eigenlijk."  
 
..."Echt iedereen die ik ken in land en bos wil thesisen bij Kathy Steppe."  
*Paar seconden pauze* 
Michiel: "Kathy is echt een topwijf."  
 
Michiel: "Als water kookt moet ge u niet douchen."  
Wim O: ik kwam op het herexamen polymeren en we waren daar maar met drie man. 
De ene "ja kben niet afgekomen", den andere "ja kheb niet geleerd. En ik:"hallo ik ben 
wim."  
 
Michiel: "Gaan we in elkaars bek spuwen?"  
 
Eline r tegen tijs a. (In kostuum): Omg uw voetjes lijken kei schattig in die schoentjes!  
 
Eline r tegen bertjan o. : "ik hoop echt dat ge nooit kinderen krijgt."  
Tijs A.: "op zich is hij op dat vlak wel goed bezig."  
 
Arjen: "Daarom dat ik weet dat ik geen homo ben. Ik krijg geen boners van mannen te 
knuffelen. Bij wijven wel direct. Ja ik ben echt comfortabel in mijn geaardheid. Daar-
om dat ik zo goed penisgrappen kan maken."  
 
Wyseure: “kenkik da ni ze, die formule van Efis Emala.” (F= m.a)  
 
Wolf: "Caro mag op mij kakken al da ze wilt."  
 
Buschauffeur op skivakantie: "vorige week heb ik nog bier toegelaten op de bus maar 
dat is fout afgelopen want er zaten een aantal ge... geint... gealcoholociteerden op de 
bus."  
 
Wim O: "Kangoeroes hebben lijk 3 vagina's, dus daar moet ge echt voor oppassen." 
Helena Verloo: in het paviljoen is het altijd zo warm, zelf die muren zweten  
 
Wim O.: "Vanbesien, ge moet dat atten zoals een man!"  
Vanbesien: "Maar ik ben geen man."  
Wim O.: "Ge hebt nochtans genoeg man in u gehad."  
 
Wim O: “Tijs, ik wil u zo graag ondersteboven houden. Gij nodigt echt uit om onder-
steboven gehouden te worden. Mag ik?”  
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Promotor van Jones: "It's better when you do it in a threeway."  
 
Arjen: "Iedereen wilt effectief altijd over penissen praten. Ik ben alleen maar diegene 
in die gesprekken in gang zet. En vanaf dat zo'n gesprek begonnen is, is iedereen al-
tijd kei enthousiast!"  
 
Jan Deman: "ieuw neen, een vagina moet echt van me wegblijven. Ieuw. Das zo alle-
maal tentakels en schimmelgeur."  
 
Michiel: "Kga eerst wat aarde eten zodat ik een droge bek krijg."  
 
Michiel: "ik denk dat Anton zijn mama.... oke-er is."  
Arjen: "- Als ik een pintje in m'n oor hou dan komen er geen krokodillen aan m'n 
deur.  
   - Maar er zijn toch geen krokodillen in België?  
   - It works"  
 
Simon Heuninck: "Rens en Nick zijn de twee grootste klootzakken die ik ken. Het eni-
ge verschil is dat Nick enkel zichzelf kloot."  
 
Bertjan: "Ik hoor dat graag, instrumenten waar muziek uit komt."  
 
Wim O. : "Ik val op wijven die niet compleet fucking achterlijk zijn."  
 
Bertjan: "Ik zou u graag meevragen als date maar ik ga al alleen."  
 
Wim O.: "ge moogt nooit stoppen met ademen. Veel mensen maken die fout."  
 
Arjen: "sowieso dat er zoveel lelijke penissen zijn op de wereld, en ik wil ze allemaal 
zien."  
 
Arjen: "het kan over neuzen, tongen of oren gaan en iedereen vindt dat oké, maar als 
het over penissen gaat sta ik in de groei."  
 
Jeroen: "Het is echt koffiekak in het kwadraat."  
 
Wist je dat...  
... Daan op audiëntie moest bij een prof? 
... Hij net was uitgeweest in Leuven? 
... Er nog een kotsvlekske op zijn hemd zat?  
... Hij er gewoon een trui heeft over aangetrokken. 
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