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Het is weer december, wat weer 
betekent dat het nieuwe jaar 
voor de deur staat. 2021 ex, 2022 
in! Nou, bijna dan. Eerst is er 
nog de decembergroei! Dit is de 
laatste groei van het eerste se-
mester en misschien wel de bes-
te! 
 
December is niet alleen de deur 
naar het nieuwe jaar, het is ze-
ker een maand van gezellig knus 
binnen zitten of buiten rond een 
vuurtje staan omdat de ijzige 
temperaturen niet uit te staan 
zijn. Dit betekent ook dat je ein-
delijk weer je mooie muts en 
wantjes mag tonen aan de bui-
tenwereld. 
 
Jammergenoeg betekent dit ook 
dat we ons weer allemaal mogen 
opsluiten om te studeren voor 
de naderende examens die nu 
toch wel echt voor de deur 
staan.  
 
Vele groe(i)tjes en succes met de 
examens! 
Jullie Groeiredacteurs 
Antonia Dewettinck en            

Louis Morobé 

Erudimus qui custodient terrae fertilitatem 

Editie December 2021 

U leest de Groei, het kringblad van de 

Vlaamse Levenstechnische Kring 

(VLK) vzw. 

Academiejaar 2021 – 2022, jaargang 77. 

Dit is de Maartgroei, 

geprint op 300 exemplaren                   

Groeiredacteurs: 

Antonia Dewettinck & Louis Morobé 
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Datum  Activiteit Waar? Tijdstip 

Elke maandag 
Lopen rond de water-

sportbaan 
GUSB 19u30 

06/12 De goede sint Langs de schoorsteen ?? 

06/12 Fakbar Koepuur 20u00 

06/12 
IFK badminton 

(niet geklasseerden) 
GUSB Zie facebook 

08/12 
IFK voetbal 
1/8 finales 

Buiten Zie facebook 

13/12 Fakbar Koepuur 20u00 

13/12 IFK minivoetbal Buiten / 

13/12 
IFK badminton 
(geklasseerden) 

GUSB Zie facebook 

Kalender  
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De praeses blikt vooruit, achteruit, 

twee keer naar links en een keer 

naar rechts 
Vice 
 

Zoals de wegcode het beaamt, sinds mijn €116 boete neem ik geen enkel risico meer.  

Beste trouwe groeilezer, aangezien onze praeses momenteel heel druk is met het net-
werken met andere FK-kringen neem ik, Wannes Dewulf, de zware taak op mij om de 
decembergroei te openen.  

 

Vooruit 

Vooruit is er jammer genoeg niet zoveel meer te zien, de Vooruit gaat toe tot semes-
ter 2, door de vooruit van mijn auto zie ik lange nachten en Vooruit weigert om vacci-
natie te verplichten voor zorgpersoneel. Mijn studies staan er ook al niet goed voor, 
uit schrik ben ik zelfs weg gebleven van het AV-weekend.  

Gelukkig zijn er wel nog een paar lichtjes aan de horizon. Onze cantus deze week gaat 
door, de jeneverfakbar zal er zijn en we verwachten iedereen op de kerstmarkt. Awoe 
aan het overlegcommitée, lang leve het overlegcommitée.   

n.v.d.r: Well this aged like milk.  
 
Achteruit 

Gelukkig hebben wij als brave studenten de voorbije maand al onze studies genegeerd 
en ons volledig toe gelegd op het feesten en uitgaan. Achteruit is er dus heel, heel veel 
te zien. Daarom neem ik jullie mee langs een willekeurige verzameling herinneringen 
aan de voorbije maanden. In geen bijzondere volgorde: 

Enthousiaste liefkozingen vernielden onze wc 
 Zuipe, zuipe werd enthousiaster gezongen dan ooit en blowin in het wind werd 

mooier gezongen dan ooit (nog altijd niet helemaal goed van) 
 Security liet het afweten op galabal en niemand heeft het gemerkt, hoezee! 
 De klim-initiatie werd gegeven door iemand die heel graag op café wou 
 Loïc stal het schild van de VETO maar ze zien ons nog steeds graag (hoop ik) 
 De decaan gaf ons een complimentje over ouder-infoavond 
 Het paviljoencafé was een succes 
 De bedrijfspresentatie ging goed en dat kwam niet door het praesesteam 
 VLK versloeg de KILA in het toogslieren, maar moest daarna aan de cola begin-

nen 
 Wie mistte het galabal VTK? 
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Links en rechts 

Links van mij ligt een cursus stat dat heel dreigend te liggen en rechts van mij ligt een 
compleet gebrek aan bachelor proef. Misschien komt deze vervroegde sluiting van het 
academiejaar niet te vroeg.  

Vice out 
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Etui nr een hen mss.rerich5lr om 

te.dme cd yere’  
Vice 

Kwatongen willen wel eens beweren dat ik op de VRG receptie iets te veel gedronken 
had. ‘Wat?’, hoor ik u luidop roepen. ‘De immer verantwoordelijke en plichtsbewuste 
vice van de VLK, die te veel gedronken heeft? Dat bestaat niet’.  

Gelijk hebt u natuurlijk, maar deze mensen verwijzen al eens graag naar een zekere 
messenger-conversatie met een zekere Ninke om hun kwalijke beledigingen kracht bij 
te zetten.  

Deze conversatie gaat als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

~Mijn antwoord op de vraag of je als externe ook mee mag op skireis 

Om de rest van dit artikel te begrijpen moet je weten dat ik bij het drinken van 1, mis-
schien 2, maximum 3 glazen cava een supergenie wordt. Een van de nadelen van mijn 
genialiteit is echter dat ik dan begin te communiceren op een niveau dat voor gewone 
aardelingen niet haalbaar is. Om dit probleem op te lossen zal ik jullie haarfijn mee-
nemen door deze perfect rationele conversatie.  

Zoals jullie kunnen zien begin ik sterk en ambitieus met drie leesbare woorden, en 
zelfs het gebruik van een leesteken.  

Vervolgens kickte de cava in en schrijf ik: ‘nkel’. Dit is zowel een afkorting van: ‘enkel’, 
als in geen enkel probleem. Het staat echter ook voor venkel, nonkel en theewinkel, 
hier wou ik mijn lezer prikkelen: gaat dit bericht over problemen, groentes of mis-
schien wel theewinkels? 

Deze spanningsopbouw wordt onmiddellijk afgebroken met het volgende woord: pro-
bleems (het enige correcte meervoud van probleem). Hierop volgt een overdaad aan ‘.’ 
en ‘’’. De slimme lezer ziet hier direct morsecode in. Kort, kort, lang, lang, kort. Dit is 
morse voor VLK.  
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Over naar ‘maken rmete’. Sommige onder jullie hadden 
waarschijnlijk al door dat ik hiermee verwijs naar een 
bezoek maken/brengen aan Zupa Rmete, een klooster in 
Kroatië. Dit was reeds een kleine teaser naar waar onze 
skireis volgend jaar zich zal afspelen.  

Nu u een zekere inkijk heeft in mijn genialiteit, denk ik 
dat het vanzelfsprekend is wat ‘Etui nr een hen 
mss.rerich5lr om te.dme cd yere’, betekent. 

Ziezo, deze vreselijke belediging is ook weer rechtgezet, over naar een nieuwe week.  

Vice out 
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Op bezoek @HELSINKI 
PR-intern 

 

 
 

Must-see 
Veel van onze vriendjes maken ooit wel eens de keuze om op 
Erasmus te gaan. Dit betekent een paar maanden dolle pret ver 
van huis. Natuurlijk moet je dan wel je reeds gemaakte vrienden 
even missen. Niet getreurd! Je vriendjes kunnen altijd op bezoek 
komen! Liefst met de trein (we zijn nu eenmaal bio-ingenieurs), 
maar vliegen is ook altijd een optie. Nu mochten je vrienden kie-
zen voor de prachtige stad Helsinki, bied ik jullie hier alvast de 
must-sees aan.  

Toeristische 

Ondanks dat elke stad veel meer bevat dan alleen 
het toeristische, vind ik toch dat je deze schoon-
heden moet gezien hebben. De kathedraal van 
Helsinki is er hier één van. Dit gebouw is te vin-
den op het Senaatsplein, dit is het centrum van de 
Finse hoofdstad. Het grondplan van deze kerk is 
in de vorm van een Grieks kruis. Eens je op dit 
plein bent aangekomen, loop niet weg. Er valt hier 
nog heel wat ander prachts te bewonderen. Zo 
heb je in het midden van het plein een standbeeld 
van tsaar Alexander II. Deze werd door het volk 
de goede tsaar genoemd. Op ditzelfde plein kan je 
ook het oudste gebouw van de binnenstad van 
Helsinki bewonderen. De dag van vandaag is deze 
omgetoverd tot een museum waar gezinnen sa-
men het Finse verleden kunnen ontdekken. 

 

Kathedraal van Helsinki  

Standbeeld van Tsaar Alexander II  
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 Nationale bibliotheek van Finland 

Ook de nationale bibliotheek van Finland be-
vindt zich hier. Na je rugzak en jas in een kluisje 
te steken, kan je deze bezoeken. Ik moet toege-
ven dit was toch wel één van de mooiste biblio-
theken die ik ooit al heb gezien en dit is ook de 
perfecte plaats om even op te warmen. 

 

Temppeliaukio 

Deze moderne kerk is één van de grootste attrac-
ties van Helsinki. Deze kerk is namelijk gebouwd in 
een rots. Eerst werd deze rots met explosieven op-
geblazen waarna de ontstane ruimte afgedekt werd 
met een koepel. In eerste instantie was het de be-
doeling om de rotswanden langs de binnenkant 
netjes af te werken. Dit plan werd geschrapt eens 
men de unieke akoestische werking van de ruwe 
wanden ontdekten. 

 

Uspenski kathedraal 

Deze kathedraal is ook één van de toeristische 
trekpleisters van de stad. Deze Russische ortho-
doxe kerk valt meteen op door zijn rode bakste-
nen. Dit gebouw toont duidelijk de Russische in-
vloed van vroeger. Jammer genoeg zijn ze er aan 
het renoveren dus een bezoekje brengen aan de 
binnenkant is tijdelijk niet mogelijk.  

 

Sibelius park 

Helemaal niet ver van het centrum valt dit park 
te bewonderen. Te voet kan je dit perfect com-
bineren met een bezoekje aan Temppeliaukio. 
In dit park staat een groot stalen monument ter 
ere van Sibelius. Jean Sibelius is de beroemdste 
componist van Finland. Het kunstwerk is zo 
ontworpen dat het zijn eigen muziek zou ma-
ken wanneer de wind door de holle pijpen 
waait. Dus nee, je hoofd in de buizen steken 

       heeft geen effect @Ward de praeses :p  
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Cafe Regatta 

Dit gezellig cafeetje heeft me de charme van 
Helsinki doen ontdekken. Dit klein gebouw-
tje bevindt zich vlak aan de zee. Met de ge-
luiden van het water op de achtergrond, kan 
je je met een warme chocolademelk aan een 
vuurtje zetten.  Even kan je de koude verge-
ten en het enige wat je nog kan doen is ge-
nieten. 

 

Food 
 
Afsluiten doe ik graag met deze topper. Zoals iedereen 
wel weet is Finland zeker niet een goedkoop land. 
Daarom raad ik deze plaats aan. Dit restaurant met de 
naam ‘Zhong Hua Ravintola‘ bevindt zich pal in het 
centrum op wandelafstand van het station. Voor 10 euro 
kan je er ‘s middags genieten van een uitgebreid lekker 
buffet (in de avond is het ietsje duurder: 12-13€ als ik me 
niet vergis). Naast hun uitgebreid aanbod aan sushi, 
hebben ze ook andere klassiekers zoals loempia’s, rijst, 

          noodles… .  
 

Wist je dat 
 
 Tijdens corona de kolossale beelden aan het station ook een mondmasker droe-

gen 
 
 De gevoelstemperatuur in november in Helsinki reeds onder de nul graden is 
 
 De alcohol in Finland is ontzettend duur. Wil je dus genieten van een fris pintje, 

dan raad ik je de ‘Old Irish Pub’ aan in centrum Helsinki ;) 
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Reizen in 2022: waar naartoe?  
Cursus 
 

Het einde van 2021 nadert alweer en dan is het weer tijd om voornemens te maken 
voor het nieuwe jaar. Wat echter nog veel belangrijker is, zijn nieuwe reisplannen ma-
ken. Want geef toe, wat is er leuker dan een nieuw land ontdekken? Elk jaar maakt 
Lonely Planet een lijst met de beste plaatsen om te bezoeken voor het komende jaar. 
Om jullie alvast wat inspiratie te geven, ga ik hier de top 3 van de lijst voor 2022 be-
spreken.  
 
Op nummer 1 prijken de Cook Islands. Geen 
paniek als je hier nog nooit van gehoord hebt, je 
bent waarschijnlijk niet de enige. En ook de 
mensen die schrik hebben dat dit één of andere 
versie is van Expeditie Robinson waar je met 
James Cooke op een onbewoond eiland moet 
zitten, kan ik geruststellen. De Cook Islands lig-
gen in de Pacifische Oceaan en zijn in vrije as-
sociatie met Nieuw-Zeeland. Vraag me niet wat 
dit precies betekent, maar nu heb je op zijn 
minst een idee waar het ongeveer ligt. Lonely Planet beschrijft de eilandengroep als 
"tegelijk afgelegen en toegankelijk, modern en traditioneel". Wie van prachtige natuur 
houdt, is bij de Cook Islands aan het juiste adres. Zoek maar eens wat afbeeldingen 
op, je zal meteen overtuigd zijn. Je kan er al snorkelend de oude koraalriffen bewon-
deren, de indrukwekkende taro (een wortelgewas) plantages bezoeken of zwemmen 
in ondergrondse grotten met helderblauw water. Voor wie ondertussen nog niet over-
tuigd is: er heerst een echte cafécultuur in de Cook Islands. Geen enkel excuus dus om 
niet te gaan. Oké, het is mega duur om er te raken, maar sshht, we mogen al eens dro-
men. En geen zorgen, je bent maar 40 uur ofzo onderweg, vlakbij de deur dus eigen-
lijk! 
 
De tweede positie is voor een Europees land, namelijk Noorwegen. Dit Scandinavisch 
land heeft, vermoed ik, minder introductie nodig dan de Cook Islands. Het is mis-
schien een minder exotische bestemming, maar daarom niet minder de moeite. En 
om eerlijk te zijn, misschien ook haalbaarder voor de portemonnee van een student. 
Al is de alcohol in Scandinavië enorm duur, 
maar dat zijn details. Noorwegen wordt één van 
de mooiste landen ter wereld genoemd en dat 
kan ik alleen maar beamen. Natuurliefhebbers 
vinden hier alles wat ze maar wensen: diepblau-
we fjorden, ontelbare watervallen, ruige geberg-
tes, indrukwekkende gletsjers, idyllische meren, 
prachtige eilanden en als je noordelijk genoeg 
gaat, heb je kans op het noorderlicht. Ook de 
fans van steden blijven niet op hun honger zit-
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ten in Noorwegen. Zo behoren de typisch Scandinavische steden Bergen, Alesund en 
Trondheim tot de meest fotogenieke steden van Europa. Maar ook de hoofdstad Oslo 
stelt niet teleur en is ook ideaal voor een citytrip. De stad staat bekend om zijn ty-
pisch Noorse delen, maar ook steeds meer moderne wijken. Oslo won in 2019 de 
award voor Europese Groene Hoofdstad, wat ons als bio-ingenieurs alleen nog maar 
extra redenen geeft om eens een bezoekje te brengen.  
 
De top 3 van Lonely Planet wordt vervolledigd 
door Mauritius. Deze eilandengroep ten oos-
ten van Afrika is ontstaan door onderzeese vul-
kanische uitbarstingen. Mauritius staat bekend 
om zijn parelwitte stranden en helderblauwe 
water. De bekende schrijver Mark Twain zei 
ooit dat Mauritius eerder geschapen was dan de 
hemel en dat daarna de hemel gecreëerd is als 
een kopie van Mauritius. Dit is ook waarom de 
lokale bewoners het ‘“heaven on earth” noe-
men. Mauritius staat naast de witte stranden 
ook bekend als de thuis van de dodo’s voor ze uitstierven. Er is op Mauritius echter 
meer te beleven dan enkel strand en water. Zo kunnen er prachtige wandelingen ge-
maakt worden in de bergen en bossen die op de eilanden te vinden zijn. Ook de adre-
naline junkies onder ons zitten goed in Mauritius met activiteiten als ziplinen, kajak-
ken in grotten en onderzeese wandelingen. Alleen als je van verlaten gebieden houdt, 
is Mauritius misschien niet de beste keuze aangezien het het dichtst bevolkte land 
van Afrika is. Daarbovenop ontvangt het land ieder jaar meer toeristen (ongeveer 1.36 
miljoen) dan dat er inwoners (ongeveer 1.27 miljoen) zijn.  
 
Zo, nu hebben jullie geen enkel excuus meer om komende zomer in ons Belgenland te 
blijven. Tot in de Cook Islands, Noorwegen of Mauritius zou ik zeggen! Of waarom 
niet ineens alle drie, wie gaat mee? 
 
Ciaokes, Byekes xx 
Cursus 
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Houd op met schaken  
Penning 

 
De titel is vrij duidelijk. Als 
je vaak schaakt, stop ermee. 
Zeker als je begonnen bent 
met je intelligent te voelen 
nadat je “The Queen ’s 
Gambit” hebt bekeken. Mijn 
artikel komt misschien een 
beetje laat maar ik weet dat 
er nog mensen te redden 
zijn sinds ik nog regelmatig 
schaak online op mijn com-
puter. Ik heb zelfs de Netflix 
serie nooit bekeken. Ik ben gewoon begonnen door de hype rond schaken mee te vol-
gen door gebrek aan persoonlijkheid.  Na een jaar of twee hebben mijn ervaringen mij 
een paar reden gegeven waarom ik beter zou stoppen met schaken. Ik deel ze hier met 
je.   
 

Om te beginnen is schaken een zeer complexe bezigheid. Zo complex dat zelf de beste 
AI het nog steeds niet hebben opgelost. Ja, de computer kan de schaakwereldkampi-
oen verslaan en wordt vaak gebruikt door schaak groot masters om hun tactiek te ver-
beteren. Desondanks heeft de AI nog geen optimale manier van spelen gevonden. Er 
bestaat geen bepaalde sequentie van schaakzetten die het spel altijd wint. Daardoor 
moet je bij elke nieuw spel je zoveel mogelijk concentreren om hopelijk te winnen. 
Het probleem is dat zelf als je superslim bent, je nooit gaat winnen tegen een ervaren 
schaakspeler puur omdat de sleutel tot succes bij schaken studeren is. In een schaak-
club studeren ze heel veel spelletjes en hun varianten van buiten om tijdens een wed-
strijd bijna altijd de beste oplossing te spelen. De tijd dat je moet steken in dit proces 
is ongelooflijk groot aangezien er ongeveer 10^120 spelletjes schaken mogelijk zijn. 
Enkel na een lang leerproces kan je je intelligent voelen met je schaakkennis door elke 
doorsnee mens te kunnen verslaan. Toch ben je niet zeker als schaakwereldkampioen 
dat je tegen een 13 jaar oud kind kan winnen. In 2004 eindigde de match tussen de 
toenmalige wereldkampioen Garry Kasparov en de jonge (13 jaar oud) Magnus Carlsen 
in een gelijk spel. Dit bewijst mijn punt: je gaat je niet intelligent voelen door schaak 
te spelen.  
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Mijn tweede argument is kort doch 
krachtig. Schaken is niet populair ge-
noeg om rendabel te zijn voor de vaste 
meerderheid van de spelers. De moge-
lijkheden om een job te vinden in de 
schaakindustrie zijn ook beperkt. Dus in 
plaats van te schaken tot drie uur ’s 
nachts uit frustratie omdat je je queen 
nog eens hebt geblunderd, ga slapen en 
begin te studeren voor je examens. Je gaat je intelligent voelen met 16’en in januari en 
je toekomst wordt rustiger met een bio-ingenieur diploma in je handen.  

Ten slotte zou ik graag een beetje nuanceren. Schaken blijft een leuke hobby om te 
ontspannen, het ontwikkelt je concentratievermogen en het staat goed aangeschreven 
bij onze ouders in tegenstelling tot mijn andere hobby, carapils drinken.  

 
Succes met de blok! 

Gaston fils d’un crayon 
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ICT & half Pr-Intern naar Valencia  
ICT 

 

Nu we ondertussen aanbeland zijn aan december & Mariah Carey met All I Want for 
Christmas Is You uit volle borst gaan zingen. Wil ik nog even een throwback maken 
naar afgelopen zomer.  
 
Ik was deze zomer samen met 2 andere vriendinnen naar Valencia getrokken. Onder 1 
van deze 2 vriendinnen zit een bekende voor jullie, namelijk Febe (Pr-Intern). Om te 
stellen dat dit een heel leuke reis was vol met cultuur, wandelingetjes, zee, zon & pa-
tatas bravas is helaas ook niet alles verlopen zoals we het voor ogen hadden. Daarom 
is het aan jullie om het juiste verhaal te vinden van onze laatste 2 dagen. Succes kid-
do’s!!  
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DE GROTE SINTERKLAAS- EN 

KERSTQUIZ  
Spordt 
 

Het is weer december en dat wil zeggen dat we binnenkort ons schoentje weer voor 
de schoorsteen mogen zetten en dat we ongegeneerd ‘All I Want for Christmas Is You’ 
van Mariah Carey door de boxen mogen knallen. Allemaal goed en wel, maar hoeveel 
weten jullie eigenlijk over deze beroemde mannen en hun bijhorende feestdagen? 
Test jullie kennis met deze leuke quiz. 
 

1. In België vieren we Sinterklaas op 6 december. In Nederland vieren ze dit op 
een andere dag. Wanneer? 
 A. 5 december 
 B. 12 december 
 C. 21 december 
 
2. Wat brachten de drie wijzen uit het oosten (Balthasar, Caspar en Melchior) 
elk mee toen ze Jezus van Nazareth na zijn geboorte kwamen vereren?  
 
3. Wat voor boom is de traditionele kerstboom? 
 A. Apenboom 
 B. Spar 
 C. Den 
 
4. Sinterklaas is geboren in Patara te Lycië. Waar ligt dat? 
 A. Turkije 
 B. Spanje 
 C. Israël 
 
5. Waar vond de eerste intrede van de Sint per boot plaats? 
 A. Venray, Nederland (1888) 
 B. Barco, Portugal (1586) 
 C. Bari, Italië (1087) 
 
6. Hoeveel zondagen telt de aan Kerstmis voorafgaande Advent? 
 
7. Wat is de Latijnse naam van de Kerstster? 
 A. Euphorbia exigua 
 B. Euphorbia pulcherrima 
 C. Euphorbia palustris 
 
8. Wie is het oudst, Sinterklaas of de Kerstman? 
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9. Hoe noemt het lange, paarse onderkleed dat de Sint steeds draagt? 

 

10. Vul deze songtekst aan:  
Zie ginds komt de … 
Uit …  weer aan 
Hij brengt ons … 
Ik zie hem al staan 
 
Hoe … zijn paardje 
Het dek op en neer 
Hoe waaien de … 
Al heen en al weer 
 
Zijn vriend staat te … 
En roept ons reeds toe 
Hij brengt ons wat … 
Een handje vol … 
 
Oh lieve Sint Nicolaas 
Kom ook eens bij mij 
En rijd dan niet … 
Ons … voorbij 

 
Antwoorden 

1.A 
2.Goud (Melchior), wierook (Balthasar) en mirre (Caspar) 
3.B 
4.A 
5.C 
6.4 
7.B 
8.Sinterklaas 
9.Tabberd/tabbaard 
10.Stoomboot, Spanje, Sint Nicolaas, huppelt, wimpels, lachen, lekkers, snoep, stil-
letjes, huisje 
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Fantastic Ants and Where to Find 

Them 
Paviljoen 
 
Iedereen in de wereld mag volgens mij wel een aantal vreemdere interesses hebben. 
Aangezien ikzelf ook behoor tot ‘iedereen in de wereld’ is dat voor mij niet anders. 
Een vreemde maar uitgesproken interesse van mezelf is ‘myrmecology’. Volgens 
Wikipedia is myrmecology een tak van de entomologie die zich focust op de weten-
schappelijke studie van mieren. Ik wou dan ook in deze mooie decembergroei eens 
oprecht schrijven over een interesse in plaats van te shitten over zat zijn en droge 
moppen te maken. Hieronder volgt dan dus ook een opsomming van vier volgens mij 
interessante mierensoorten en ook waarom ze interessant zijn (komen echter allemaal 
niet bij ons voor :-( ).  
 

1. Bullet ant / kogelmier - Paraponera clavata 
De kans dat je nog niet van de kogelmier gehoord hebt 
is vrij groot, maar hun Engelse naam ‘Bullet ant’ moet 
gegarandeerd al de binnenkant van jullie gehoorgang 
hebben geraakt. De meeste kennen de kogelmier om-
dat ze op level 4 (het ergste niveau) staat van de 
“Schmidt sting pain index”. Deze winnaarsplek wordt 
gedeeld met de ‘Tarantula hawk’ en ‘Warrior wasp’ die 
beiden wespensoorten zijn. 

Schmidt is een zot die zich door een heleboel insecten-
soorten heeft laten steken om die dan op een schaal te 
plaatsen. Hij beschreef de steek (verwar dit niet met 
beet!) van de kogelmier als “Pure, intense en briljante 
pijn, het leek op wandelen over brandend houtskool met een drie inch lange nagel in 
de hiel”. Anderen beschrijven de pijn zoals een kogel, daarvan ook de naam van de 
mier zowel in het Engels als Nederlands. Een bijnaam van de kogelmier is ook de “24 
ant” omdat de pijn die ze veroorzaken wel 24 uur zou kunnen aanhouden. De mieren 
zijn zo’n 1.8 tot 3 cm groot en men denkt dat hun gif zo sterk is omdat ze al zo lang 
bestaan. 

Leuk weetje: Er is een stam in het Amazonegebied waarbij de kogelmier gebruikt 
wordt bij het ritueel om te veranderen van jongen naar man. Hierbij moeten de jon-
kies handschoenen aandoen met ongeveer 120 kogelmieren per handschoen. Dit duurt 
10 minuten en wordt 20 maal uitgevoerd. Terwijl dansen ze om zich wat af te leiden 
en de bloedcirculatie gaande te houden (toch wel toffer dan mijn vormsel wi bruure). 
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2. Weaver ants / wevermieren - genus Oecophylla 
Op dit moment bestaan er nog twee soorten wevermieren 
(Oecophylla longinoda & Oecophylla smaragdina). En jam-
mer genoeg gebeurt er in het insectenrijk hetzelfde als bij 
praktisch alle fauna en flora. Op dit moment zijn er 13 soor-
ten wevermieren uitgestorven. 

De interessantste eigenschap van de wevermier is dat het één van de weinige mieren-
soorten is die geen nesten ondergronds maakt. De kolonie bevindt zich echter boven-
gronds in de bomen. Ze danken hun naam aan 
de eigenschap waarbij ze nestbladeren naar 
elkaar trekken en deze aan elkaar ‘weven’. Het 
weven is eigenlijk meer plakken en zelf dat 
doen ze niet zelf. Ze brengen larven naar de 
kromgetrokken bladeren en deze zullen de 
bladeren vastlijmen aan de hand van spinsel 
die ze produceren. Dit zorgt wel voor opmer-
kelijke constructies in de bladeren van bomen 
die dus uiteindelijk het nest vormen van de 
wevermieren. 

 

3. Leaf-cutter ants / bladsnijdersmier - genus Atta en Acromurex 
Er zijn ongeveer 47 bekende mierensoorten in de ge-
slachten Atta en Acromyrmex waarvan men weet dat de 
mieren kleine stukjes bladeren afbijten en deze brengen 
naar hun nest. Ze komen voornamelijk voor in de tro-
pen en subtropen van Noord- en Zuid-Amerika.  

De bladsnijdersmieren gebruiken de bladeren echter 
niet om hun nest te bouwen zoals de wevermieren. In een ingewikkeld proces van on-
geveer 29 verschillende stappen worden grote schimmel-
tuinen aangelegd met de bladeren. Eerst worden de 
bladstukjes verder gesneden in stukjes van ongeveer 1 
mm, hierna nemen andere werksters ze weer over om ze 
verder te kauwen tot kleine bolletjes. Deze hoop bolle-
tjes vormt dan uiteindelijk de voedingsbodem voor de 
schimmel. Een sponsachtige structuur ontstaat. Het vor-
men van de schimmel is echter niet het enige. De blad-
snijdersmieren verzorgen de schimmel uitermate goed tegen bijvoorbeeld vijandige 
schimmels. De symbiose tussen de bladsnijdersmier en de schimmel is zodanig sterk 
dat deze niet meer zonder elkaar zouden kunnen leven. De schimmel vormt namelijk 
een groot deel van het voedingspatroon van de mier. 
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4. Fire ants / vuurmieren - genus Solenopsis 

Vuurmieren zijn eerder kleine mieren die hun naam danken 
aan hun steek, die aanvoelt alsof men een vlam tegen zich 
aanhoudt. De vuurmier is eerder een normalere mier dan 
deze hierboven beschreven maar ze kunnen wel iets interes-
sant.  

Vuurmieren kunnen zich namelijk met hun be-
nen in elkaar haken waardoor ze lucht kunnen 
capteren en op door de oppervlaktespanning van 
water kunnen drijven als een klompje mieren. 
Terwijl ze drijven zullen de mieren ook afwisselen 
tussen boven het wateroppervlak en onder het 
wateroppervlak. Zodat geen enkele mier ver-
drinkt. Dit is een techniek die ze al miljoenen ja-
ren hebben ontwikkeld voor moest hun nest 
overstromen om zo verdrinking tegen te gaan. In 

2018 was het orkaanseizoen in de VS ook een beetje erger dan normaal, wat op zijn 
beurt weer zorgde voor meer vuurmier opmerkingen. 

 

Honourable mention: zwarte wegmier - Lasius niger 

Als je een mier ziet bij ons op de vloer hebben ze meestal echter geen super zotte ei-
genschappen (alhoewel ze nog steeds interessant zijn als je jezelf er wat in verdiept!). 
De meest voorkomende mierensoort bij ons is de Lasius niger of dus gewoonweg 
zwarte wegmier. Een tekort is er niet, maar stamp ze ook niet gewoon dood. Geef ze 
eerder een druppel honing of suikerwater en bekijk eens hoe interessant ze wel niet 
kunnen zijn!  

 

 

Zo, dit was dan mijn decembergroei-artikel. Hopelijk vond menig lezer het interes-
sant. Indien je toch nog specifieke mierenvragen zou hebben mag je ze altijd sturen 
naar uw paviljoenbeheerder! Of misschien is het slimmer om te sturen naar Chris-
tophe Noppe (assistent Dierkunde). Hij is namelijk de echte mierenspecialist van onze 
faculteit.  

Veel liefs & een proper paviljoen! 

Paviljoen – Vermeire Justin 
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Groen in het Gentse  

Thibo Rosseneu 
 
Zoals de meesten van jullie wel gelezen of gehoord 
hebben, ging er recent de kimaattop door in Glasgow. 
Waar de wereldleiders de hoofden nogmaals bij elkaar 
gestoken hebben om eindelijk een oplossing te vinden 
voor de recente klimaatsveranderingen. Aangezien ik 
ook mijn steentje wil bijdragen als bio-ingenieur in 
opleiding, ben ik erop uitgetrokken om al wat nog 
groen is in Gent eens onder de loep te nemen. Aange-
zien ik niet de middelen had om heel Gent rond te 
gaan heb ik mij beperkt tot de groenste plek van alle-
maal, het Citadelpark. 
 

Sinds 1984 is het park een beschermd landschap. Hierdoor heeft het zijn arsenaal aan 
planten flink kunnen uitbreiden en op dit ogenblik staan er zo’n 1253 bomen van meer 
dan 100 verschillende soorten, wat rechtstreeks bijdraagt tot de biodiversiteit van het 
park. Om zo min mogelijk bij te dragen tot de klimaatopwarming (en zoveel mogelijk 
geld te besparen) wordt het gras  afgedaan met behulp van een zeis aangezien dit 
geen brandstof verbruikt, ook gebruikt men enkel regenwaters om de vijvers te vul-
len. 
  
Aangezien de wintermaanden net voor de deur staan, beginnen het overgrote deel 
van de planten hun bladeren te verliezen. Tijdens mijn recente uitstap naar het park 
leken enkel nog de naaldbomen  een groene kleur te hebben. Maar schijn kan bedrie-
gen, als men de vijvers in het park van dichterbij bekijkt (Ook niet te dicht, water kan 
nogal koud zijn deze tijd van het jaar), kan je nog bepaalde groene structuren zien in 
het water. Deze groene structuren bleken algen te zijn, naast het doen aan fotosyn-
these, zijn ze ook heel nuttig als projectiel in tijden van nood. 
 
Kortom beste lezer, als je wat groen wil te zien krijgen in het park stel je je bezoek 
best nog een aantal maanden uit want nu is er echt geen kneit te spotten. 
Groetjes 
Thibo xxx 



 26 

 

 

  voor dummies 
Emily De Weerdt 
 
Het academiejaar is volop op gang, de ene komt 
al wat meer aan zijn trekken dan de andere en dat 
wil zeggen dat voor sommigen onder ons ook het 
jachtseizoen nu wel echt geopend is. De libido’s 
stijgen als een exponentiële functie, maar tegelij-
kertijd zitten de flirtskills van tal van studenten 
op de top van een dalparabool.  
 
Ik zie al voor me hoe alle wanhopige meisjes, die 
tot nu toe enkel succes hadden bij de boys van de 
KILA, gehaast naar deze pagina bladeren.  
Gelukkig kom ik, een ervaringsdeskundige zij die 
al enige tijd droger staan dan de gemiddelde 
plant van een kotstudent, uit de nood helpen. 
Want wie wil er nu geen casual muiltje op de vol-
gende pavifuif? 
Boek alvast een tafeltje voor 2 (of meer?) op 14 
februari, want met deze tips en tricks fix jij in no 
time jouw wederhelft. 
 
Tip 1 
Op tijd komen is key. Begint het feest om 22u? Dan sta jij daar om 21u30. Coole men-
sen komen niet casual late en dat zal jouw vlammetje zeker appreciëren. Op die ma-
nier kan je ook nog eens ontdekken of je target wel interessant is in nuchtere staat. 
Het zou namelijk jammer zijn moest je je zinnen volledig zetten op iemand die ach-
teraf trash blijkt te zijn. Begin dus niet te laat met jagen, want dan ben je 200% zeker 
gefucked (of net niet dan eigenlijk). 
 
Tip 2 
Wees niet te direct. Op een fuif kan je altijd vragen aan een hete vonk om mee naar 
buiten te gaan, maar doe dat niet te snel. Zorg dus dat je niet te opdringerig over-
komt! Praat eerst een half minuutje ofzo. En als dat niet heeft gewerkt, probeer dan na 
2 minuutjes nog eens.  
 
Tip 3 
Goede vrienden zijn goud waard. Zeker wanneer je weer een zoveelste nieuwe crush 
hebt. Vertel hen erover en het goede nieuws zal snel genoeg de ronde doen. Zo hoef jij 
niets meer te ondernemen! Easy fix en o zo doeltreffend.  
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Tip 4 
De jeugd van tegenwoordig moet altijd zo hard to get doen. Zie je iemand zitten maar 
doet hij/zij ongeïnteresseerd? Geen paniek! Je gaat gewoon door met de hunt. Ga hem 
of haar opwachten aan de toiletten wanneer je ziet dat je doelwit de gouden troon 
gaan bestijgen is. Wanneer hij of zij dan uit het kotje komt, doe je gewoon alsof je ook 
toevallig naar het toilet ging. Super logisch! Hij of zij zal zich waarschijnlijk geen vra-
gen stellen over het feit dat je je bij de toiletten van het andere geslacht bevindt. 
Moest dit toch gebeuren, is het altijd aan te raden om te zeggen dat je kaka moest 
doen en het wc papier in de andere toiletten op is. 
 
Tip 5 
De laatste tip is mijn persoonlijke favoriet: vraag of je mag blijven slapen na het feest-
je. Dit kan de avond zelf, maar als je echt wil scoren vraag je dit best 48 uur op voor-
hand via messenger. Voeg een paar emoji’s toe (bonuspunten als je vermeldt dat je 
eigenlijk zelf een kot hebt) en succes zal verzekerd zijn. Want wie kan dat nu weer-
staan? 
 

PS: Let op! Van deze tips zou je zo wild worden dat je ze wil toepas-
sen op alles wat een hartslag heeft, maar vraag bij twijfel misschien 
toch zijn/haar leeftijd voordat je lichaamssappen gaat uitwisselen. 
Het doet de ronde dat er hier nog minderjarigen rondlopen en je wil 
absoluut niet de volgende dag te weten komen dat je iemand van 
2004 hebt binnengedaan.  

Deze foto van Onbekende 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Road_Signs_-_Warning_Sign_-_Other_Dangers.svg
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Welk meisje moet ik daten? 
Jelte Mikkelsen 
 
Volgens mij zijn er 3 mogelijke manieren waarop je dit jaar bent begonnen:  
1. Oftewel ben je een van die mensen die al een relatie had voor corona en deze 

voor obvious redenen nog altijd hebt erna. In dat geval moeten jullie elkaar wel 
echt beu zijn, dus deze tekst is nuttig voor jou. 

2. Of, je bent een van de mensen die uit eenzaamheid (of gewoon verveling) naar 
de datingapps bent getrokken en hebt daar iemand leren kennen. In dat geval, 
dumpen, nu de wereld terug open is, kan je toch iemand beter vinden.  

3. Tenslotte is er nog de derde categorie, waar ik toe behoor, die voor het laatste 
AnDerHaLVe JaaR single is gebleven en dan moet je wel op zoek zijn naar ie-
mand nu. Het is voor deze mensen dat ik dit artikel schrijf, want voordat je al je 
moeite in een meisje (jongen) gaat ste-
ken moet je wel zeker zijn dat je de juiste 
keuze maakt.  

Daarom geef ik hier mijn #6 gouden tips om 

de ware te vinden en vooral geen tijd te ver-

spillen in het proces! *Sole Trumpet playing in 

the background for extra effect, then pause for 

3 seconds* 

Tip 1 

Verspil geen tijd aan meisjes die samen zijn met iemand.  
Nogal obvious, want ze gaat altijd voor hem kiezen omdat ze waarschijnlijk erg 
veel met elkaar delen. Zelfs al zou je op één avond 30 van de beste openings-

zinnen gebruiken verlies je nog altijd.  (knipoog naar de reference girl) 
Tip 2 
Eens friendzone, altijd friendzone 

Tenzij je naam Ronald Weasley is of je letterlijk Cupido bent, ga je echt nooit 
uit het eindeloos diepe gat met de vervloekte naam “friendzone” kruipen. Aan-
vaard dat je alleen maar vrienden blijft en move on! 

Tip 3 
Geef de niet-uitgaanders een kans 

Onlangs had ik de kans wanneer ik op vakantie naar het buitenland was om in 
gesprek te gaan met twee Vlaamse meisjes die tot deze categorie behoorden. 
Dit deed me bedenken dat er bij ons in de aula waarschijnlijk ook van die type-
tjes zitten. Je kent ze wel de 15 op 20 voor de moeilijkste examens halende, in 
de 3 voorste rijen zittende, enkel over dag in de Overpoort bevindende, geen 
herexamens hebbende, ideaal voor aan een groepswerk mee te werkende en 70 
uur per week blokkende meisjes. Ja, die meisjes moet je eens een kans geven en 
hier is waarom:  
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 Tip 4 
Geen competitie 

(btw, ik spendeer twee tips aan één onderwerp, deal with it or leave) 
Aangezien ze niet uitgaan en zoveel tijd binnen spenderen is de kans klein dat 
ze al door veel andere jongens zijn opgemerkt. Ik schat misschien één guy, 4 
jaar ouder, met een onverzorgde baard die Biologie is aan het gitten. Daar kan 
je wel tegen op toch? Het zijn alleszins betere kansen dan bij andere meisjes 
waar jij en 7 andere gasten momenteel mee bezig zijn en elke morgen dezelfde 
“gm”-snap van ontvangen om u speciaal bij te voelen. 

Tip 5 
Wees sociaal (en grappig) 

Onderzoek van ‘the institute for dating research’ (een instelling die ik vooral 
niet terplekke verzin) heeft aangetoond dat het belangrijkste ding bij het daten 
humor is, maar wat je misschien niet weet is dat sociaal zijn nog veel belang-
rijker is. Je kan dan nog zo een goeie mop hebben als je hem niet tegen het 
meisje in kwestie durft te zeggen, ga je ook geen succes vinden. Dus hoe moet 
je nu het zelfvertrouwen vinden om tegen dat schone meisje te gaan praten 
waar je al weken een oogje op hebt? Mijn vuistregel is de bekende “Fake it till 
you make it”. Het moeilijkste is een gesprek starten en de rest gaat (meestal) 
vanzelf. Alcohol kan hierbij helpen om u wat losser te doen komen en meer 
fysiek wordt je daar ook wel van. Belangrijk is hier om niet te overdrijven.  

Tip 6 
Ow, jullie verwachten nog meer of wat? 
Ja zeg, jullie denken echt dat ik een eeuwigheid heb om dit te schrijven of wat. Ik 
moet wel nog Calculus doen en vanavond is er weer een creatief benoemde zuipgele-
genheid van de VLK, deze keer in chic pak. De rest van hoe je een vriendin vind moet 
je maar zelf uitzoeken.  Plus, het is niet dat ik een pro ben ofzo, ik ben zelf single (met 
maar een paar gefaalde/beschamende relaties op mijn kerfstok). En om eerlijk te zijn 
is dat toch echt persoonlijk. Je moet doen wat voor jullie werkt en het gaat misschien 

wat cliché klinken, maar wees gewoon uzelf, want “♥eerlijk duurt het langst♥”. 
Dat is het voor mij. Over and out. Het alter ego van het alter ego van een guy in de 
geografica (respect voor wie dat kan decipheren) 

Korte anekdote: 
Ik had eens een crush op een meisje en ik had al wat op voordat ik tegen haar 
durfde te gaan praten (helaas niet genoeg om dit verhaal te vergeten). 
Dus ik ga naar haar met mijn god tier pick-up line: “Hey tof feestje toch, wil je 
dansen?”, waar ik een verassend positief antwoord op kreeg. Helaas konden de 
overgebleven hersencellen blijkbaar niet meer functioneren, want na een paar 
seconden dansen volgde ik op met nog eens: “Hey, wil je dansen.”, waarop zij 
antwoordde met “Ik ben toch aan het dansen”. 
En nadat mijn 3 overgebleven hersencellen nog altijd als enige ding konden 
uitbrengen: “Kom, we gaan dansen”, is ze weg gelopen. 
Kids, drink responsible, want anders overkomt dit u ook nog een keer… 
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Woordzoeker 
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 Vind jij al Emily haar crushes? 
 

• Arno 
• Bloedklonter 
• Brecht 
• David 
• Defrenne 
• Demir 
• Edwardcullen 
• Emile 
• Emmanuel 
• Ernest 
• Harrystyles 
• Jarne 
• Joren 
• Juriaan 
• Justin 
• Loic 
• Lorenz 
• Maxim 
• Sebastiaan 
• Shrek 
• Theojames 
• Thibaud 
• Thibo 
• Toni 
• Trump 
• Tuur 
• Vandeun 
• Vic 
• Zeno 



 32 

 

 

Bereid je voor op BECE 2022!  
PBR 

Op 23 februari 2022 is het weer zover: het Bioscience Engineering Career Event, ofte-
wel de jobbeurs voor bio-ingenieurs & biowetenschappers! Na een online editie in 
2021, organiseren we de jobbeurs volgend jaar weer fysiek in het ICC in Gent. Kom dus 
zeker af om de bedrijven te ontmoeten! Omdat BECE al plaatsvindt in de tweede week 
van het tweede semester, geven we jullie in deze Groei alvast wat tips mee over hoe 
jullie je al kunnen voorbereiden op het evenement. 
 
1. Bekijk de ingeschreven bedrijven op www.becareerevent.be/companies2022. 
Momenteel zijn er al 60+ bedrijven ingeschreven en de komende maanden zullen er 
nog enkele bijkomen. De bedrijven hebben elk een pagina op onze website met wat 
info en eventueel vacatures. 
 
2. Zorg voor een goed CV. Tips en tricks kregen jullie reeds mee op de CV-training, 
dus pas deze zeker toe! Een goed CV is perfect om je profiel te delen met bedrijven die 
je interessant vindt, zowel voor een specifieke vacature als spontaan. Wie weet con-
tacteren ze je later nog omdat je zo’n sterk CV hebt! 
 
3. Maak LinkedIn aan en bekijk de bedrijven daar ook al eens. LinkedIn is een 
ideaal platform om bedrijven die je interessant vindt te volgen, en om te kijken wat 
voor inhoud ze delen. Ook interessante vacatures kan je zo zien passeren. 
 
4. Lees het bedrijvenboek met de bedrijfsinterviews! Dit zal in de eerste week van 
het tweede semester beschikbaar zijn op de campus. We hebben elk bedrijf 5 vragen 
gesteld waar zij een antwoord op hebben geformuleerd, dit om op een andere manier 
een beeld te krijgen van de bedrijven en om een vergelijking ertussen mogelijk te ma-
ken. 
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 5. Kom luisteren naar de bedrijfspitches voorafgaand aan de beurs. Van 13u tot 
14u zullen 10 bedrijven zich kort komen voorstellen, om jullie warm te maken om hun 
stand te bezoeken. Deze bedrijven zijn Biobase Europe Pilot Plant, Arvesta, United 
Experts, Clarebout Potatoes, Deloitte, Ingrizo, Möbius Business Redesign, Vande-
moortele, Dow en Sweco (onder voorbehoud van wijzigingen). 
 
6. Neem al eens een kijkje hoe Scanfactor werkt. Dit zal gebruikt worden op de 
beurs om makkelijk je cv en info  uit te wisselen met bedrijven.  

Nog eens de praktische informatie op een rijtje: 
 
-Bioscience Engineering Career Event (BECE) 2022 
-Gent ICC - Familie van Rysselberghedreef 2 
-23 februari 2022 (tweede woensdag van het tweede semester) 
 
Dagplanning: 
13u-14u: 10 bedrijfspitches 
14u-18u: doorlopende beurs 
18u-20u: netwerkreceptie 
 

Meer informatie: 
www.becareerevent.be 
Facebookevenement: Bioscience Engineering Career Event 2022 
 
Contact:  
companies@becareerevent.be 
students@becareerevent.be 
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25 dingen om te doen  
in de 15 minuten dat je tipsy aan het wachten bent 

op de resultaten van de zelftest aan de ingang van  

de feestzaal 
Fouriers 
 
Zoals geweten hebben de mannetjes en vrouwtjes die we soms zien op TV opnieuw 
een babbeltje geslaan en voor ons, de plebs, beslist dat we een zelftest moeten doen 
indien we mondmasker-vrij willen feesten. Aangezien die 15 minuten wachten op de 
resultaten van je zelftest, rillend van de kou, snakkend naar de dansvloer, weleens een 
partykiller kan zijn, bedacht ik alvast 25 dingen om je mee bezig te houden: 

1.Zagen tegen de mensen die shiften aan de ingang. 
2.Snel de cara opdrinken die nog in je zak zit. 
3.Een gesprek voeren met een andere persoon die 15 minuten aan het wachten is 
op de resultaten van zijn zelftest over de situatie waarin jullie zich bevinden.  
4.Naar darts kijken op je gsm om helemaal mee te zijn met de hype van het mo-
ment.  
5.Pipi doen in de dichtstbijzijnde struik. 
6.Tellen tot 900 seconden. 
7.Een kleine verkenningstocht maken in de buurt op zoek naar eetzaken waar je 
later in de nacht kleine hongertjes kan stillen.  
8.Nadenken over de zin van het leven en hoe toevallig het is dat na miljoenen ja-
ren evolutie wij als mens planeet aarde kunnen domineren.  
9.Vechten met Justin.  
10.Weddenschappen sluiten over de resultaten van uw zelftest.  
11.Powernap. 
12.Samen met iemand the routine uit friends vanbuiten leren om hier later mee te 
flexen op de dansvloer.  
13.Een foto nemen van de persoon die pipi aan het doen is in de dichtstbijzijnde 
struik.  
14.Live gaan op facebook.  
15.De decembergroei uit uw mouw schudden en een artikel lezen waarin 25 dingen 
staan die je eventueel kan doen terwijl je tipsy aan het wachten bent op de resulta-
ten van je zelftest aan de ingang van de feestzaal om te beslissen wat je gaat doen 
terwijl je daar 15 minuten staat te wachten op de resultaten van je zelftest terwijl je 
tipsy bent aan de ingang van de feestzaal.  
16.Verstoppertje spelen met je medelotgenoten.  
17.Buiten een mini TD houden met de muziek die je hoort vanuit de feestzaal.  
18.Nieuwe schoenen zoeken op Zalando omdat je je net realiseerde dat je vergeten 
bent je mooie schoenen uit te doen en in te ruilen voor je feestschoenen.  
19.Justin uit een gevecht proberen halen met iemand die random probeert te vech-
ten met Justin.  



 35 

 

 

 20.Lachen met Meloen zijn cojones.  
21. Nadenken over hoe de persoon naast u net de Decembergroei uit zijn mouw 
geschud heeft.  
22. Nog eens bellen naar de mama/papa zodat die ook weer gelukkig zijn van weer 
eens iets gehoord te hebben van u. 
23. Among Us spelen (als dat nog bestaat).  
24. Alvast je wekker zetten voor je les/practicum/…. morgen.  
25. Blad, steen, schaar adje spelen om van tipsy naar oeremulle (~Justin) te gaan. 
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Ghostbusters 
Thomas Windey 
 
Of het nu komt door de winterkou, de nakende kerstvakantie of een goeie oude lock-
down. Het is weer tijd om in ons kot te kruipen. Natuurlijk brengt dit zo zijn uitdagin-
gen teweeg. Zo is het minder eenvoudig om entertainment te vinden want alles in je 
huis heb je waarschijnlijk al 1000 keer gezien, gelezen en gespeeld. Naar buiten kijken 
is steeds minder interessant want geen enkele boom heeft bladeren en het is al om 17u 
donker en wees nu eerlijk een goed tv-programma is iets wat gewoon niet bestaat (ik 
weet dat ik nu een heleboel mensen heb boos gemaakt maar ik haat tv kijken echt met 
een passie). Gelukkig heb ik de oplossing voor je: verzamel wat vrienden of familie en 
vertel gewoon over alle gekke avonturen die je in de andere drie seizoenen hebt be-
leefd! 
 
Hoe werkt dat nu eigenlijk, een goed verhaal vertellen? Laat me eerlijk zijn: iedereen 
die de afgelopen drie jaar een GroeiTM heeft vastgehouden weet dat ik echt de laatste 
persoon ben die een coherent en boeiend verhaal kan vertellen. Juist om die reden 
schrijf ik dit artikeltje want ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben met dit pro-
bleem. Zeg nu eerlijk; als iemand mooi, spannend, gedetailleerd of spontaan kan ver-
tellen krijgt die misschien een gratis pint en dit is uiteraard de hoogste erkenning die 
iemand kan krijgen voor zijn labeur (m.a.w. Oscars en Nobelprijzen zijn overrated). 
Een snelle zoekopdracht later en ik heb de antwoorden gevonden! De bronnen wor-
den helaas niet vermeld want alleen al van de gedachte aan Endnote krijg ik angstaan-
vallen en begin ik te zweten en te huilen. Eerst en vooral is het belangrijk om een on-
derwerp te vinden dat voor alle luisteraars toegankelijk is en het best waar ze iets van 
afweten zodat iedereen een gemeenschappelijk raakpunt en interesse heeft van bij het 
begin (zie figuur 1). Ten tweede is een sterk begin en een goede opener dé manier om 
luisteraars te lokken. Probeer een gekke situatie te schetsen, beschrijf het hoofdperso-
nage met veel flair, maak een gedurfd statement,…  

 
De vertelstijl is natuurlijk ook heel belangrijk. Dik-
wijls wordt de fout gemaakt dat er ofwel teveel ofwel 
te weinig details worden meegegeven wat de interes-
se van je publiek teniet doet. Een goede tip hierbij is 
om gebruik te maken van zintuigen. Wat heeft je 
personage gezien, gehoord, gevoeld of geroken. Zo 
kan de luisteraar zich het beste inleven in het verhaal 
en komt er meteen een connectie met de personages. 
Als laatste is er nog de snelheid van vertellen. Neem 
je tijd, verander de snelheid en de toon van je stem 
en laat voldoende pauze tussen je zinnen.  

Figuur 1: de 4 ruiters van interesse wekken 
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 Onthoud: de reis is belangrijker dan de bestemming want finaal belandt iedereen ge-
woon in een kist ergens onder de grond en wees nu eerlijk, dat is nu niet iets om over 
naar huis te schrijven. 
 
Oh neen! Nu moet ik nog een conclusieslot schrijven enzo. Ik heb weer 3 uur YouTu-
be gekeken want ik klikte op een filmpje over hoe verhalen te vertellen en nu kijk ik 
naar een video over microgolfovens. Nu is het 23u28 en heb ik nog maar een half uur 
om dit slecht verhaal over verhalen vertellen na te lezen en door te sturen naar de 
Groeiredactie. Ik heb namelijk al verschrikkelijke getuigenissen gehoord van mensen 
die te laat waren voor de Groeideadline en de nachtmerries die deze mensen te verdu-
ren kregen… 
Grts en stay hydrated 
Thomas 

 

n.v.d.r: De groeideadlines zijn s’middags Thomas >:(  

 

 



 38 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Heyhoi PBR 
 
Het einde van het semester nadert en ik besef meer en meer dat ik mijn problemen onder ogen moet 
zien komen. Jullie weten dat ik in het verleden al straffe stoten heb uitgehaald (verwijzing naar piska-
mer skireis 2020). Maar ook dit semester heeft mijn zatte alterego weer zijn best gedaan. Omdat jullie 
mij zo goed mogelijk zouden kunnen helpen, probeer ik mijn laatste avonturen in geuren en kleuren 
vertellen (en ook omdat jullie toch geen evenementen meer hebben in december en jullie zich dus vol-
ledig op mij kunnen focussen). 
 
week 6: Ik was uitgenodigd op een leuke receptie, waar ik me kostelijk heb geamuseerd. Maar aange-
zien ik mijn werk nooit kan loslaten, ben ik tijdens het netwerken toch ook onze facebookpagina blij-
ven beheren. Helaas zijn mijn berichten na een paar glazen niet meer zo leesbaar: “Etui nr een hen 
mss.rerich5lr om te.dme cd yere”.   
 
week 7: Tijdens de opkuis van de koe lag er nog een gsm achter de toog. Ik nam de gsm mee aangezien 
de koe de dag erna gesloten was en die persoon er niet achter zou kunnen komen. Lang verhaal kort: ik 
heb de gsm van Koen van de koe gestolen.  
 
 

34 
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week 8: Helemaal enthousiast voor een leuke cantus bij de HILOK, ging ik naar mijn 
kot om me om te kleden. Toen ik in pavi toekwam, besefte ik dat ik mijn lint en de 
sleutel van het drankkot vergeten was. Ik keerde terug naar mijn kot om deze te 
gaan halen en ging terug naar pavi. Daarna fietste ik door naar mijn vrienden die al 
in de bocca van de overpoort waren. Daar aangekomen merkte mijn compagnon op 
dat ik mijn lint niet aan had. Ik was deze opnieuw vergeten op mijn kot. Vlug fietste 
ik terug naar mijn kot voor mijn lint. Eindelijk had ik alles bij en kon ik vertrekken 
naar de cantus. Onderweg deed ik nog vlug een telefoontje naar mijn lief. Helaas is 
de politie niet zo’n fan van telefoontjes op de fiets en kreeg ik een ferme boete. Heel 
wat armer kwam ik toe op de cantus.  
 
Gelukkig was de cantus wel een succes en vergat ik al snel de boete. Helaas heb ik 
mijn grenzen niet goed ingeschat en was ik erg kapot. Zo kapot dat ik de pappenhei-
mer op de tafel heb gedaan, van de tafel ben gevallen, in mijn adamskostuum in het 
midden van de corona lag en geen idee meer had waar mijn kleren waren. 
 
Dus liefst PBR, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet wekelijks de mop van de VLK 
ben en dat mensen mij en mijn functie eindelijk eens serieus beginnen nemen? 
 
Groetjes een Vaak InCapabEle dronkaard 

35 
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Dag favoriete Vaak InCapabEle dronkaard 
 
Onze meest gebruikte levensles is “leer uit uw fouten”. Bij week 6 kunnen we 
zeggen dat u beter zo’n evenementen vermijdt en zeker als u die dag een jubile-
um te vieren hebt met uw partner én de beste functie in het praesidium een su-
pernice evenement organiseert. Gelukkig is PBR er nog om de professionaliteit 
van VLK hoog te houden.  
 
Voor week 7 geven we mee dat u best iemand anders aanduidt voor het bijhou-
den van de verloren voorwerpen. Zo kunnen ze ook zeker niet in de delta belan-
den. Koen is wel fan van de selfies. Uw avontuurtje van week 8 bevat zowel 
nuchtere als oerelamme elementen, check in het vervolg minstens 3x of je alles 
mee hebt bij het verlaten van je woonst, respecteer de wegcode en probeer in het 
vervolg toch minstens 1 kledingstuk aan te houden (nee, 1 sok volstaat niet).  
 
Lekjes PBR xoxo 
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Best Ghent  

Pssst...pssst...bssst… oei sorry, ik wou BSST zeggen! Weet jij wat onze BSST zijn? 
 

Het staat voor BEST Soft Skill Track. Elk jaar organiseren we verschillende training 
sessies samen met topbedrijven om soft skills van ingenieursstudenten beter te kun-
nen ontwikkelen. Onze BEST Soft Skill Track geeft jou de kans om je voor te bereiden 
op jouw toekomstige carrière. Tijdens je studies deed je een heleboel kennis op en 
kreeg je de kans om jouw ingenieurs skills te ontwikkelen. Soft skills werden minder 
benadrukt, deze worden nochtans zeer op prijs gesteld door bedrijven. 
 

Maar wat zijn soft skills precies? 
 

Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaar-
digheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, 
vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Het is dus 
cruciaal om deze te hebben om verder in de professionele wereld te kunnen werken. 
Als toekomstige ingenieurs gaan we altijd in contact met andere mensen zijn in ons 
werk! 
 

 
 

Dit academisch jaar nemen de BSST plaats in maart 2022. Volg ons op sociale media 
voor toekomstige informatie of stuur een email naar ghent@best-eu.org als je vragen 
hebt. 
 

Instagram: @bestghent 
Facebook en Linkedin: BEST Ghent 
Email: ghent@best-eu.org  
Website: https://vtk.ugent.be/best 

35 
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Gegroet bio-ingenieurkes en andere Groei-lezers en lezeressen! Ondertussen is alweer 
de helft van het semester aan een sneltempo voorbij gevlogen. De blok en de examens 
komen daarentegen ook al weer wat dichterbij. IAESTE wenst jullie alvast heel veel 
succes bij de komende examens! Hopelijk vallen de kouder wordende dagen wat mee. 
De kou houdt IAESTE echter niet tegen, wij zijn momenteel druk bezig met het zoe-
ken naar stages om jullie op onvergetelijke IAESTE-stage in het buitenland te kunnen 
sturen volgende zomer. En misschien is dit wel het lichtpuntje waarop je wachtte in 
deze donkere tijden... Stel je voor, je zit aan de andere kant van de wereld, in de zon 
met een heleboel internationale vrienden. 

IAESTE? 

Voor al wie nog niet van IAESTE gehoord heeft: hier volgt een korte samenvatting van 
wat IAESTE nu eigenlijk doet. De “International Association for the Exchange of Stu-
dents for Technical Experience” (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer 
dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en we-
tenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te 
doen. Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om 
je volledig onder te dompelen in een compleet nieuwe cultuur en is dus meteen ook 
een prachtige levenservaring. 
 
Smaakmakertjes 

Om te bewijzen dat een IAESTE stage ook echt wel iets voor jou zou zijn, laten we in 
deze sectie burgies aan het woord die vorige zomer met IAESTE op stage geweest zijn. 
 
- Toon Vierbergen, Master of Science in Engineering: Architecture, Germany 

After completing a fantastic IAESTE internship in Bucharest, Romania in 2019, I could-

n't wait to gain work experience abroad again. Since I was familiar with the good organi-

sation of IAESTE by now, I didn't hesitate to apply again. This time for an internship in 

Germany’s most interesting city: Berlin! Although Germany was no unknown territory 

for me, it was still a bit exciting to travel there because of the corona pandemic and its 

ever-changing measures. Fortunately, I was contacted by IAESTE's Local Committee of 

Berlin a few weeks before my departure to organize a few things and to make sure my 

arrival would go well. For example, they helped with the administration of a student 

pass for public transport and provided a bicycle that I could use all summer - for a Bel-

gian this is not an unnecessary luxury.  
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Also, on the first weekend, a picnic with all the IAESTE interns was planned in the most 

beautiful park of Berlin. With these new international friendships, a wonderful and un-

forgettable summer began. (...) 

Arriving alone in an unknown city was not easy, especially in a huge and multicultural 

city whose recent history is marked by a succession of crises. But my time in Berlin flew 

by and soon my stay there came to an end. I am very grateful to IAESTE and the many 

wonderful people I met for their friendship and hospitality. They really made me feel at 

home in Berlin! 

Volg ons!  
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines? 

 -Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’ 

 -Volg ons op Instagram: ‘iaestelcghent’ 

 -Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar  
 iaeste@vtk.ugent.be  

 
  Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website  
  www.iaeste.be 
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Droevig nieuws 
Feest 

Het is jullie logischerwijs niet ontgaan dat de 
overheid terug heeft moeten verstrengen 
door de recente stijging in besmettingen. 
Team feest betreurt deze nieuwe regels, 
maar aangezien volksgezondheid toch nog 
juist boven de nood aan fuiven staat (het is 
nipt), staan we er dus wel achter (niet dat 
het zou uitmaken moesten we er niet achter 
staan, maar toch :p).  

Omdat het voor ons niet haalbaar is om met 
de nieuwe regels een pavifuif te laten door-
gaan, is de laatste van het semester dan ook 
afgelast… murp :( Niet getreurd, want we 
zien jullie allemaal terug volgend semester 
voor de Agorafuif!  

We willen dit artikel natuurlijk niet sluiten met zo een negatief nieuws (toch iets dat 
negatief is tegenwoordig, looking at you coronatesten). Daarom gaan we even oplijs-
ten in welke bochten jullie feestteam zich allemaal niet moet wringen om al die leuti-
ge VLK feestjes in goede banen te leiden. Er zouden een paar zaken tussen zitten die 
je best geinig zou moeten vinden.   

DINGEN DIE ALLEMAAL FKING FOUT GAAN OP EEN PAVIFUIF (sorry voor het 
taalgebruik): 

 Kots 

        - Kots op de vloer: klote want vies, en mensen staan daar in, en dat wordt overal     
 uitgesmeerd, en jakkes. Especially ambetant wanneer mensen niet door hebben 
 dat je aan het kuisen bent en heel de tijd tegen je botsen! 
 
        - Kots in de urinoirs: misschien de meest irritant versie, al is het wel gemakkelij-
 ker op te kuisen. Enige probleem, mensen proberen het door te spoelen en wc is 
 instant verstopt. Handschoen aan en graven geblazen! Fak joe als ge dit doet btw 
 x 
 
         - Kots buiten: is chill, gewoon emmertje water  
 
 Wc kot afgebroken: op een of andere manier is dit jaar ons wc kot gewoon van de 

muur getrokken ofzo, mega random. Nog beter was op Harry Boiter, toen het he-
lemaal loskwam en omver aan het vallen was. Mega vreemd om een wc kot mid 
fuif naar buiten te moeten dragen. Geeft wel een nieuwe betekenis aan openbaar 
toilet am i right guys 
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 Security: nu het galabal gepasseerd is kan ik er openbaar over praten, namelijk, 
we hadden er geen! Ooit is een massa evenement georganiseerd zonder security 
te hebben, buiten een paar vermoeide studenten die 3 zalen aflopen zoveel als ze 
kunnen? Niet aan te raden :p  

 
 DJ gerelateerde zaken: 
 
        - Niet op tijd komen: dit komt niet zo vaak voor, en de dj die aan het spelen is 
 vind het meestal geen big deal om nog even verder te doen, wel klote om te vra-
 gen  
 
        - Dj – apparatuur: grootste stress van feestteam op pavifuiven, is dat er een pipo 
 bier over die dj booth zou morsen en alles naar de ballen is (was op harry boiter 
 bijna het geval, lang leve de droge doek) 
 
         - De plomb die springt: dit is een #justpavithings maar als men daar wat pech 
 heeft kan de plomb gewoon springen door de installatie, en moeten we de per-
 manentie van de ugent bellen. Dan onze eigen box aan zetten, en dj spotify zijn 
 ding laten doen. Feest offert altijd 1 schacht aan de biergod om dit te proberen 
 voorkomen. (aan alle schachten, we gaan hier echt mee beginnen dus doe je 
 deur maar op slot ‘s nachts) 
 
 Shifters: heeft VLK tegenwoordig eigenlijk geen last meer van, dus hou ik het kort 
 
       - Dronken shifters 
 
        - Slechte shifters 
 
        - Idiote shifters 
 
        - Vooral de fucking vestiaire die int pavi altijd suckt, maar tegenwoordig ook niet 
 meer :) 

 
Als laatste zou ik nog kunnen zeggen dat te weinig volk hebben ook suckt, maar daar 
heeft de VLK ook nooit last van hehe. 

Vrienden, houd vriend, familie en jezelf gezond, het is even gedaan met feesten tot 
nader order, maar volgend jaar zijn we helemaal terug, en gaan we weer de pannen 
van het dak verleggen   

Verse groentjes jullie feestteam xx 
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Magnifieke Mythbusters  
Cultuur 

 
Goudvissen hebben een geheugen van drie seconden 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, tonen gedragsstudies 
aan dat goudvissen geluiden kunnen associëren met voedertijden, 
kleine hendels kunnen bedienen en zelfs de aanwezigheid van hun eigenaren kunnen 
herkennen. Elk van deze gedragingen vereist een langere geheugenspanne dan drie 
seconden.  

Struisvogels steken hun kop in het zand als ze bang of bedreigd zijn 

Struisvogels steken hun kop niet in het zand - ze zouden 
niet kunnen ademen! Maar ze graven wel gaten in de aarde 
om als nest voor hun eieren te gebruiken. Meerdere keren 
per dag steekt een vogel haar kop in het hol en draait de 
eieren om. Het lijkt er dus echt op dat de vogels hun kop in 
het zand steken! 

Kamelen slaan water op in hun bulten 

De Arabische kameel voelt zich thuis in de woestijnen van het Midden-Oosten en 
Noordoost-Afrika en is goed aangepast aan extreme hitte. Het kan in de wintermaan-
den zonder drinkwater en in de zomer tot vijf dagen. Hoe doet het dat? De bulten van 
kameel zitten vol vet waarvan kamelen leven als voedsel en water schaars zijn. Het 
helpt ook dat de lichamen van kamelen zijn gebouwd om water te besparen. 

Miereneters eten mieren via hun neus 

Het is een mythe dat een miereneter mieren via zijn neus eet. 
In plaats daarvan gebruiken miereneters hun klauwen om mie-
renhopen open te scheuren en gebruiken ze vervolgens hun 
lange tong om de insecten te eten. Ze slikken maar liefst 
20.000 mieren in per dag. 

Honden kwispelen wanneer ze blij zijn 

De staart is een essentieel onderdeel van het communicatiesysteem van een hond. 
Om een volledig beeld te krijgen moet de staart in combinatie met het lichaam beke-
ken worden. De hoogte, beweging, snelheid en spanning in de staart zijn allemaal ver-
schillende factoren waar dat rekening mee gehouden moet worden. Zo kan een mid-
delhoge kwispel betekenen dat een hond ontspannen of net ongerust is. Een staart die 
hoog en snel kwispelt kan betekenen dat een hond blij of alert is. 
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Katten houden niet van water en kunnen niet zwemmen 

De veronderstelling dat katten niet kunnen zwemmen is 
meestal gebaseerd op het feit dat gedomesticeerde huis-
katten er niet van houden om in water te zijn. Experts 
denken dat deze afkeer waarschijnlijk komt omdat ze ge-
wend zijn om weg te blijven van natuurlijke elementen 
en omdat ze liever met hun voeten op de grond staan. 
Maar vrijwel elk zoogdier, inclusief katten, weet op in-

stinct te zwemmen. Apen lijken de enige uitzondering op die regel te zijn.  

Vleermuizen zijn blind 

Niet alle vleermuizen zien even goed, maar van de ongeveer 1100 soorten is er geen 
enkele blind. Grote soorten oriënteren zich meestal op het zicht, kleinere soorten ge-
bruiken ook echolocatie om te navigeren en op insecten te jagen. Enkel echolocatie 
zou echter niet voldoende zijn aangezien dit enkel effectief is bij korte afstanden. Re-
cente onderzoek bij vale vleermuizen wees uit dat ze zelfs licht kunnen waarnemen 
dat zich buiten het zichtbare spectrum bevindt. Om hun intern kompas te kalibreren 
bij zonsondergang zouden ze gebruik maken van het polarisatiepatroon van Uv-licht. 

Lemmingen (woelmuizen) plegen massaal zelfmoord 

Deze mythe gaat terug tot 1930. Zeigler, een gerespecteerd natuurkundige, beweerde 
dat lemmingen tijdens ernstige stormen uit de hemel vielen. Ook Disney hield deze 
mythe in stand met hun natuurdocumentaire “White 
Wilderness” uit 1958. Hierin is te zien hoe massa’s lem-
mings van een klif springen. Later bleek dat de filmma-
kers de lemmingen over de rand hadden geduwd. Wel 
klopt het dat lemmingen op trektocht gaan op zoek naar 
nieuwe leefgebieden. Hierbij kunnen ze obstakels tegen-
komen zoals een berg of een rivier. Bij het overwinnen 
van deze sneuvelen er wel eens lemmingen.  

Beren doen een winterslaap 

In tegenstelling tot verschillende kleine zoogdieren doen beren 
geen winterslaap, maar een winterrust. Ze zijn te groot om hun 
lichaamstemperatuur volledig tot omgevingstemperatuur te la-
ten dalen en opwarming zou te veel energie vragen. Wel laten ze 
hun lichaamstemperatuur tot 5°C dalen om zo aan hun winter-
rust te doen. Soms zullen ze ontwaken om naar voedsel te zoe-
ken.  
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Copium 
Thomas Windey 
 
-“Hoe voel je je?” 
-“Leeg en dood vanbinnen, bedankt om te vragen.” 
 
Kijk ja soms leven mensen op een overdosis copium-zoutmengsel en is dat het enige 
wat ze rechthoudt. Gisteren ben ik weer gefaald in een poging tot goede en gezonde 
nachtrust any% speedrun want mijn kotgenoot besloot om 1 uur ’s nachts binnen te 
stormen net als de openingsscène van Shrek. Somebody once told me: “Ik heb het va-
ker gezegd, eerder gehoord maar pas later beseft.” 
 
Ik hoor het je al denken: “Omg niet weer een artikel van die knul. Eén was al teveel en 
nu begint die ook al een tweede te schrijven. Als het zo verder gaat met deze bagger 
kan die straks bij Jan De Nul gaan solliciteren.” Tjah wat kan ik zeggen? Twee is te 
weinig, drie is teveel ofzo dan misschien? Eerlijkheid duurt het langst en de waarheid 
is dat dit artikel een samenloop is van ten eerste het verliezen van een dobbelwed-
strijd na het nuttigen van twee of drie teveel eenheden gegist mout. Ten tweede een 
publicatiedrang want dat ene compliment dat ik zo gemiddeld eens elke 6 weken krijg 
van de ene lezer die mijn verschrikkelijke openingsparagrafen overleeft voedt de delta
-male grindset en ten derde een onverzadigbare honger naar copium omdat postmo-
dern stoïcisme nu eenmaal de plaats is waar ik me bevind. 
 
Alle gekheid op een stokje maar gelukkig komen deze week de nieuwe Pokémon-
games uit en is het geduld en niet eerlijkheid dat het langste duurt want ik wacht al 
op gen 4 remakes sinds 2010! Het enige probleem is nog geld verzamelen om iets te 
kopen… Zouden mensen willen betalen voor Pokémon elo-boosting of coaching les-
sen? Moet ik dan een Pokémon-curriculum vitae maken? Ben ik teveel aan het hopen? 
Zijn de meeste dromen bedrog? Als ik meer dan 100 vragen had, drink jij dan met me 
mee? Eén ding staat als een paal boven water en dat is dat ik de komende dagen Cyn-
thia prelude op repeat ga staan hebben. 
 
Waauw! Wat een gekke rollercoaster van een artikel alweer boordevol met vage Twit-
ter-referenties, vreemde meta-grappen die niet grappig zijn en meer dan twee mu-
ziekreferenties want als het over muziekreferenties gaat is twee echt wel te weinig. Als 
iemand serieus Pokémon wilt leren spelen kom pm, dm en pb en als iemand wilt ha-
ten vraag ik of ze ze kunnen zien want misschien heel misschien heb ik dit geschreven 
terwijl ik naar het eerste album van Jerome aan het luisteren was. 
 
Kleurenblind, ik ben kleurenblind, ik ben kleurenblind want ik zie geen kleuren. An-

ders zou ik wel kleuren zien. 

Thomas 



 49 

 

 

AHonturen in de Albert Heijn  
Louis 
 
“De Albert Heijn is een magisch paradijs van goedkope en lekkere bucht voor ieder 

student.” - Albert Heijn enjoyers 

Shoppen in het ondergronds hol dat AH overpoort werkelijk is, is toch een van de be-
tere en spannendste momenten van mijn week. De geheime, weggestoken schatten 
die de rekkenvullers daar verstoppen zijn zo geweldig game-changing dat een lange 
uitgebreide winkelbeurt zeker altijd zijn moeite waard is. Albert Heijn merk is onder-
tussen mijn favoriet merk geworden van alle supermarkt merken (sorry Everyday, i’ll 
never forget you). De pure value van AH-merk is gewoon zo overweldigend dat je de 
hele week aan niets anders kan denken. Aanschouw deze 2 voorbeelden die vorige 
week ontdekt werden in de magische AH.   
 

“Ijshoorntjes” 
Laat je niet vangen door de budgetnaam van deze lekkernij, dit zijn gewone Cornet-
to’s, helemaal niet slecht, helemaal niet teleurstellend. Hoezo valt het woord telleur-
stellend hier vraag je je misschien af. Wel, de prijs van deze lekkernij, die daarbij nog 
eens per 8 verpakt zijn, is zo geweldig budgetair haalbaar dat je zou vermoeden dat ze 
al meer productiekosten hebben aan de kartonnen door waar ze inzitten. Je kan deze 
Cornetto’s, uh ijshoorntjes, vinden voor de verfrissende prijs van één euro. 
Éééééééééééééééééééééééééééééééééééén euro!!!!!!!!!! VOOR 8 CORNETTO’S, UH IJS-
HOORNTJES!! Dit betekent dat elke afzonderlijke heerlijkheid een zalige 12,5 cent 
kost. Kijk eens hoeveel kleine 10 centjes je hebt zitten in je portemonnee, en bedenk 
eens hoeveel ijshoorntjes dit wel niet zijn.  

 

“Fruit Biscuits”  
Jazeker, weer een budgetnaam voor iets dat ongeveer iedereen wel zal kennen, en Ja-
zeker, weer helemaal lekker en goedkoop. Ik denk dat ik deze keer wel alle positieve 
synoniemen van bijvoeglijke naamwoorden kan laten vallen en direct met de deur in 
huis vallen. Sultana koeken (die droge koeken met een smaakje met die rozijnen in 
(ja, rozijnen zijn lekker)) voor een prijsje van 90 cent. Dit voor een doos van 6 koeken. 
Daarbij weten de kenners ook dat Sultana koeken altijd per 3 verpakt zijn. Dit zijn 
dus, na wat snelle berekeningen, veel koeken. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is 15 
cent per verpakking , waarin dus nog 3 van die koekskes zitten. Dus een grand total 
van 5 cent per afzonderlijk koeksje dat je eet. Dat horen de centjes wel al eens gaarne. 

PS: Er is ook een AH op de korenmarkt, ga naar daar en steel mijn Cornetto’s en       
Sultana’s in de Overpoort AH niet, dank bij voorbaat. 

Vriendelijke groeten,  
Louis x 
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Online daten op de juiste manier 

Antonia  

*Deze kerst, 25/12/2021* 

Familie: “Hoe gaat het in jouw liefdesleven? Nog altijd single?...” 

*Ongemakkelijke stilte* (Auwtch, pijnlijk) 

Om situaties te vermijden waarbij boven water komt dat jij het enige kleinkind blijkt 
te zijn zonder lief, zal ik jullie eens een handje helpen. Wanneer ik ‘s avonds niet kan 
slapen en ik voor de fun weeral eindig op die ene datingapp, ben ik al wat rare profie-
len tegengekomen. Ik heb het gevoel dat sommige mensen echt niet weten wat ze in 
hun bio moeten zetten, maar daarom ben ik hier!  Ik zal de belangrijkste do’s en don-
ts toelichten plus voorbeelden want dan lachen we nog een keer. (Lachen is gezond 
weet je wel) 

Do’s 

 Humor 

“’t leven is dubbel zo plezant met een Duvel in de hand” 

“Looking for a fwb (friend with boat)” 

“Ik ben zoals een mug, ik steek ook in de nacht.” 

Het is algemeen geweten dat humor toch wel belangrijk is wanneer je iemand pro-
beert te fixen. Dus wanneer je in je bio kan laten zien dat jij de persoon bent die me 
aan het lachen kan krijgen, heb je toch al een streepje voor. 

 Huisdieren 

Misschien ben ik het gewoon, maar ik heb een zwak voor huis-
dieren. Zeker wanneer er een foto bijzit! 

Het volgende voorbeeld is een combinatie van tip 1 en 2: de ul-
tieme combo. 

“Ik zoek iemand die naar mij kijkt zoals mijn kat kijkt naar de 
cornetto” 

 Ik ben verkocht 

“I have an innate talent for getting spiders out of the bathroom on an emergency basis, 
even at 3 am.” 

Okééé, maar dit heb ik echt nodig in mijn leven.  
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   Don’ts 

 Spelling 

“Voor werk en garantie ben ik met vakantie en voor sex en bier ben ik er met een kwar-
tier” 

 Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vind Nederlands belangrijk. Dus zorg ervoor 
dat je seks juist kan schrijven halleluja.   

 Gebruik je gezond verstand 

“Ben 18 maar gedraag me als jouw papa” 

Echt alles is mis met deze bio. ALLES.  Gebruik het woord “papa” niet, dat hoort echt 
niet thuis op een datingapp. 

“Lieve jongen op zoek naar wat intimiteit… Welk meisje wil me dit geven?” 

Het is goed dat je zo straight forward bent, maar je komt echt over als een creep. 

 Uhmmm??? 

“I like my coffee the same way I like my women… without other people’s dick in it” 

Je komt nu al territoriaal over.  

 Too much, too soon 

“Zullen we pizza eten en daarna neuken? Of hou je niet van pizza?” 

“With me you have 2 options: I’ll take you out to eat or I’ll eat you out” 

Sorry, maar deze zijn gewoon vanzelfsprekend.  

 

Voila, als je nu nog altijd niet aan een lief geraakt en de bomma teleurgesteld is: het is 
niet mijn schuld. En voor de mensen die zich afvragen: hey Antonia wat staat er dan 
in jouw bio? Haha, gaat je niets aan. x 

Groe(i)tjes 

Toni xxx 
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De avonturen van anoniempje 

Antonia & Emily  

Waargebeurde verhalen…(niet van ons ofcourse) 

Theo diarreo 

Elk meisje heeft haar sexual awakening. De ene al wat 
raarder dan de andere. Anoniempje haar lichaam ervaarde 
echter wat rare ongewenste fysieke reacties. Niemand ont-
kent dat Theo James een aantrekkelijke man is, maar diar-
ree krijgen elke keer dat je hem ziet is wel wat next level. 

 

Sexting gone wrong 

Toen Anoniempje zich in haar puberjaren bevond, heeft ze iets heel gênant meege-
maakt. Op een avond vond ze het een goed idee om een gewaagder gesprek te voeren 
op messenger met een vriend (we noemen hem Joffrey). Ze hadden het over dingen 
die niet voor jullie jonge oortjes bestemd zijn. Enkele dagen later wouden ze hun ge-
sprek voortzetten en vroeg Joffrey “Is het een klein onderbroekje”. Opeens komt ech-
ter de mama van Anoniempje binnen en zegt ze: “Gij moogt stoppen met dat klein on-
derbroekje”. Anoniempje was haar IPad vergeten op de kamer van haar ouders. Die 
hadden dus ook alle meldingen kregen…  

 

First barfje 

Lang geleden toen Anoniempje nog een tiener was, ging ze nieuwjaar vieren samen 
met haar zus (we noemen haar Toni). Ze gingen op bezoek bij haar crush en zijn broer 
(we noemen ze Jef en Jos). Ze wouden met z’n allen de avond wat spannender maken 
dus namen ze een fles gin uit de kast. Je moet weten, beste lezer, dat deze kindjes nog 
niet veel alcohol gewend waren. Op een bepaald moment zegt Jos echter tegen Ano-
niempje: “Jij durft dit niet op de drinken hè”. Maar omdat Anoniempje alles durft zet-
te ze haar keel open en dronk ze het glas PURE gin ad fundum op. Een beetje later 
voelde Anoniempje haar niet goed en ging ze even in het bed van Jef (HAAR CRUSH) 
liggen met JEF ERBIJ. Het duurde echter niet lang tot ze een barfje placeerde IN HET 
BED VAN HAAR CRUSH MET HAAR CRUSH ERBIJ. *awkward* Anoniempje heeft 
dat jaar niet kunnen mee aftellen tot middernacht…  
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   Ontmaagd door mijn favoriete gieter 

Op 5-jarige leeftijd speelde Anoniempje met haar grote broer in de tuin. Ze hadden 
een hoogspringwedstrijd. Ze besloten over een gieter te springen. (logische keuze 
toch?) Nadat haar broer met glans over het toestel geraakte, was het de beurt aan 
Anoniempje. Tevergeefs, maakte Anoniempje te snel haar afdaling waardoor het 
slurfje van de gieter op een nog nooit eerder betreden plekje doordrong. Ze voelde een 
hevige schok pijn, maar was toen al een strijder dus ging ze gewoon voort met haar 
leven. Toen haar mama haar die avond uitkleed-
de voor een badje, was ze onaangenaam verrast 
toen ze een bloedvlek aantrof in haar Hello Kitty 
onderbroekje. Ze maakte meteen een afspraak 
bij de dokter om te checken of haar dochter niet 
vervroegd vrouw was geworden. Toen de dokter 
dit verder wilde onderzoeken biechtte het kleine 
Anoniempje op wat ze de dag voordien gedaan 
had en dat verklaarde ook meteen wat er in haar 
kleine Hello Kitty onderbroekje had afgespeeld. 
Maar ik hoor jullie al denken: hoe gaat het nu 
met de gieter? De gieter kan zich nog steeds als 
de enige betreder van de tempel beschouwen. 

 

Eitjes bij grootmoe 

Anoniempje en haar boyfriend (we noemen hem Dirk) besloten om de boel wat op te 
spicen. Dirk kocht een vibrerend eitje met afstandsbediening voor Anoniempje. Ano-
niempje was zo blij dat ze het meteen wou uittesten tijdens hun ochtendwandeling. 
Maar door omstandigheden belandden ze in het huis van oma Anoniempje. *bzzz* 
*bzzz* *bzzz* Alles goed en wel, tot er van tussen de benen van Anoniempje een licht 
trillend geluid kwam. Blijkbaar had Dirk de afstandsbediening PER ONGELUK  aange-
zet. Anoniempje haalde in deze noodsituatie haar acting skils boven en zei: “Oh, gaat 
mijn gsm nu af?” Ze verdween in een oogwenk naar de gang in de hoop dat Dirk de 
afstandsbediening onder controle zou krijgen. Dit lukte echter niet en ook Dirk ver-
dween de gang in. Daar trof hij Anoniempje aan die net haar climax bereikt had.  
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Welke Oci ben jij vandaag? 

Antonia & Emily 

 

   
 

Juicy fruity Oci 
 

 
Shower Oci 

 
VLK Oci 

   

 
Angroci 

 

 
Olafie 

 
Artsy Oci 

   
 

Drama oci 
 

 
I messed up my life Oci 

 
Period Oci 
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Joker Oci 
 

 
High AF Oci 

 
Een 9 voor calculus Oci 

   
 

De Groei is geweldig Oci 
 

 
Flirty Oci 

 
Disgusted (gag) Oci 

   
 

Jurassic Park Oci 
 

 
Tryin’ to be sexy Oci 

 
Photobomb Oci 



 56 

 

 

Waterman 21/1 - 19/2 
Hot ‘n spicy 
Met jou valt er altijd iets te beleven, je 
maakt de meest gekke avonturen mee. 
Met jou erbij is het altijd een feestje. Mis-
schien is het net te vaak een feestje, zeker 
met de examens voor de deur is het mis-
schien tijd om je innerlijke feestje eens 
even weg te stoppen. 

 
Vissen 20/2 – 20/3 
Pick & mix 
Jij bent de baas van je leven, jij wil kiezen 
waar je heen wil gaan! Goed en wel, maar 
zorg dat je snel genoeg kiest want anders 
vallen je opties misschien weg en zal je 
blijven met de spijt van te laat te zijn. 
Grijp je kans nu het kan en smijt je er 
voor. 
 

Ram 21/3 – 20/4 
Forestiere 
 

Op jou valt te rekenen, je bent altijd een 
goede keuze. Nooit iets op aan te merken. 
Zorg dat je je innerlijke wow-factor hier 
niet aan verliest. Jij kan wow zijn en je 
weet het! Ga ervoor! Jij kan de wow zijn in 
plaats van de jua.  
 

Stier 21/4 – 20/5 
Pepperoni lovers  
Jij hebt het allemaal goed op een rijtje, al-
les is duidelijk en gepland. Je weet precies 
wat je wil doen en hoe je het wil doen. 
Wees niet bang om eens helemaal los te 
gaan, helemaal de bol uit. Het zou nog 
eens je nieuwe ding kunnen worden, let 
hier nochtans wel mee op, teveel is teveel! 

Tweelingen 21/5 – 21/6 
Sweet chicken curry  
Je valt misschien soms uit de boot, maar 
dat is geen probleem, want zwemmen is 
gezond en kan best leuk zijn. Doe je eigen 
dingetje maar en doe waar je je goed bij 
voelt. Trek het je niet aan wat de rest 
denkt, zolang jij het maar naar je zin hebt 
en alles goed uitdraait voor jou ben jij de 
grote winnaar! 
 

Kreeft 22/6 – 22/7 
Grimbergen 
Jij hebt een speciale smaak, niet iedereen 
is ervan overtuigd, maar jij weet wat goed 
is. Je komt wel iemand tegen die het met 
jou eens is, dan kunnen jullie samen dat-
gene doen waarvan jullie weten dat het 
het beste is dat er te doen valt op deze 
aardbol. Geef de zoektocht niet op, want 
die persoon staat misschien wel net voor 
de deur! 
 

Leeuw 23/7 – 22/8 
Super supreme 
Grote stoere macho dat je bent, laat je je 
niet doen door niets of niemand. Denk er 
misschien aan dat constructive criticism 
wel handig kan zijn. Je kan niet leren uit 
je fouten als je niet weet dat je ze aan het 
maken bent. Luister eens naar wat men-
sen te zeggen hebben en ga in gesprek 
met mensen met kritiek, zo haal je er mis-
schien het beste uit. 

 
Maagd 23/8 – 22/9 
Barbecue 
Je staat met je pootjes meestal wel stevig 
op de grond, alhoewel dit misschien wel 
eens snel zou kunnen veranderen, zorg 
dat je je planning goed bijhoudt of je zou 
wel eens in een put kunnen vallen van 
deadlines en stress waar je niet uitgeraakt! 
 

Boeroscoop  
Welke pizza ben jij?(pizza hut) 
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Weegschaal 23/9 – 22/10 
Margherita 
Stiekem ben jij in het geheim de beste van 
iedereen. Je weet wat je moet doen, weet 
wat je niet moet doen. Alles is altijd goed. 
Laat je levenskennis niet verloren gaan, er 
zijn genoeg dutsen die van jou veel kun-
nen leren. Help je naaste duts uit de pena-
rie want ze kunnen het gebruiken. 
 

Schorpioen 23/10 – 21/11 
Beyond Remco edition 
Snoeper, je laat soms wel eens je eigen be-
langen je keuzes sterk beïnvloeden. Dit is 
niet altijd een negatieve eigenschap na-
tuurlijk, je moet altijd voor jezelf blijven 
zorgen! Hou er wel rekening mee dat je 
niet te egoïstisch bent over kleine dingen 
en zo mensen een slecht beeld over jou 
laat scheppen.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Boogschutter 22/11 – 21/12 
Hawaiian 
Jij bent de beste pizza! Uh persoon. Focus 
je deze maand maar iets minder op het 
overtuigen van iedereen hoe geweldig je 
bent en focus je op je boeken. Je kan het 
wel gebruiken, daarbij iedereen weet het 
tegen nu wel al. De aanhouder wint, maar 
studeert hij wel genoeg? 
 
 

Steenbok 22/12 – 20/1 
Tonijn 
Jij hebt nood aan eens helemaal uit je bol 
te gaan! Helaas laat het overlegcomité dat 
niet toe voor jou dus zoek je best een 
nieuwe passie zodat je je op jouw manier 
eens kunt laten losgaan. Dit kan een nieu-
we hobby zijn of een nieuwe passie voor 
een bepaald onderwerp, maar dit kan 
evengoed een nieuwe persoon zijn die je 
toevallig ontmoet in deze weer lockdow-
nige tijden. 
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Katerblaast 

 
*ze tekenen een piemel op haar arm*  
Antje: "I want a dick somewhere but not here"  
 
*De dag na de cantus lopen Febe en Lodde op straat en Febe moet letterlijk een CST 
laten zien om te mogen kotsen op de wc.* 
 
Tijdens een discussie of tequilashotjes met limoen of citroen moesten genomen wor-
den (het juiste antwoord is duidelijk limoen), wou Ruth dit even in het Frans probe-
ren en dat ging als volgt: “is it citron ou lemon” (blijkbaar is het citron vert in het 
Frans, zo leren jullie ook nog eens wat bij) 
 
Een bewijs dat Engels op Erasmus sterk verbeterd is: fiveteeeen (alle Fransen begon-
nen te fronsen)  
 
Sofia: "Ik weet toch nie hoe groot uw ballen zijn he"  
 
Yarine: "Je bent nog nooit in Zweden geweest" 
Louis: "Jawel, Oslo airport"  
 
*Justin geeft kasticketje aan Yarine* 
Yarine: "Van wat is dat?" 
Justin: "Zal weer van te tanken zijn" 
Yarine: "Bij vtk delta?"  
 
Octavie: “Hebben jullie tepelhaar?” 
*Antonia en Emily lichtjes gechoqueerd* 
Octavie: “Sorry ik wil gewoon een conversatie starten.” 
 
*pratend over Squid Game* 
Octavie: “Die detective zou ge toch echt doen?” 
Antonia: “Ahja das wel ne knappe.” 
Octavie: “En die opa zou ik ook wel doen.” 
 
Emily: “Ik wil dat mensen mij aaien over mijn buik.” 
 
Emily: “Auw, mijn schaambeen.” 
Octavie: “Dan krijgt die ook wat actie.” 
 
Emily: “No nut november… ge wrijft over die zijn balzak en die komt klaar.” 
 
Octavie tegen Emily: “Ik denk da gij mijn soulmate zijt, keb nog nooit iemand zo vun-
zig ontmoet.” 
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*pratend over een boyke* 
Antonia: “Waarom heb je nie gemuild?” 
Octavie: “Ik deed mijn armen rond hem en kwas gelijk breder.” 
 
*appendix is net verwijderd* 
Juriaan: “Ik heb blijkbaar een grote appendix, ik vind da wel een flex.” 
 
Octavie tegen Antonia: “Ik denk echt da da is wa gij nodig hebt, een klein dikzakje.” 
 
*kijkend naar Milow* 
Octavie: “Ziet gij nu ook een ei babbelen?” 
 
*vervolg op uitspraak van Octavie over Justin zijn tanden* 
Octavie: “Je moet hem muilen en zo diep graven dat je zijn tanden eruit slurpt en er 
dan mee gaan lopen.” 
 
Octavie: “Dat zijn Aziaten.” 
Emily: “Nee, dat zijn Koreanen.” 
Octavie: “Excuseer? Korea ligt in Azië.” 
Emily: “Ik dacht dat Azië een land was.” 
 
Emily: “Ben ik de enige die al kots van iemand anders in mijn mond heeft gehad?” 
 
Vic: “Mijn kakske pakt niemand mij af.” 
 
Emily: “Vinden jullie da ook zo leuk als er iets in u neus zit?” 
 
Emily: “Jongens hebben toch ook tepels.” 
 
Tuur: “Da kennen we.” 
Octavie: “Ik dacht da je zei: gij geile hoer” 
 
Antonia: “Die heeft zo kranenpootjes als die lacht.” 
Octavie: “Bedoel je niet kraaienpootjes? Ik dacht da jij Groei deed.” 
 
Antonia: “Wil je een artikel schrijven?” 
Justine: “JAAAAAA” 
Antonia: “Echt?” *is super happy* 
Justine: “Nee, uiteraard niet.” 
 
Dré: “Mijn mama is een milf.” 
 
*Antonia hoort rond haar iedereen links of rechts zeggen* 
Antonia: “Huuuh, was de vraag of jullie links– of rechtshandig zijn?” 
Arne: “Nee, aan welke kant hun lul zit.” 
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Wannes: “Er zijn geen problemen, enkel opportuniteiten en ik heb een alcoholoppor-
tuniteit.” 
 
Cornelus gaat naar de toog op VTK Galabal en vraagt aan Lotte of hij iets moet mee-
nemen voor haar. Lotte vraagt naar een cocktail. Aan de toog blijkt dat de cocktail op 
is en Cornelus neemt dan maar een wijntje mee voor Lotte. Na een tijdje is haar glas 
leeg. Ze gaat naar Cornelus en zegt: “Amai dat was eigenlijk echt geen lekkere cock-
tail.” 
  
Mathijs tegen Yarine: “Vraag keer aan uw mama hoe het met haar poes gaat.” 
 
*Chris is aan het breakdancen op pavicafe* 
Maartje: “Ik dacht dat die gevallen was.” 
 
*Tijdens cantus begint Red River Valley * 
Griet: “Ah ja! Dat doet me denken aan... “ 
 
Ruth net voor de voetbalmatch: “Spelen er eigenlijk Belgen bij het nationaal team van 
Finland of Frankrijk?” 
 
*man draagt veel te strakke speedo* 
Emily: “Ge zou er een glas op kunnen zetten.” 
 
Wannes: “Bedankt om te shitten allemaal” (hij bedoelde echter shiften) 
 
*Justin tilt een klein vatje op tijdens de internationale cantus* 
Justin zegt vol overtuiging: "Amai deze weegt echt veel minder dan die andere vaten, 
je moet eens voelen!"  
 
*Octavie heeft een oorontsteking* 
Octavie: “Amai, ik kan echt amper slikken” 
Antonia: “Dan moet je spuwen hee” 
 
*Anoniempje en de verantwoordelijke uitgever zitten samen op het 1ste bachelor 
weekend, ondertussen al jaren geleden* 
Anoniempje: “Amai, op zulke momenten merk ik echt dak een hoog libido heb.” 
Verantwoordelijke uitgever: “Wa is een libido”? 
 
Yarine over Antonia: “Haar poep is ook gedaan geweest.” 
 
Anoniempje: “Heeft zijn piet zo nodig een kut nodig ofzo?” *knipoog naar reference 
man* 
 
*Octavie en Emily spelen golf op de Wii* 
Octavie: “Zit jij er al in?” 
Emily: “Nee, kwil liever de ze in mij zitten.” 
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Tuur: “Steek het er gewoon in!!” 
 
Octavie: “Ik had dat geknoopt omdat ik nie wou da da in mijn lul hing”  (ze bedoelde 
wiel) 
n.v.d.r: Aan wat denk je nu weeral, Oci? 
 
Emily: “Hebben jullie nooit verstoppertje gespeeld en da niemand jullie kwam zoe-
ken?” 
 
*na jeneverloop* 
Lotte: “Iets voor in de Kraterblaast, Katerblast.“ 
 
Antonia: “’Ik had beter een onderbroek aangedaan vanavond.” 
 
Shauny: “De kerstman, die is toch van Spanje hé?” 
 
Shauny: “Gin tonic, wat zit daar eigenlijk in? “ 
 

Emma Lanoo: “Toen ik die van Arthur zag dacht ik die is wel nog groot, maar die van 
Mathijs is wel nog klein.” 
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