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Kalender
Datum
Elke maandag

Activiteit
Lopen rond de watersportbaan

Waar?

Tijdstip

Gusb

19u30

Woensdag 3 april

Paashaas

Vooruit

22u

Donderdag 25 april

Top 33

Paviljoen

22u

Maandag 29 April

12-uren loop

SintPietersplein

9u

Dinsdag 30 april

24 uur van de Koepuur

Koepuur

Dinsdag 7 mei

Verkiezingen

Binnentuin

10u

Donderdag 9 mei

Zwanenzang

Paviljoen

19u30

Deze kalender geeft een beknopt overzicht van de komende evenementen.
Om verder op de hoogte te blijven van de evenementen van de VLK, like je gewoon
snel even de pagina ‘VLK Gent’ op facebook.
Voor meer details over de Boerekotactiviteiten kan je steeds terecht op onze website:
www.boerekot.be. Maak er meteen je startpagina van! Zo ben je zeker dat je nooit iets
zal missen!
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De praeses spreekt
Zozo, beste lezers
What a time to be alive! De vogeltjes beginnen buiten te fluiten, de taken beginnen u
recht in uw gezicht te slaan en ik ben nu net wakker geworden een kwartier na de
groeideadline omdat ik in één nacht Willy’s en Marjetten (opnieuw) uitgekeken heb!
(Nvdr.: dit is een geldig excuus!) Dat kan maar één ding betekenen: LENTE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHH. Voor je het weet zit iedereen rond je zich te excuseren voor hun tranende
ogen en onheilspellende niesbuien waar ze niks aan kunnen doen en zit je met keuzestress omdat het ‘s ochtends en ‘s avonds te koud is voor een trui, korte broek of rok/
jurk, maar het overdag veel te warm is (en dan ben ik nog niet eens begonnen over de
jas).
Net voor de lente aanving, is er weer vanalles gebeurd in onze melkherberg! Even repacitulacteren:
Week 3 werd schoon ingezet met een gezellig Paviljoencafé
en een warm Schachtenkonvent. Daarbij konden al onze carrièregraaiers al volop oefenen op de sollicitatietraining. De
week werd afgesloten met de befaamde 3debachfuif, ditmaal
trioTD genaamd. Elke aanwezige moest met twee kompanen
zich verkleden in een heilige drievoud, en bij sommigen ging
dat met veel succes! Bij anderen ging dat met minder succes
maar ok.
Dan zijn we in week 4 aangeland. Dinsdag was het VLKs compleet random whateverthef*ck doemaarwagewil willekeurige cantus of welke dwaze naam ik er ook aan gegeven heb. Iedereen mocht verkleed komen in iets compleet random en de strafjes werden at random uitgedeeld.
Daarbij kwam de Studentenfanfare Ghendt langs om het één groot feest te maken!
Donderdag vond onze Kroegentocht plaats, waarbij iedereen kon genieten van lekkere drankjes en een bezoekje aan de frituur. Het was een kleine, maar zeer gezellige
groep die er zeker van genoten heeft.
Week 5, HUTS! Deze week werd gevuld met samenwerkingen met andere verenigingen. Vriendschap duurt dan ook het langst!
We zetten de week goed in met VLK vs. VEK Paintball. Daar werd er voor eens en
altijd bewezen dat VEK alles doet om te winnen (en dat het daarom niet per se in de
regels van het boekje moet staan of dat het er juist in verboden wordt). Hoe dan ook
hebben alle aanwezigen een leuke tijd beleefd!
En het sporten houdt niet op (eigenlijk houdt het sporten nooit op: zie sportkalender). Dinsdag verbroederden wij met onze bijnanaamgenoten bij de VLAK met de VL
(A)K Jeneverbaseball. Spijtig genoeg wou het weer niet dat we gingen baseballen,
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waardoor we enkele drankspelletjes hebben gespeeld binnen. Het was ondanks het
slechte weer een geslaagde namiddag!
Ook voor onze laatstejaars was er dinsdag genoeg te doen. Zo werd de Young Potential Eve georganiseerd in samenwerking met VTK, Hermes, ie-net, AIG, Engage en
heel die reutemeteut. Op deze lezing werd er extra aandacht besteed aan de softskills
die een ingenieur best in zijn repertoir heeft.
Woensdag was het dan tijd voor de fameuze ingenieurscantus. Burgies en Boeren
slaan de armen in elkaar om eens en voor altijd te bewijzen dat wij superieur zijn,
‘onze praeses homo is’ en ‘Carbi niet kan zuppen o o o oooo’ (praeses VTK, nvda.). Nadien werd er fel geboit in de Delta en vlogen de shotjes over tafel (sommigen bestelden er zelfs 40 in één keer)!
Ook de Bloedserieusweek is zeker het vermelden waard! De organisatie van Bloedserieus zette wederom het grootste bloeddonatie evenement op poten in samenwerking met VLK, Politeia, VPPK, HILOK en VGK.
Donderdag keerden we terug naar ons stekje in de Koepuur, en dat voor niks minder
dan onze cocktailavond. In samenwerking met IAAS werd de Koepuur op zijn westerns ingekleed, en konden alle bezoekers genieten van cocktails aan studentikoze
prijzen! Een zeer geslaagde avond waarbij alle cocktails enorm in de smaak vielen
(zeldzame gebeurtenis).
Vrijdag sloten we de week af met een Verbondsvat, waarna heel wat verbondsleden
vertrokken op Four’hiver!
WEEK 6 (da’s nu). We startten onze week uiteraard met maandag, en daarbij ook nog
eens met de Hudson persoonlijkheidstesten. Hierbij gaf Hudson 20 van hun befaamde persoonlijkheidstesten weg fo’ free na een korte infosessie.
Dinsdag ontvingen we Chemicanen op onze faculteit (leden van de Chemica, nvda.).
Het was dan ook tijd voor niks minder dan onze gezamenlijke themafuif. In het teken
van Breaking Bad organiseerden we I am the one who boits. Het was een meer dan
geslaagde themafuif waarbij we meer bezoek kregen dan verwacht!
PBR stond niet stil: woensdag organiseerden ze Life after Uni. Vier sprekers kwamen
langs om te vertellen over enkele alternatieven van werken na het studeren. Zo werden de MaNaMa Economie en Bedrijfskunde, Postgraduaat Innoverend Ondernemen,
Lerarenopleiding en Doctoraat tot in de puntjes uitgelegd. Het was een zeer leerrijke
avond voor onze masterstudenten die nu beter weten welke kant ze op willen (of juist
nog minder, keuzestress).
Donderdag sloten we de verkorte week af met onze vice-activiteit: VLKaas- en wijnavond. Onze vice, Fara De Raeymaekers, deed er alles (maar dan ook écht alles) aan
om alle iets meer decadente boeren onder ons te verwennen. Zo maakte ze een evenement aan met zeer originele banner en nog originelere info, zorgde ze voor de nodige
lijst met benodigdheden, ging zij naar de winkel achter alle kazekes en wijnekes en
zorgde ze ervoor dat de zaal tijdig klaarstond voor onze bezoekers. Wat een vrouw!
Het was een zeer geslaagde en gezellige avond, en dat allemaal dankzij haar. Groot
applaus voor Fara De Raeymaekers!!
Vrijdag was het Dies Natalis, waarbij we allemaal vierden dat de UGent jarig was
door een dag vroeger naar huis te gaan.
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Zo, dit was het dan voor de voorbije weken! Maart was gevuld met enorm veel activiteiten voor jullie, maar deze zijn zeker nog niet ten einde. Pen daarom de volgende
activiteiten zeker neer:
Dinsdag 2 april: Project Sigma - Coupure
Woensdag 3 april: Paashaas - Vooruit
Vrijdag 5 april: vriendjes- en familiecantus - Paviljoen
Dinsdag 23 april: Paviljoencafé + gezelschapsspelletjesavond - Paviljoen
Woensdag 24 april: LBK - VLK Highlandgames - Leuven
Woensdag 25 april: top 33 - Paviljoen
Maandag 29 april: 12 UL - Sint-Pietersplein
Dinsdag 30 april: 24u van de Koepuur - Koepuur
Dinsdag 7 mei: Verkiezingen - Coupure
Donderdag 9 mei: Zwanenzang - Paviljoen
Wil je een meer gedetailleerde agenda? Surf dan naar https://www.boerekot.be/
kalender waar letterlijk alles op staat!
Zo, dit was het dan. Alvast een prettige Paasvakantie!
En ik heb mij uiteraard ook weer geamuseerd:
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Een betoog voor een goede nachtrust
Vice
Onlangs heb ik het boek ‘Slaap’ van de hersenwetenschapper en slaapexpert
Matthew Walker gelezen waarin hij uitlegt waarom slapen en dromen zo belangrijk zijn voor ons. Mensen die mij iets of wat kennen, weten dat ik hier
nogal hypocriet overkom want zelf neem ik het zeker niet al te nauw met de
aanbevolen hoeveelheid slaap – 8u per dag?! Ain’t nobody got time fo dat! –
maar onze slaap is echt wel een stuk belangrijker dan je op het eerste zicht zou
denken. En dus ga ik hier toch maar even een kleine samenvatting geven van
de invloeden van slaaptekort en dan volgen er nog een paar tips voor diegenen
die wel zouden willen slapen, maar toch wakker blijven liggen.
Meer dan de helft van de volwassenen in ontwikkelde landen krijgt niet elke dag de
aanbevolen 8 uur slaap. Dat is waarschijnlijk niets nieuws en zegt u waarschijnlijk ook
niet zo veel. “So what?”, denk je nu terwijl je zelf ook minder dan 8 uur slaapt en daar
helemaal geen probleem mee hebt. Het is in onze maatschappij - en zéker onder studenten - bijna een wedstrijd geworden om met zo weinig mogelijk slaap te blijven
functioneren, om zo aan te tonen dat je sterk genoeg bent om niet te moeten toegeven aan een schijnbaar banale behoefte als slapen. Maar we betalen er wel een vrij
grote prijs voor…
Meerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat 8 uur echt wel de minimale hoeveelheid slaap is die een mens nodig heeft per dag om optimaal te blijven functioneren. Een slaaptekort vanaf dat je minder dan 8u per dag slaapt, kan bepalen of iemand
wel of niet de ziekte van Alzheimer krijgt, de kans vergroten op het breken of dichtslibben van kransslagaders, bijdragen aan bijna alle psychische aandoeningen waaronder depressie, angststoornissen, zelfmoordneigingen enzovoort. Daarnaast krijg je
ook steeds meer honger als je een slaaptekort hebt, doordat onze hormonen uit balans worden gebracht én je verliest nog eens meer spiermassa in verhouding tot vetmassa. In combinatie met het gemiddelde dieet van een student verklaart dat dus
waarom we allemaal een paar kilootjes bijkomen tijdens onze studententijd.

Slaap op zich ondersteunt een heleboel van onze alledaagse functies, zoals ons leervermogen, geheugen en het vermogen om logische beslissingen te nemen. Door de
slaap kan onze psychologische gezondheid zichzelf herstellen om zo weer klaar te zijn
om de sociale en psychologische uitdagingen van de volgende dag aan te kunnen.
Voldoende slaap verbetert ons vermogen om sociaal-emotionele signalen te herkennen zodat we weer beter kunnen functioneren op sociaal vlak, en het stelt ons in staat
om intelligente besluiten te nemen en op grond van die besluiten te handelen.
De grootste reden waarom een slaaptekort direct zo’n grote impact heeft, is omdat we
niet de hele nacht lang ‘op dezelfde manier’ slapen. Er zijn grof gezegd twee soorten
slaap: de REMslaap, die ervoor zorgt dat bepaalde zenuwverbindingen versterkt worden en herinneringen dus opgeslagen worden en de niet-REMslaap, die ervoor zorgt
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dat andere zenuwverbindingen verbroken worden en overlappende of overbodige
herinneringen gewist worden om plaats te maken in ons geheugen. Die twee vormen
wisselen elkaar af in cycli van ongeveer 90 minuten, maar niet elke cyclus heeft dezelfde verhouding tussen de twee soorten. In het begin van de nacht overheerst de
niet-REMslaap en is er maar een klein aandeel REMslaap, dan worden er dus vooral
nodeloze herinneringen weggehaald en maar een paar kleine details toegevoegd. Tegen het einde van de nacht ontstaat de omgekeerde situatie, er moeten nog maar een
paar herinneringen gewist worden en vooral heel veel worden versterkt. Beide vormen van slaap zijn belangrijk voor de juiste hersen- en lichaamsfuncties, en vooral de
verhouding tussen de twee speelt een belangrijke rol. Als je twee uur vroeger zou
moeten opstaan dan normaal verlies je 25% van je totale slaap, maar dat vertaalt zich
wel in een verlies van 70 tot 90% van je REMslaap. De omgekeerde redenering gaat
uiteraard ook op, een verlies van slaap in het begin of op het einde zijn beide heel
slecht voor de verwerking van je herinneringen.
Volgens onze hersenen is ons leven dus eigenlijk opgedeeld in drie grote toestanden,
die elk een ander hersengolfpatroon vertonen. In wakkere toestand zijn de hersenen
bezig met de perceptie van allerlei impulsen. We zien, horen, voelen allerlei dingen
die worden geregistreerd in onze hersenen, aan een vrij snel tempo. Later, na het inslapen, neemt de niet-REMslaap over en de hersengolven gaan veel trager (lange golven, vs. de korte golven tijdens de wakkere toestand). In deze toestand zijn onze hersenen bezig met de reflectie van die impulsen van overdag. Langzaamaan wordt er
besloten welke zenuwverbindingen van het kortetermijngeheugen het waard zijn om
opgeslagen te worden in het langetermijngeheugen om daar herinneringen te worden. In de derde toestand, de REMslaap, volgt het hersengolfpatroon een gelijkaardig
ritme als tijdens de wakkere, alerte toestand. We zijn met een gelijkaardig fenomeen
bezig, namelijk het ontvangen van impulsen en aanmaken van zenuwverbindingen,
maar nu gaat het om onze emoties, herinneringen en wensen die zich als dromen manifesteren in onze hersenen, waardoor we in staat zijn verbanden te leggen tussen die
herinneringen en eerdere ervaringen. Op die manier zijn we in staat om tijdens onze
slaap niet alleen de gebeurtenissen van diezelfde dag te verwerken, maar ze ook te
integreren in het grotere model van het leven.
Een goede nachtrust op alle mogelijke manieren, lang genoeg, tussen de juiste uren
en zonder onderbreking, is dus echt wel belangrijk voor ons, en dit is echt een boek
dat je ogen opent (en daarna ook terug sluit dus, hihi)! Om af te sluiten zoals beloofd,
geef ik hier nog een paar kleine tips mee om die slaap ’s avonds ietsje sneller te kunnen vatten.
-

Zowat de allerbelangrijkste tip, waar zowat iedereen het unaniem over eens
is, is het stoppen met allerlei schermpjes vanaf een uur tot anderhalf uur
voordat je gaat slapen. Het blauwe licht breekt het slaaphormoon melato
nine af waardoor de biologische klok in de war wordt gestuurd en je li
chaam en hersenen denken dat het nog geen tijd is om te gaan slapen. Pro
beer dus eens naar bed te gaan zonder gsm, tv of laptop, neem nog eens
een boek vast of speel een gezelschapsspelletje!
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-

Eet twee kiwi’s net voordat je gaat slapen! Geen idee waar deze redenering
vandaan komt, maar mijn oma zweert erbij en dat is nu eenmaal geen da
me om mee te discussiëren…

Nee, er zit ook echt een logische verklaring achter! Kiwi’s zijn een van de meest
antioxidantrijke fruitsoorten, wat helpt bij mensen met oxidatieve stress door bepaalde slaapstoornissen en daarbij hebben kiwi’s een hoog serotoninegehalte, wat
in ons lichaam omgezet wordt tot melatonine, het slaaphormoon.
-

Drink kamillethee voor het slapengaan. Kamille bevat glycine en dat vermin
dert een angstgevoel in ons lichaam en ontspant de spieren en zenuwen,
waardoor het lichaam in zijn geheel kalmer wordt.

-

Een paar druppeltjes lavendelolie op je kussen laten vallen heeft geen directe
invloed op de slaap, maar zorgt ook voor een algemene kalmerende wer
king op ons lichaam door een vermindering van de bloeddruk en het hart
ritme.

Slaapkusjes en -knuffels van iemand die nu haar eigen advies eindelijk eens gaat opvolgen en haar bioritme gaat proberen beteren xoxo
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Kattenweetjes voor kattenliefhebbers
Paviljoen
Wist je dat ISAAC NEWTON (!!!!) niet enkel een briljante wetenschapper, maar ook
de uitvinder van het kattenluik is?! Hij werd namelijk knettergek van zijn kat die hem
tijdens zijn onderzoek de hele tijd stoorde en wist dit zo op te lossen.
Wist je dat een kat op topsnelheid 50 km per uur kan lopen?! Dit is uiteraard afhankelijk van hoe vetgemest je kat is …
Wist je dat als je kat met beide ogen naar je knippert, ze je wil begroeten en tonen
hoe ontspannen ze is. Probeer zeker eens terug te knipperen (ogen langzaam open en
toe doen), je ziet er misschien als een mongool uit, maar als je een echte kattenvriend
bent, kan ik je verzekeren dat het het volledig waard is wanneer jouw minitijger terug
knippert.
Wist je dat kattenliefde en koffieverslaving goed samen gaan?! De beste koffie is namelijk afkomstig van koffiebonen geselecteerd door de Luwak of civetkat uit ZuidoosAzië. Deze katachtige leeft in de wildernis en verzamelt hier de beste koffiebessen
voor zijn maaltijd. Hij verteert enkel het vruchtvlees en KAKT de pitten terug uit. Deze worden dan door de koffieboeren verzameld, schoongemaakt (alee chance) en gebruikt als basis voor koffie. Maar pas op, aan dit weetje zit een groot nadeel gekoppeld, want het zorgt ervoor dat de beestjes in gevangenschap worden genomen voor
de productie van deze speciale koffie. (Nvdr: zieklekkere koffie, maar zie dat uw water
gekookt heeft, anders instant tourista!)

Afbeelding : Super cute Luwak (OFNI!?)
Wist je dat katten kunnen dromen?! Net zoals ons verwerken zij de gebeurtenissen
van de dag in hun diepe slaap en worden zo hun herinneringen georganiseerd. Over
wat ze echter dromen, zal altijd een raadsel blijven, maar ik ga er gewoon van uit dat
mijn kat geregeld over mij droomt…
Wist je dat volwassen katten niet via miauwen communiceren, maar via geur, lichaamstaal en krijs- en hisgeluiden?! Kittens miauwen wel nog naar hun moeder,
maar voor de rest is je kat haar gemiauw een schreeuw om aandacht die enkel voor
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mensen bedoeld is.
Wist je dat zowel Hitler als Napoleon een kattenfobie hadden?! Zo zie je maar : vertrouw nooit iemand die katten haat…
Wist je dat katten crepusculair (= schemeractief, Jaja, ik ben hier efkes met moeilijke
woorden aan het smijten) zijn? En ik ga er eigenlijk van uit dat je al lang wist dat katten het actiefst zijn bij schemering ’s morgens en ’s avonds, maar ik heb je nu toch
mooi een nieuw woord bij geleerd. ;p
Wist je dat Karl Lagerfield een overdreven kattenmens was?! Zijn kat had 2 nanny’s,
haar vast plekje in zijn privéjet en 3 miljoen dollar op haar rekening (ja jong, het leven
is niet eerlijk…).

Afbeelding : Coupette (kat van Karl) met model Laetitia Casta
Wist je dat katten beter in donker zien door een reflecterende laag achter hun netvlies?! Dit zorgt ervoor dat het inkomende licht weerkaatst waardoor ze meer zien. In
het volledige duisternis echter, zijn katten even blind als ons.
Wist je dat katten een 6e zintuig hebben?! Bij hun gehemelte vlak achter hun tanden
ligt het orgaan van Jacobson waarmee ze de geur van andere katten ‘ruiken’. Om dit
orgaan te gebruiken, zetten ze wagenwijd hun bek open.
Nauw, ik zou nog dagen kunnen doorgaan over katten, maar mijn kat roept me en ik
moet jullie nu laten… Toedels
Grtn
Sarah Hertekat
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Mononucleosis infectiosa
Cursus
Mononucleosis infectiosa, oftewel de kusjesziekte, is een virale infectie veroorzaakt
door het epstein-barrvirus. Iets in mij zegt dat een ongewoon groot deel van onze geliefde kring (lees: de VLK!) onlangs nog getroffen is door deze ziekte. De bron van
besmetting zou ergens rond midden november zijn opgedoken in ons midden. Wegens privacy redenen kunnen we deze naam niet noemen, maar ik kan jullie vertellen
dat ik Groet verdenk van alle besmettingen die zijn plaatsgevonden. Daarom voel ik
mij als medecursus verplicht om jullie te waarschuwen en hier wat meer uitleg te geven over deze infectie.
Meestal begint de kusjesziekte als een gewone keelontsteking waardoor men zich vermoeid kan voelen. Ook kunnen de lymfeklieren een beetje opgezwollen staan en kan
het zijn dat je je over het algemeen slecht voelt (niet te verwarren met brakheid, dat is
te wijten aan onze paviljoenactiviteiten, hihi). Meestal blijft het hierbij en gaat de
klierkoorts zelfs onopgemerkt voorbij. Soms kan het echter zijn dat je er echt ziek van
wordt, wat gepaard gaat met misselijkheid, hoofdpijn, koorts, geelzucht, huiduitslag,..
Een laatste optie is dat je als kleuter deze ziekte al hebt gehad en dus gewoon drager
kan worden als je in contact komt met een besmet persoon. Dit zal bij de meeste personen het geval zijn aangezien meer dan de helft van de mensen als kleuter al in contact is gekomen met dit virus. Bij twijfel raad ik aan je bloed te laten testen bij de dokter.
Voor een uitgebreidere theoretische uitleg verwijs ik jullie graag door naar onze
vriendjes in het UZ, maar wij als ingenieurs moeten ons focussen op hoe we het probleem gaan aanpakken. Een eerste oplossing zou zijn om een algemeen muilverbod in
te lassen op onze komende feestjes. Deze strategie is beter gekend als het uitsterfmodel. Dit houdt in dat we nieuwe besmettingen vermijden totdat geen enkele persoon nog besmettelijk is. Aangezien deze methode waarschijnlijk leidt tot minder plezier tijdens het fuiven en ook gewoon onhaalbaar is, moeten we op zoek naar iets anders. Het omgekeerde van vorige theorie bestaat erin om ervoor te zorgen dat iedereen besmet raakt. Zoals eerder vermeld kan je van dit virus slechts één keer echt ziek
worden, daarna heb je er geen last meer van. Als ik kijk naar wat er gemiddeld gebeurt op een paviljoenfeestje, lijkt mij dit een gepastere methode voor ons. Bij deze
roep ik dus op zo veel mogelijk te MUILEN op de komende activiteiten (moeten zelfs
geen feestjes zijn).
Om af te sluiten zou ik graag nog even willen vragen de verspreiding in kaart brengen. Mijn kennis is hierover nogal beperkt, waardoor ik moeite heb om mijn flow
chart op te stellen. Ongekende muilingen in de periode van december tot nu mogen
doorgestuurd worden naar vlk.cursus@gmail.com. Alvast bedankt!
PS: Griet geraakt nooit dingen echt kwijt, ze weet enkel een tijdje niet waar haar spullen zijn, maar vindt ze altijd terug (meestal in de Delta)! (Nvdr.: Haar waardigheid is
echter nog steeds zoek. Als je ze vindt, mail dan naar vlk.cursus@gmail.com.)
PSS: Sorry Michiel V. voor de besmetting, ik was zelf niet op de hoogte ik zelf besmet
was
xoxo kaboutercursus ♥♥
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Abituriëntendag

(of

gewoon

opendeurdag

van

de

bio-

ingenieurs)

PR Intern
Op zaterdag 15 maart was het opendeurdag op de faculteit. Nieuwsgierig kwamen 6e
jaars studenten uit het middelbaar (jaja van het jaar 2001) een kijkje nemen op de faculteit.
We volgden het verhaal van Jean-louis-françois-michel en zijn ouders.
“Met open mond binnenkomend aan de coupure, vinden mijn mama, papa en ik uiteindelijk de agora. We komen de agora binnen en krijgen een foldertje met van alle
informatie in. Meteen valt de studentenvereniging met hun dikke linten op. Er staan
verschillende standjes en zotte opstellingen klaar. Buizen met verschillende vloeistoffen in, doorzichtige dozen met darren erin die je mag aaien en zelfs een standje
met gratis drank. Ja ik voel het dit kan wel eens de juiste keuze zijn.”
“Voor ik kan rondkijken zeggen mijn ouders dat we eerst naar de oehoe moeten. Je
ouders meenemen naar zo’n dag… Het kan zo zijn voordelen en nadelen hebben. Ten
eerste vraagt je mama alles, echt werkelijk alles. Wat enerzijds handig is, zo moet ik
niets vragen. Ten tweede staat je papa meestal gewoon rond te kijken en op z’n gemakje de mama haar werk laten doen. En ik, van mij wordt verwacht dat ik vragen
stel, maar hoe kan dat als mijn mama ze allemaal stelt? Werkelijk ongelooflijk.
Na het oplopen van de trappen komen we een aula binnen. Die welbefaamde oehoe,
wat ik ook een rare naam vind. Ik leid mijn ouders strategisch naar het 2e deel van de
aula, zodat we niet te dicht hoeven te zitten en ik minder opval.”
“En dan beginnen de presentaties. Eerst eentje van de decaan, dan eentje van iemand
van de onderwijscommissie (wat dat ook mag zijn) en dan nog eentje van de VLK.
De eerste 2 zouden normaal samen een halfuurtje geduurd mogen hebben, maar na
50 minuten te luisteren naar deze overload aan informatie mag het toch echt wel eens
stoppen.”
“Eindelijk is daar dan de presentatie van de VLK, yess nu kan het interessant worden!
En wow de jongen die daar op komt gelopen is direct al enorm overweldigend, met
zijn mooie bruine haardos, zijn prachtige blauwe ogen en zijn aangename charisma
heeft hij direct de zaal in zijn greep. Hij moet spijtig genoeg wel een beetje doorpraten door tijdsnood maar dat maakt het eigenlijk wel best grappig. Na 5 minuten is hij
al klaar maar, hij heeft wel de hele zaal weten overtuigen om eens langs te gaan bij
het standje van de VLK.”
“We gaan de oehoe uit en stappen terug richting de standjes.
Terwijl ik aan het hopen was dat ik dat geweldige PR Intern team volgend jaar nog
eens terug zou zien, kwam een ding zeer helder tot mij.
Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar het standje van de VLK maar mijn ouders denken daar duidelijk anders over. Het leven is meer dan enkel feesten, zeggen ze, ja
hoor natuurlijk….”
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“Na nog een tiental minuten rond te slenteren van afstudeerrichting naar afstudeerrichting komen we dan eindelijk aan bij het standje van de VLK.
Spijtig genoeg staat er wel redelijk wat volk aan te schuiven maar met een glimlach op
hun gezicht beantwoorden de o zo sociale praesidiumleden vraag na vraag. En ja hoor
na een 5 minuten te wachten heb ik dan toch eindelijk iemand zijn aandacht. Nog zo
een knappe gast! Deze keer was het de praeses. Met zijn zwoele stem begon hij direct
uitleg te geven over elke eerstejaarscursus. Met zijn uitleg leken de wiskundige getallen echt interessant!
En zijn ogen wow, de door zijn bril versterkte irissen lieten mij echt niet meer los.
Toen ik vertrok op deze o zo geweldige dag wist ik nog steeds niet zeker of ik wel bioir ging studeren, maar 1 ding wist ik wel.
Ik ben gay en dat is oké.”
Groetjes,
Je heteroseksuele pr intern team
Ward en Fien
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Een slokje natuur
Penning
Je hebt er misschien al van gehoord in de les of je hebt het misschien al eens zien
staan in de winkel, maar heb je het ooit al zelf afgetapt?
Hier vind je hoe je een boom kan aftappen om een slokje natuur te drinken.
De bomen die hiervoor geschikt zijn zijn berk (Betula sp.), suikeresdoorn (Acer saccharum), linde (Tilia sp.), jonge larix (larix sp.) en de jonge walnotenboom (Juglans
regia).
De minst schadelijke methode voor de boom is om een tak af te snijden en is aan te
raden als je maar een kleine hoeveelheid wenst af te tappen.
Hoe ga je te werk?
Geschikte periode om het sap te tappen is begin maart, als de sapstroom terug op
gang komt
Als de boom niet uw eigendom is moet je eerst toestemming vragen aan de eigenaar.
Eerst en vooral zoek je dus een van de bovenvermelde bomen, voor de berk, suiker
esdoorn en linde gaat de voorkeur naar stevige en iets oudere bomen.
Snij een laaghangende tak/twijg, een kleine tak volstaat,
schuin af met een snoeischaar of een mes.
Schuif een fles over de tak en maak deze vast met een lang touw.
Gebruik het lange uiteinde van het touw om de tak naar beneden te buigen en
rond de boom vast te maken.
Wacht, en blijf wachten tot je fles vol is, dit kan lang duren, 6u of langer.

Na het tappen de fles en het touw verwijderen.
Van het sap kun je ook wijn maken, hier een receptje:
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WIJN
Kook het sap kort nadat men het heeft afgetapt. Want het sap is niet echt lang houdbaar.
5 liter sap
1,2 kilo rietsuiker
200 gram rozijnen
het sap en geraspte schil van twee citroenen ( wel onbehandelde citroen gebruiken)
wijngist
gistvoedingszout
Voeg aan het kokende sap de suiker toe en roer alles totdat het volledig is opgenomen.
Was de rozijnen, hak ze grof en doe ze in een gistingsbak of emmer.
Giet het kokende sap over de rozijnen en laat het vervolgens tot kamertemperatuur
afkoelen.
Voeg dan het citroensap en de gist erbij. Laat het mengsel zeker 3 tot 4 dagen op kamertemperatuur gisten. Dek de emmer wel af met een doek. Roer twee keer per dag
door het gistende mengsel. Zeef nu de inhoud en vul er een gistingsfles mee. Sluit deze fermentatiefles af met een waterslot.
Veel plezier ermee
Penningmeester out

Bronnen:
http://www.nederlands-dis.nl/uncategorized/dranken/berk-boom-sapaftappen-uit-de-natuur-of-je-tuin/
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De Drie Rijken
Ruben Savels
Onze faculteit is bijna 100 jaar oud en heeft in al die jaren verschillende namen gedragen. Alle voorgaande namen verwezen naar haar oorspronkelijke focus: de landbouw.
In 2004 kreeg ze echter haar huidige naam: ‘Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen’.
En terecht, want de opleiding en het onderzoek omvatten ondertussen veel meer dan
enkel landbouw!

Onze generatie is echter voor een stuk de band met de natuur en de bijhorende kennis ervan verloren. Planten, dieren en micro-organismen leven in uiterst complexe
verhoudingen met elkaar samen en dit levert prachtige natuurlijke of kunstmatige
ecosystemen op. Om deze des te meer te kunnen waarderen, dien je ze natuurlijk
eerst te herkennen en hun specifieke gedragingen te weten. Daarom stel ik jullie elke
maand een vertegenwoordiger uit drie rijken voor, die op een of andere manier met
elkaar verwoven zijn in de natuur!

Dier: Atta cephalotes
Atta cephalotes of de Parasolmier is een
van de bekendste mierensoorten ter wereld. Ze komen voor in tropische en subtropische regio’s van het Amerikaanse
continent. Het is het typevoorbeeld van de
zogenaamde ‘bladsnijdersmieren’.
Mieren zijn sociale kolonievormende insecten en hebben net als honingbijen een
hiërarchisch systeem waarbij individuen worden ingedeeld volgens hun specifieke
taak. Verkennermieren speuren in de omgeving van het nest naar geschikte bomen en
struiken, en leggen een geurspoor aan dat dan de transportmieren op het juiste pad
moet brengen. Deze transportmieren knippen met hun scherpe mandibels stukjes uit
de bladeren die tot wel 5000 keer hun eigen gewicht wegen. Om deze mieren tijdens
het transport te beschermen tegen aanvallen van parasieten worden lijfwachtmieren
ingezet die meerijden op de bladstukjes. Eenmaal de bladstukjes in het nest aankomen, nemen kleinere werksters het over door het blad verder in kleinere stukjes te
bijten, waarna deze stukjes door nóg kleinere werksters worden gekauwd tot kleine
bolletjes die dan uiteindelijk op een schimmeltuin worden gelegd.
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Deze schimmeltuin wordt actief onderhouden
door de kleinste mieren, die het oppervlak van
het mycelium betasten en sporen en hyfen van
andere schimmelsoorten verwijderen. Ze halen
ook stukjes van het mycelium af om aan andere mieren te geven als voedsel of om nieuwe
schimmeltuinen aan te leggen. De nesten zijn
erg vertakt en hebben naast kamers voor
schimmeltuinen ook afvalkamers waarin dode
mieren en afgestorven mycelium in worden
opgeslagen. Het onderhoud van deze afvalkamers wordt uitbesteed aan de reeds zieke of besmette mieren die een kortere levensverwachting hebben. Als deze de afvalkamers proberen te verlaten worden ze door
andere mieren gedood of teruggedwongen.
Deze mieren halen dus bovengronds plantaardig materiaal en voederen dit aan
schimmels, waarna ze de schimmels gebruiken als voedsel voor hun kolonie. Herken
je deze werkwijze ergens van? Natuurlijk, het is het principe van landbouw! Terwijl
wij pas een goeie 10.000 jaar geleden aan domesticatie begonnen te doen, zijn deze
mieren hier al miljoenen jaren mee bezig. Door deze lange co-evolutie kunnen de
mieren niet meer zonder de schimmel overleven en vice versa!

Micro-organisme: Agaricus bisporus
Leucoagaricus en Leucocoprinus zijn genera
waarvan bekend is dat ze door mieren worden gecultiveerd. Ze zijn beiden lid van de
familie van de Agaricaceae, waarvan Agaricus bisporus of de champignon het bekendste lid is. Omdat deze laatste een stuk interessanter is dan de twee voorgaande, zal ik
verder vertellen over de champignon!
Champignons groeien van nature in bossen
en velden in Europa en Noord-Amerika, waar ze sinds mensenheugenis bekend stonden als eetbare en lekkere paddenstoelen. De eerste doelgerichte cultivatie van
champginons gebeurde in de omgeving van Parijs en vond plaats op plantaardig afval.
Tegenwoordig worden champignons nog steeds deels op reststromen uit de landbouw en voedingsindustrie gekweekt. Als basis wordt een laag structuurrijke compost
gebruikt, waarop mycelium wordt geïnoculeerd. Deze wordt afgedekt met een laag
veen, waardoor het vochtgehalte en de temperatuur vrij stabiel blijven. Dit veen is een
grondsoort die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal en door het afgraven en het verdere gebruik ervan worden vaak kwetsbare en eeuwenoude natuurgebieden beschadigd en wordt door oxidatie extra CO2 vrijgesteld.
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Eenmaal ze de grootte van een speldenkop gepasseerd zijn,
groeien ze ongelooflijk snel. Ongeveer drie weken na inoculatie kunnen de eerste champignons worden geplukt,
maar als men ze verder laat uitgroeien krijgt men portobello paddenstoelen, waarvan de hoed een diameter heeft van
meer dan 12 cm!
In vele tuincentra worden kweeksets voor champignons
verkocht, en ik kan alleen maar aanraden om hier eens mee
te beginnen! Laat misschien ook eens enkele champignons
uitgroeien tot portobello’s, en bak ze in boter met wat tijm en rozemarijn. Veel lekkerder dan dit wordt het niet!

Dier: Aphidoidea
Bladluizen of Aphidoidea zijn kleine herbivore insecten die
zich voeden door met hun stekend-zuigende monddelen
het floëem aan te boren en zo het nutriëntenrijke floëemsap
opzuigen. Hierdoor worden sommige soorten als plagen gezien in landbouw en bosbouw. De meeste economische
schade wordt echter veroorzaakt door de overdracht van
virussen tussen planten.
Omdat bladluizen vaak grote hoeveelheden floëemsap opnemen en ze hieruit niet alle suikers nodig hebben, scheiden ze de overtollige suikers in een nectar-achtige vloeistof af via hun achterlijf. Deze
vloeistof wordt honingdauw genoemd, en het wordt door sommige andere insecten
als voedingsbron gebruikt, waaronder bijen, hommels en - je had het misschien al
kunnen raden – mieren!
Net zoals sommige mieren aan schimmelkweek
doen om zich te voorzien van voedsel, houden
sommige mieren bladluizen als ‘melkvee’! De mieren beschermen deze bladluizen tegen predators
zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen, en in ruil
mogen de mieren de bladluizen ‘melken’ voor hun
honingdauw.
Van deze gedragingen zijn ontelbaar veel video’s
te vinden op YouTube, en ik raad zeker aan om dit
eens op te zoeken! Als je insecten interessant
vindt, raad ik ook zeker aan om het keuzevak
‘Toegepaste entomologie’ uit de master landbouwkunde te volgen. Een volledig vak
over insecten dus, waarin zowel nuttige als schadelijke insecten aan bod komen, maar
ze hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn bijzonder fascinerend!
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DIY KATERDRANK: Kombucha
Feest
Het grootste onderzoekdomein onder de studenten is toch wel het onderzoek naar
gegiste dranken. Over geen enkel ander onderwerp worden er zoveel praktische lessen georganiseerd. Dit valt spijtig genoeg niet tijdens de officiële lesuren maar door
het grote enthousiasme van studenten kunnen ze hier zonder probleem heel de nacht
over studeren, vaak nachtje door. Dit brengt spijtig genoeg wel wat problemen met
zich mee, namelijk de grote hoofdpijn die je kan voelen de volgende dag. Laten we dit
steken op het feit dat je hersenen al de leerstof van gisteren nog moet verwerken. Het
onderzoek naar die drank ligt dus even stil.
Zo dacht je maar, er is namelijk een ander heerlijke drank dat onderzocht kan worden
om je weer fris en goed te voelen: Kombucha. Kombucha is een drankje dat je zelf kan
brouwen om de effecten van de brouwsels van het vorige nachtje studeren te verminderen. Dit is een goed, gezond alternatief voor frisdrank.
Maar wat is kombucha nu eigenlijk? Kombucha is een gefermenteerde thee. Om het
bereidingsproces simplistisch samen te vatten: Ge smijt een zwammeke in wa zoeten
thee en da wordt echt lekker. Deze ‘zwam’ is geen schimmel, maar een symbiose van
bacteriën (voornamelijk azijnzuurbacteriën) en gisten (voornamelijk saccharomyces)
en wordt vaak een ‘SCOBY’ genoemd (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast).

Hoe brouw je dit heerlijke brouwsel?
Om te beginnen heb je een SCOBY nodig. Deze kan je vinden door naar je dichtstbijzijnde vriendelijke rosse te stappen en een scoby aan hem te vragen, deze zal je dan
ineens inleiden tot de wonderlijke wereld van fermentatie en kombucha (thenks jerre
xoxo).
Vervolgens zet je een ongeveer anderhalve liter straffe, zwarte thee. Het is belangrijk
dat het pure zwarte thee is en dat er geen andere vieze onbekende dingskes aan toegevoegd zijn (geen infusions dus enzo). Deze thee
breng je over in een GLAZEN pot/bokaal (he kijk
ik heb glazen in hoofdletters geschreven dan zal
het materiaal wel belangrijk zijn precies).
Hier voeg je zo’n 200g witte suiker aan toe. ‘eikes
da is veel suiker da is toch niet gezond’ haha dommerik dat is de voeding voor de bacteriën en gisten
en wordt dus omgezet tot allerlei andere dingen
zoals glucuronzuur, melkzuur, azijnzuur en vitamines B. Voeg dus zeker niet te weinig of ge zorgt
er voor dat de bacteriën gaan verhongeren, vuile
smeerlap.
Vervolgens laat je de thee afkoelen voordat de
SCOBY er in gedropt wordt, anders gaan al die
vriendelijke beestjes dood :’(

21

Oké nu zit de SCOBY er in en zorg je er voor dat de opening van de glazen bokaal afgedekt wordt met een doek en een rekker. Zo kan er nog wel lucht in maar geen stof
en andere shit. Laat dit goedje nu voor minstens een week fermenteren (dit is de eerste fermentatie).
Tijdens deze week zal je zien dat uw SCOBY zal groeien en een kleine baby-scoby
krijgt (haha snapt ge ik heb geen hoofdletters gebruikt want het is nog een kleintje)
Deze baby kan je gebruiken om extra veel kombucha te maken of om aan iemand te
geven die ook graag kombucha zou willen maken.
Als de thee niet meer zoet proeft, maar een aangename zurige smaak heeft, dan is ie
klaar en kan je lekker smullen of het nog aan een tweede fermentatie onderwerpen.
Anyway, breng de thee over in glazen flessen. Als je wil kan je hieraan fruitsap toevoegen van eender welk fruit (frambozen is wel nice heb ik gehoord) en twee dagen nog
laten staan in gesloten flessen. Hierdoor zal er door de tweede fermentatie CO2 vrijgesteld worden die uw drank een aangename prik gaat geven.
Nu is het echt klaar en kan je het nog een tijdje in de frigo bijhouden.
Oké ladies and gentlemen, ga maar aan de slag en geniet van dit verdacht simpele
brouwproces waarmee je iedereen kan impressen en veruit de coolste persoon uit uw
vriendengroep kunt worden.
Tip: experimenteer met verschillende soorten fruit die je er aan toevoegt om lekkere
combinaties te vinden of geniet van de pure smaak van kombucha.

HMMMM LEKKER
Groetjes van feest, die je voorziet van kennis vóór het feesten, tijdens het feesten en
nu ook al na het feesten.

Wow, allemaal verschillende kleuren kombucha door het fruit dat er in zit. Episch.
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Proloog: de 12-urenloop
Spordt
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: 29 april van 9 tot 21u!!
Menig student hoort reeds al de geruchten over de 12-urenloop. Er wordt gefluisterd
en er worden duistere deals gesloten. er wordt getreiterd en er wordt omgekocht. Er
wordt getraind en er wordt gegokt… Maar wat houdt dit nu precies in, die 12urenloop, en waarom is er zo veel commotie rond?
Laten we allereerst beginnen met een korte beschrijving van het evenement voor eerstejaars en vrienden van de FBW die nooit eerder gekomen zijn (foei!)(en hehe gemist
iets *wink*):
De 12urenloop is dé sportieve en studentikoze activiteit voor alle Gentse studenten! In
de eerste plaats is het een loopwedstrijd, waar door aflossing in 12 uur zoveel mogelijk
rondjes van 347,333 meter worden gelopen (dat is dus een toertje lopen en dan een
aflossingsstok doorgeven aan de volgende voor moest ge het nog niet door hebben
he). Het hele gebeuren vindt plaats in een ontspannen sfeertje dat eigen is aan het
studentenleven (haha tenzij je voor de top 4 strijdt, weg ontspannen sfeer, alleja voor
de organisatie toch he)(wij dus he, voor jullie is het nog steeds ontspannen, wij sterven gewoon een beetje)(beetje veel).
Met de bio-ingenieurs hebben wij hier heel wat eer te verdedigen, want we behalen
namelijk al jaar en dag de derde plaats! Maar dit jaar zal het spannender dan ooit te
voren worden. De VGK (geneeskunde that is) zit ons op de hielen. Maar ik ben er gerust in, we zullen voor elk toertje rond het Sint-Pietersplein strijden en onze huid
duur verkopen!
Net zoals de vorige jaren zullen we voor de 12-urenloop de echte ingenieurs verenigen
en samen met de burgerlijk ingenieurs een tent delen om maximale loopvuurkracht
samen te brengen. Met onze tent gaan we de strijd aan met de tent van gezondheidswetenschappen ofzoiets (HILOK, geneeskunde, geen VLAK, VBK, Dentalia, … wel met
VPPK die daar niets te zoeken hebben eigenlijk feitelijk). Je ziet het al, mentaal staan
we veel sterker, een must om onze derde plaats te behalen!
Daarnaast valt er aan het Sint-Pietersplein ook heel wat anders te beleven. De diverse
studentenverenigingen zorgen voor animatie en vertier dat eenieders wensen zal vervullen. Om 21u wordt de strijdbijl begraven en barst het openluchtfeest lost met een
live band en een headliner. Alle kringen houden hier dus eigenlijk hun eigen cafetent
open hehe. Er zal bier vloeien! Maar ook voor de hongerigen niet getreurd: met de
VLK verkopen we al eeuwen pasta, spek met eieren en braadworsten. De andere kringen zetten ook hun beste beentje voor, het is gewoon nooit zo gezellig en leuk als in
de ingenieurstent (it’s true, 99,9% van de random steekproef bij enkel ingenieurs
vond onze tent de leukste).
De dagindeling op dit sportieve maar toch ludieke evenement gaat ongeveer als volgt:
6-9u alles in gereedheid brengen
9-21u lopen!!
21-…u feestje bouwen
Ge ziet, tis niet zo moeilijk he.
Van het Sportteam VLK (Simon, Silke, Eline, Emil) krijg je binnenkort een berichtje in
je inbox om je verder te enthousiasmeren voor dit evenement, vergeet dus zeker af en
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toe niet naar je onbekende berichtverzoeken te kijken.
Met veel kusjes en knuffels en nog wat kusjes van je favoriete Sportteam!
Hier wat sfeerbeelden van afgelopen jaren:
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Debunking met cultuur: ‘De Muilcirkel’
Beste lezer, met trots presenteer ik jullie een nieuw maandelijks groeiartikel (of ja
toch al zeker voor deze groei): ‘Debunking met cultuur’. Deze editie zal het over niets
anders gaan dan de fameuze muilcirkel. “Maar huh? In de vorige groei was daar toch
al iets over geschreven?” zouden de meeste onder jullie nu zeggen. Wel beste lezer,
dat artikel was zoals onze Donald zou zeggen ‘FAKE NEWS’. Maar wees gerust, cultuur is hier om alles recht te zetten. Dus bij deze… Let’s get started!!
De muilcirkel. Een term die alom bekend is onder onze leden… jammer genoeg. Een
samenraapsel van alle muilkes die het praesidium al gedaan heeft. Sommigen onder
jullie zouden nu misschien zeggen: “Merde! Oe komt da kik da nog nooit heb gezien?”. Wel, dat is omdat dit op de meest strategische plaats hangt… (ja, ge ging er
toch nie van uit dat ik de exacte locatie zou zeggen
).
Maar oké nu jullie weten wat het is, kunnen we overgaan naar de fouten in het vorige
artikel met betrekking tot de evolutie van de muilkes doorheen het semester. Waarom per semester? Wel omdat het er gewoonweg te veel zijn om al deze van op één
jaar samen te krijgen. Erg eh?
Nu, in het vorige artikel werd dit vergeleken met de sigmoïdale groeicurve van een
micro-organisme. Niets is echter minder waar! Daarom kom ik af met een hele nieuwe grafiek (pls nie judgen op mn grafiek-maak skillz).

De grote vakantie zit erop! Iedereen kijkt al met volle zin uit naar het nieuwe semester. Dit valt ook meteen te merken op de muilcirkel. Lag-fases komen duidelijk niet
voor. Men bemerkt een constante groei tot en met week 3. Na week 3 beginnen de
eerste practica en taken welke een lichte daling in het uitgaan met zich meebrengen
en bijkomend dus ook in muilkes.
In week 4 of 5 ziet men echter opeens een grote piek. Dames en heren, ik stel u voor
aan de ‘Beiaardcantus’. Men kan dus duidelijk een verband trekken tussen de hoeveelheid zatte kringmensen en de hoeveelheid muilkes. Hierna volgt terug een sterke daling in muilkes welke steeds meer stagneert naarmate het semester vordert.
Ten slotte kunnen we nog net 1 abnormaliteit opmerken rond week 12, de fameuze
‘Massacantus’. Hier doet iedereen nog ne laatste keer goe zijn best waarna het tijd is
om gedag te zeggen tegen je vrienden en den alcohol. En terwijl je je mentaal voorbereidt op 2 maand geïsoleerd zijn van de wereld kijk je naar de muilcirkel en bedenk je
wat voor varken je niet bent geweest.
Zie zo! Alles opgeklaard.
Tot de volgende!
Cultuur out!
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Reactie van de beklaagde
Voor ik mijn weerwoord begin, wil ik toch wel even meedelen dat ik zeer genoegd ben
met het feit dat mijn model zo besproken is. Als pseudowetenschapper is dat het
mooiste cadeau dat er is.
Eerst en vooral: Er is niet correct gerefereerd naar mijn artikel. Waar is die " Bredael,
K. (2019*,maart). Case-study: De muilcirkel. Groei, 50-51. " Maar goed, ik zie het deze
keer door de vingers. Het was namelijk zeer verwarrend omdat het verkeerde *jaartal
op de cover stond van het tijdschrift waarin mijn artikel is verschenen. Verder wil ik
nog zeggen dat mijn artikel niet goed is gelezen geweest. Ik heb namelijk geschreven
dat er verder onderzoek nodig was om een model te vinden met interacties met de
buitenwereld, m.a.w. andere muilcirkels van andere kringen. Dit artikel kan ik dus
niet beschouwen als 'debunking', maar als een artikel van een andere pseudowetenschapper die mijn model verder heeft uitgewerkt. Bedankt daarvoor!!
PS. Cultuur heeft zijn best gedaan met de grafiek. Hoe brakker, hoe beter voor een
pseudowetenschapper.
Kato
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Bierbrouwen 2019 – hoe enkele vrienden
samen iets lekkers kunnen maken
Lies Cambie
25 februari, 19u07. Ik trek de deur van het paviljoen open.
‘Net op tijd’, roept Evy uit. Mijn brouwgezellin weet ook wel dat een Lies Cambie eerder vijf minuten te laat dan te vroeg komt voor dit soort gelegenheden. Ik kan het
echter meteen goedmaken: een zak tortilla chips was alles wat er nodig was voor een
goeddunkende knik. Daarnaast haal ik ons zelfgebrouwen biertje uit: twee flesjes pure
trots. Meteen kwamen alle herinneringen terug boven: van de eerste dag dat ik Evy
vroeg om de brouwworkshop te volgen en we een team samenstelden, tot het verzamelen van de ingrediënten en de brouwdag eind november. Ik herinner me nog levendig hoe we sukkelden om ons brouwwater warm genoeg te krijgen a.d.h.v. een gebrekkig elektrisch vuurtje. We gebruikten waterkokers en isoleerden de kookpot met
sjaals, alles hadden we ervoor over. In deze herinnering zie ik de kookpot nog staan
op de plaats waar we brouwden, nu enkele meters van onze zitplaatsen verwijderd.
We zitten nu op houten stoelen die een kring vormen met alle teams die aan de
brouwworkshop hebben deelgenomen. Iedereen met hun eigen biertje, hun eigen verhaal.
Anticiperend zit iedereen nerveus rond te kijken, tot Ruben - een van de Fouriers die
de brouwworkshop had georganiseerd - met de verlossende woorden kwam: “Nu iedereen hier ongeveer is, kunnen we beginnen!”. Hij legt uit hoe elke groep om beurten
hun bier mag voorstellen en vervolgens de cirkel rond laten gaan om te worden geproefd. Iedere groep zal elkaar beoordelen met een quotering van 1 tot 10 die zal bepalen welk bier het meest wordt gesmaakt. De prestatiedruk was er en Evy en ik kunnen
nog maar net bedenken hoe we ons biertje gaan voorstellen. Geel als we zijn – waarbij
geel staat voor persoonlijkheid: chaotisch, spontaan, uitbundig – weten we met enkele korte afspraken iets uit onze mouw te schudden:
Ik begin: ‘Op een warme Septemberavond… Evy en ik waren op haar appartement, uitgeblust in de zetel naar De Afspraak aan het kijken. Eigenlijk waren we vooral droevig
omdat een heel goede vriendin van ons, Carolita, enkele dagen geleden naar Ecuador
was terugverhuisd. Het voelde als een gemis, maar ik vond dat we onszelf niet zo konden laten gaan. “Is dat nu wat van ons geworden is, saaie volwassenen die naar politiek
kijken?” riep ik uit. Ik was vastberaden om nog iets leuks te maken van deze avond. En
voor je het wist zaten we elkaar op te peppen met de meest ambitieuze ideeën. We fantaseerden dat we een biertje zouden maken, en de opbrengst gebruiken om Carol terug
naar België te brengen. Met Evy haar bierachtergrond aan het KAHO st. Lieven, en ik
die ooit eens een eindwerk over bierbrouwen had gedaan leek dat nog niet eens zo’n onmogelijk plan.
“Ik weet wel een goede manier om te beginnen”, zei ik. “de VLK organiseert elk jaar een
brouwworkshop, we kunnen ons inschrijven”. “Fantastisch!” riep Evy uit, meteen enthousiast. Ze stelde ook voor om Evan in te schakelen, één van haar ander ‘international
friends’. Evan heeft ooit nog iets in een brouwerij gedaan in de Filipijnen, een waardige
aanvulling voor ons team. “En dan nog iemand, iemand neutraler”, dachten we. “Iemand
die vanuit een niet-brouw achtergrond een objectievere mening kan geven”. Catheline!
En ze is nog ondernemend ook. Een messenger-gesprek zou het officiële begin van het
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Beer Dream Team inluiden. Als teambuilding activiteit stelde ik voor om naar het Poperings bierfestival te komen. Daar zouden we met elkaar kunnen kennismaken en onze
smaken kunnen afstemmen.
Ik kijk naar Evy en zij vervolgt het verhaal. “En zodus, waren Evan, Catheline en mezelf
op weg naar Poperinge. Aangekomen in het eindstationnetje overviel ons een vlaag van
sympathie voor de bescheiden hoppestad. We struinden over het voetpad, de gouden
hopbellen volgend die in te tegels ingewerkt waren, richting de markt. Spontaan begonnen we te zingen: po po po, poperinge! Op het marktplein vonden we een lokale tearoom waar we rustig konden lunchen voor een verbazend schappelijke prijs, vergeleken
met de Gentse binnenstad. Iets waar we Lies straks over zouden loven voordat ze ons
naar het bierfestival zou begeleiden. Aangekomen in de festivalzaal werden we omringd
door allerlei sympathieke brouwerijen, een streling voor het oog. We konden een tafeltje
bemachtigen en na het proeven van enkele bieren, en nog enkele, en dan nog een paar,
vonden we een consensus over de smaak die we wilden bereiken voor ons eigen biertje.
Een blond, vlot drinkbaar en vooral uitgesproken hoppig biertje, een ode aan de stad
waar we te gast waren. Vandaar ook het eerste deel van de naam van ons bier, POPO,
voor po po po Poperinge! Voor de extra touch zouden we Thaise chilipepers toevoegen
aan het bier, een verwijzing naar de impulsieve aard van onze gele persoonlijkheid en
ook voor Spaanstalige roots van onze goede vriendin Carolita. POPO LOCO was geboren.
Verder vermeld Evy nog wat technische eigenschappen: berekend op 5,2% alcohol,
gebrouwen met een kleine hoeveelheid havermout ‘for the body’, bierstijl: New England IPA. Ik schenk het biertje onder een hoek van 45° voor de ogen van de toeschouwers en, na zelf nog eens finaal de aroma’s op te nemen, wordt onze parel de cirkel
ingestuurd.
Als vijfde groep in de reeks degustaties hebben we ondertussen zelf al kunnen proeven van enkele andere brouwsels: een honingbier – een kruidig bier – een bruin bier –
en ook nog een IPA, die ons telkens positief hadden verrast. De concurrentie zou niet
min zijn. Iedereen had de eer erin genomen om zo objectief mogelijk te proeven. Evy
en ik hadden ons er zelfs op toegelegd de score te berekenen als een optelsom van een
aantal criteria: uitzicht, geur, smaak, volmondigheid, marketing en een algemene appreciatie. En tussendoor zou de smaak geneutraliseerd worden met de Tortillachips,
om de quotering zeker niet aan het beïnvloeden van variabelen over te laten. Wanneer we ons eigen biertje de cirkel zien rondgaan keken we vol spanning of iets af te
lezen viel op het gelaat van de andere groepjes. Ons hart maakt een sprongetje wanneer de groep naast ons een compliment geeft over het aroma van ons biertje. De
avond kan nu al niet meer stuk. We genieten nog van de andere biertjes en het gezelschap en bellen na het verlaten van het Paviljoen nog uitgebreid met Evan. We rapporteren over onze marketing-skills en voelen de gelukzaligheid van de appreciatie
van ons bier.
Op drie maart komt uiteindelijk de verlossing: op de facebook-groep wordt de top
drie meegedeeld:
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We voelen ons in de zevende hemel! WE ARE GOING TO KORTRIJK!! Daar zou
namelijk de finale ronde van de brouwwedstrijd plaatsvinden: de strijd om de titel
voor beste bier van de faculteit.
Een eerste officiële team-meeting en wat opscheppen tegen onze naaste vrienden later was het eindelijk zo ver: op 20 maart zou een bus ingelegd worden naar Kortrijk
om daar de battle of the homebrews uit te vechten. Evy en ik namen plaats in de bus
en zouden Evan in Kortrijk terplekke ontmoeten. Aangekomen werden we vriendelijk
ontvangen door de organisatrice die zo vriendelijk was ons rond te leiden door de beruchte Kortrijkse UGent campus. Ze showde ons ook hun brouwmateriaal – brouwende bio-ingenieurs onder elkaar. Na deze korte intro vermeldde onze gastvrouw
dat om 19u30 de mensen van Omer zouden aankomen. Zij waren de bezielers en vooral sponsors van deze wedstrijd. Net genoeg tijd voor ons om Evan te vinden en nog
vlug een pastabar te zoeken. Een ‘fongsje’ leggen zou namelijk zeker een must zijn
voor een avond als deze waarop ongetwijfeld nog heel wat bier zou gedronken worden.
We vonden een kleine pastabar op een tien minuten wandelen van campus Kortrijk.
Kortrijk. Of all places, Kortrijk. Voor we het wisten begonnen we luidop te brainstormen tijdens de wandeltocht: Kortrijk, Ko, Co, Co Co, COCO LOCO! ‘we can add coconut’, stelde Evan voor. Aha! Past netjes binnen ons concept. POPO LOCO and COCO
LOCO. What would be next, brewing in Leuven where Evan currently lives? Leuleu
LOCO? LOLO LOCO? De mogelijkheden waren plots eindeloos! BOBO LOCO, where
bobo means stupid in filipino, was Evan to mention. Haha, grappend werden we er
ons van bewust dat dit het begin kon zijn van een exponentieel groeiend project.
Zouden we ooit bier verkopen om Carolita terug in België te krijgen? Stiekem durfden
we ook fantaseren over de wedstrijd die vanavond beslecht ging worden: What if we
win haha,…
Na de pasta keerden we terug naar de campus. Daar zouden we zien dat alle groepjes
hun weg hadden gevonden naar de plaats waar de battle zou beslecht worden. De drie
beste van de negen brouwels uit Gent, en de drie beste uit de vijf biertjes van Kortrijk.
Tussen hen twee hoge pieten van de Omer brouwerij, die al onze biertjes onafhankelijk van elkaar hadden geproefd en beoordeeld. Playtime was over. No more impressing with fancy stories. Only the best taste could win now.
Eerst werden alle biertjes overlopen en hun algemene bevindingen gegeven. Het eerste bier, ‘Bert’, een van de biertjes uit Kortrijk werd beoordeeld als fruitig, hoppig: lychee en rood fruit, overeenkomstig met een ander bier: POPO LOCO. We stonden als
aan de grond genageld. Dit eerste bier zou dus al een directe concurrent vormen. Hopelijk zou POPO LOCO nog kunnen overtuigen met het effect van het dry-hopping.
Of zou de lichte astringentie (drogend gevoel achteraf) Bert toch nog de das omdoen?
Vol spanning hoorden we aan hoe de andere biertjes ook goed onthaald werden, alhoewel hier en daar een off-flavour of een ongewenst effect. Maar de mensen van
Omer bleven herhalen hoe elk jaar de kwaliteit van de bieren beter was geworden.
We waren helemaal niet meer zo zeker van ons stuk. Evan wist niet wat er aan de
hand was omdat hij het Nederlands niet machtig is, en ik vertelde hem vlug hoe POPO LOCO als ‘correct bier, hoppig: citrus, limoen, ananas’ werd ervaren. Toen kwam
de ranking: zesde plaats, vijfde plaats, vierde plaats. Even een pauze om op adem te
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komen. POPO LOCO was nog niet vermeld en zou dus al op het podium belanden.
Een mooie verdienste. Ik was al tevreden. Mervel werd derde en de jury besloot: We
hebben gekozen voor POPO LOCO. Dit is een fris hoppig (IPA) type bier met typische hoparoma’s. Misschien weinig vernieuwend maar foutloos. Vooral de intense
verse hopgeur kon hen onderscheiden van tweede plaats Bert.
“We won”, fluisterde ik Evan toe, die nog geen clue had van wat er aan de hand was.
Er werd ons een mooie trofee in de handen gestopt en naast de jury poseerden we
voor de foto’s. Kijk eens aan. Haha. Ik kon het eerst niet goed geloven. We kregen als
prijs een mooie boekenreeks, essentieel voor alle hobbybrouwers, en ook een doos
met 16 speciale biertjes. De perfecte elementen om ons brouwproject gaande te houden: “knowledge and some tasting”, besloot ik tegen Evan. Evy maakte van de avond
gebruik wat te netwerken, zeker met de mensen van Omer. Ze had erop gestaan om
business cards te maken om ons label ‘out there’ te krijgen, te starten met vanavond.
Maar aangezien dat bij wishful thinking was gebleven besloot ik om er vooral nog een
gezellige avond van te maken.
Toen de bus ons rond middernacht terug in Gent bracht gunde ik me nog een nacht
uit, kwestie van mezelf toch te belonen. De grootste beloning kwam echter twee dagen nadien: toen ik thuiskwam en mijn vader eindelijk trots op me was. Had ik toch
iets bereikt tussen al dat studeren van luchtige materie door, zoals hij het maar al te
vaak aanbrengt. Deze is voor iedereen die bewijst dat bio-ingenieurs niet alleen maar
stoffige materie opnemen. Bio-ingenieurs brouwen bier. En bier, bier is best cool.

Aangezien ons nooit een dankwoordje werd gevraagd neem ik hier de gelegenheid om
nog eens iedereen te bedanken die meehielp met het tot stand komen van onze trots:
POPO LOCO. Ik vermeld Evy Van Hoey, Evan Yap en Catheline Pieters als core brew
crew. Stijn Buytaert en Yannick De Winter voor assistentie tijdens het bottelen en het
ontwerp van het logo respectievelijk. En natuurlijk ook de Fouriers die heel erg veel
tijd en moeite overhadden om dit alles voor ons mogelijk te maken.
Met Vriendelijke Groet
Lies Cambie
Studente 1ste Master Bio-ingenieur: Landbouwkunde
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How to plan the student life
Hier zit ik dan, nog enkele uren en het is alweer week 7.
Deze tijd van het jaar is geweldig; ik ben hele dagen aan het
rondtjollen van hot naar her, loop kilometers achter op mijn
cursussen en zit aan een gemiddelde van 5 uur slaap per
nacht/dag. Ik ben sowieso niet de enige met dit probleem
en toch krijg ik vaak van mensen de opmerking ‘Huhhh, gij
zijt op elke VLK-activiteit, doet dan ook nog wat FK-shizzles,
hebt een paard, fixt uw studies (min of meer), feest de hele
nacht én moet nog over en weer naar Limburg??
HOE??’ (Nvdr.: en ge schrijft nog groeiartikels, like whutttt?)
Wel, laat één van mijn talenten nu zijn dat ik echt heel georganiseerd mijn dagen (en nachten) kan inplannen. En dit
allemaal dankzij een papieren boekske dat ik helemaal zelf
kan indelen hoe ik wil.
Plannen via pc/gsm is overrated als je het mij vraagt, ik ben er nog nooit in geslaagd
om daar hetzelfde overzicht in te vinden als in mijn bullet journal. Ja, zo heet zo’n
boekske tegenwoordig. Een term die enorm in opmars is en vaak geassocieerd wordt
met uuuuren werk om er een waar kunstwerk van te maken en elke seconde van je
dag neer te pennen. Wel, die uren werk die sommigen erin steken, zijn echt geen
must om deftig te kunnen plannen. Het kan ook supersimpel, met gewoon hier en
daar wat lijnen enzo. Voordeel ten opzichte van een ‘prepared’ agenda? Je kan zelf
kiezen hoe je pagina-indeling werkt, hoeveel plaats je neemt voor welke dag en welke
extra’s je erin steekt (vb. een lessenrooster, reisplanning & meeneemlijstje, blokplanning, trainingsschema, werkuren, een random kribbelpagina enz).
Op de volgende bladzijde een prachtige collage van random boekskespagina’s. Je ziet,
in sommige pagina’s kan je meer tijd steken dan andere (vooral in het begin van het
jaar was de motivatie nog hoog). Het is heel duidelijk dat je een kleur kan gebruiken
per ‘categorie’ van activiteiten: school is oranje (lightgrijs), VLK is groen (donkerder
grijs), enz. Ook uit het boekske van onze tofste Spordt zit er een afbeelding bij.
Ziezo, ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren om jullie leven op papier te zetten.
Zeker met de examens in aantocht is dit écht een aanrader. En wie wilt er nu niet over
30 jaar kunnen terugkijken op al die leuke feestjes die ingepland stonden in die schone studententijd. ;)
Niet te missen: heb jij nog een goede levenshak die je graag met je mede-boerekotters
wil delen? Aarzel niet om hem door te sturen naar groei@boerekot.be!
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Crazy war stories: uitvindingen
Jonas Van den Broeck
Liefste VLK’ertjes
Zoals jullie al weten zever ik graag over een paar oorlogsverhaaltjes, maar om het een
beetje houdbaar te houden voor jullie probeer ik het een beetje in de lijnen van ‘bioingenieur’ te houden. De vorige keer sprak ik het bio gedeelte aan door het te hebben
over diertjes, wel nu ga ik proberen het ingenieur gedeelte aan te spreken. Als ingenieur in opleiding leren we problemen oplossen, hiervoor moeten we soms dingen uitvinden, dus eigenlijk zijn we ook een beetje uitvinders. In dit deel van mijn gekke oorlogsverhalen ga ik een paar uitvindingen uit oorlogscontext meegeven die vandaag de
dag nog gekend zijn. Veel leesplezier.

Maandverband
De eerste maandverbanden waren niet meer als vodden of andere stukken stof die na
gebruik uitgewassen en herbruikt werden (lekker ecologisch). Maar toen Amerika zin
had om mee te doen aan Wereldoorlog 1 veranderde dit. Bij het Amerikaanse leger en
Rode Kruis brachten ze een katoenen verband mee. Wat speciaal was aan dit verband
was dat het gevuld was met houtpulp, hierdoor was het reepje stof een stuk goedkoper. Het was specifiek ontworpen om een hoop bloed te absorberen, in verband met
grote wonden. Maar de verpleegsters in Frankrijk begonnen het te gebruiken als
maandverband, het was ideaal, het absorbeerde bloed en was goedkoop genoeg om
weg te gooien. Na de oorlog was de producent van het verband zijn grootste klanten
kwijt (het leger en het Rode Kruis) en kocht de surplus die het leger had terug op. Om
van de enorme voorraden af te geraken, moesten ze dus naar een andere markt stappen. Na een onderzoek vonden ze uit hoe de verpleegsters het gebruikten in de oorlog
en ze hadden hun nieuwe markt gevonden.

Microgolfoven
Iedere kotstudent heeft een soort van liefdesrelatie met een microgolfoven. Ook al
kook je zelf, eet je kant en klaar maaltijden of krijg je eten mee van thuis. Je microgolfoven is zelden ongebruikt, maar weet je ook hoe dat hij/zij uitgevonden is? Het
begon bij een ingenieur (stond mogelijks op een berg en zei mogelijks ‘ingenieurs zijn
superieur’) genaamd Percy Spencer, hij was aan het werken aan een radarset in 1945,
net na de oorlog. Tijdens het testen merkte hij dat de chocoladereep in zijn broekzak
gesmolten was. Dit was het begin van de microgolfoven, natuurlijk als een nieuwsgierige en hongerige wetenschapper ging hij verder met ontdekken. Ik vermoed dat hij
een filmenthousiast is want de volgende dag had hij popcorngraantjes bij en maakte
hij de eerste microgolfovenpopcorn. Een tijdje later stak hij een ei in een theepot en
bestraalde dat, zoals jullie wel kunnen voorspellen: het ei explodeerde in het gezicht
van een collega die over de pot hing voor observaties te maken. Wat later maakte hij
er een patent voor aan.
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Bh
De bh, het concept om de borsten te ondersteunen met een stuk stof bestaat al sinds
de oude Grieken (nee niet die ene oude Griekse visser die je op tv ziet als het over de
crisis gaat), maar de moderne bh zoals we nu kennen is populair geworden in Wereldoorlog 1. Het ontwerp van de eerste moderne bh werd in 1912 gemaakt, maar korsetten
hadden nog altijd de heel populaire bovenhand. Maar in oorlogstijd heb je veel ijzer
nodig voor dingen als bootjes, vliegertjes en grote metalen koekendozen op rupsen. In
korsetten zat nu eenmaal een hoop ijzer (want walvisbaleinen waren zooooo 19e
eeuw) dus werd er een hoop van het korset niet meer gemaakt waardoor enkel het
bovenste stuk overbleef. Als Wereldoorlog 1 goed was voor 1 ding, dan is het dit wel.
Iedere jongen heeft ooit wel geklungeld met de haakjes van een bh, stel je voor dat je
een korset met een miljoen knoopjes moet losmaken….

Duct tape
Duct tape, elke echte ingenieur heeft er wat van, of dat zeg ik toch tegen mezelf als ik
naar mijn collectie kijk… Eerst de naam: het tape gedeelte is obvious, het is plakband,
maar de duct is interessanter. Duct verwijst naar buizen (niet degene die ik op de proclamatie doorgestuurd krijg van de UGent) want het werd in 1950 populair om buizen
aan elkaar te plakken. Maar het tapeke is wat ouder, de oorspronkelijke naam is duck
tape. Ontwikkeld om ammunitiekistjes waterdicht af te plakken werd het massaal gebruikt in Wereldoorlog 2. De naam duck komt van de water-afstotende/dichte eigenschappen (eenden hebben een olie in hun veren waardoor de waterdruppels er gewoon afrollen).

Margarine
Voor zij die liever margarine eten dan boter (no offense, ik eet da zelf ook), ook dit
heeft zijn origine in een redelijk conflict. Iedereen kent de slag van Waterloo, aleja, de
naam dan toch, maar iedereen kent waarschijnlijk Napoleon, die Franse keizer. Napoleon veroverde graag land, daarvoor heb je een leger nodig, een leger heeft manschappen nodig en die hebben eten nodig. Maar in die tijd was er nog geen deliveroo, dus
aan vers eten geraken terwijl je aan het veroveren bent is niet zo gemakkelijk. Dus
eten dat lang meegaat meenemen is je oplossing. Boter gaat niet zo lang mee, maar
vetten kunnen een goede voedingsstof zijn als je heel actief bent (hele dagen marcheren). Dus werd een vervangproduct gemaakt dat goedkoper was en dus ook aan de
lagere klassen verkocht werd. De naam komt van parel in het Grieks, voor god weet
welke reden.

Eten in blik
Om eerlijk te zijn, deze is gemakkelijk kort te houden, copy paste van margarine en
aan paar woordjes aanpassen, klaar. Ook uitgevonden voor Napoleons leger en sindsdien populair geweest in elke oorlog. Eten lijkt gewoon niet te vergaan in deze ijzeren
cilinders. Het is niet meer een kwestie van te zorgen dat de binnenkant van het blik
niet roest, het eten koken in het blik en daarna zorgen dat er geen lek is. (ik ga vermoord worden door iemand van voeding, ik voel het gewoon)
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Superlijm
Superlijm is een ‘toevallige’ uitvinding, wil je dit zelf kunnen, stap 1 proefbuis, stap 2
alle chemicaliën die je kan vinden, stap 3 thesis schrijven als het je niet vermoord
heeft. Het begon met Dr. Harry Coover, een chemicus, die probeerde in 1942 een
nieuwe doorzichtige kunststof te maken voor een vizier voor geweren in Wereldoorlog 2. De kunststof was niet optimaal omdat het te plakkerig is. Hij liet de stof links
liggen en werkte verder aan andere moleculen. In 1951 wanneer hij een andere kunststof aan het ontwikkelen was, stak hij zijn oorspronkelijke stof tussen 2 prisma’s om
de lichtbreking te meten. Toen ontdekte hij dat de prisma’s wel heel goed aan elkaar
hingen, dit keer ging hij verder met de stof en ontwikkelde superlijm.
Groetjes
Jonas Van den Broeck
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KOETJE’S KOEIESTREKEN
Ja, dames, heren, varianten en biokat, wat te doen als je nog geen artikel hebt en de deadline was zondag maar nu is het al dinsdag en ge
blijft maar uitstellen maar ge wilt de groeitjes natuurlijk niet teleurstellen maar nogmaals ge blijft maar uitstellen dus komt ge steeds meer in
de problemen en begint ge gewoon zinnen zo lang mogelijk uit te melken zodat uw artikel langer lijkt?? Steel het artikel van een van uw
mede-cowteurs, geef er commentaar op en steek er een paar koemop- Een Cownald verliest zijn geduld
jes in! Aan deze kleine schrijfster met een groot temperament en een
nog grotere mening over nutteloze bullshit, vandaag een paard en morgen een koe en
overmorgen ondank toe, zal zeker niet het geval zijn! Ik trakteer u nog wel eens een
koeffietje x
Cownald: een naam gereserveerd voor
beroemdheden met een temperament?

Donald blends in perfectly

Ja, dames en heren (oh ja waaw want er
zijn maar 2 genders *triggered*), aangezien
mijn interessegebied qua schrijfmateriaal
zich voornamelijk situeert rond tochtige,
afgetrainde, onwetende bekende mensen
(zie Temptation Cowland en Ex on The
Beach), leek het mij niet meer dan normaal
om nu even mijn gepeperde mening te geven over niemand minder dan… Cownald
Trump! Oké wacht afgetraind is ie niet.. en
onwetend misschien ook niet helemaal…
maar tochtig is ie zeker, die ouwe taurus!
(eerst prof Van Criekinge, nu Trump, koerieuze mannensmaak heb jij.)

Oké, ik weet dat je mensen niet mag beoordelen op uiterlijk
(tuurlijk wel) (wat ik normaal gezien ook helemaal nooit zou
doen), maar we kunnen er geen doekjes omwinden hé… Cownald
wat doe je met je haar? Ten eerste: de kleur. Cownald, wij noemen
dat koeranje. Tenzij je je tussen de Holstein-Friesians vertoeft en
op koeningsdag een kroket uit de muur haalt, is er geen enkele
geldige reden om met een dode Garfield op je hoofd rond te lopen. Ten tweede: de snit. Ik snap het hele “Cowm je haar over je
kale plek dan valt het niet op”-gekoe wel hoor, maar koemaan, is
het niet tijd om te aanvaarden dat het LELIJK is? Ten derde: de
haarlak. Even voor de duidelijkheid: er is maar één iemand die Tracy toont ons hoe het
moet
het recht heeft zoveel haarlak te gebruiken en dat is Tracy Turnblad. Ze heeft er het haar voor en speelt letterlijk mee in een film die Hairspray heet.
39

Dat ben jij niet, Cownald! Get the message!
Na deze korte uiteenzetting over jouw modieuze kapsel, wil ik toch nog even mijn
mening geven over jouw beleid. Je beloofde een muur te zetten. Een muur, Donald,
een muur. Het enige dat jij tot nu toe gezet hebt is elke Cowmerikaan een hak (oeh
woordspelingen, freestyle tijd! *beatboxer op de achtergrond* Skrrt, en in je haar zit te
veel lak, ah, jij bent groot? Nee alleen je pak, oeh, cofveve, Cownald what the fack?). Je
beweerde ook dat Mexikoe er voor ging betalen. Hoe ga je dat doen Trump? Inkoem
vragen aan de muur? (krokettenmuur van maken?) 10 euro om de show der gekke
Americownen te zien! Het zou nog verkopen ook, Trump, ze kozen jou als president,
wat ‘gek’ een understatement maakt. Ik heb een voorstel: stel nu dat je de oorzaak van
de armoede en het geweld waarvoor de migranten vluchten aanpakt? Stel nu dat je
een poging doet je negatieve karmapunten terug op te trekken uit de gigantische put
die je gecreëerd hebt? Nee? Dacht ik al. (preach) Daarom heb ik nog een back-up plan
voor je: steek het op de sossen (Aha hier is em, geen politiek artikoel zonder de sossen
uit te lachen natuurlijk).Werkt altijd…
Spelletje van deze week is op de cowmputer! -> http://trumpdonald.org/ Have fun
Folcow me on insta #lifeofkoetje
Gegroet,
Uw zelf-benoemde politikoeloog en koetjeeee
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De Gulden Schachtenslag
Ewout Duhamel
Omdat ik het als trotse Schacht heel belangrijk vind dat onze geschiedenis goed gekend is, zal ik voor jullie nog een van de memorabele passages van onze historie uit
de doeken doen. Dit relaas is een direct vervolg op mijn vorige uiteenzetting van de
Schachtenkoning (zie de 2de Groei van maart 2018
). Met veel plezier neem ik jullie
terug mee naar het kamp van de Schachtenkoning, enkele dagen voor het noodlot.
“Het is tijd dat we voor eens en voor altijd afrekenen met deze vervloekte Romeinen!
Verzamel al jullie wapens, train dag en nacht, over een paar maand rijden we uit met
maar 1 doel… de ondergang van het Romeinse Rijk!”. Na deze bemoedigende woorden
van de Schachtenkoning schoot iedereen aan het werk. Pepinus de smid draaide overuren in zijn smidse en bakker Tomalius bakte duizenden cantuskoeken voor de strijdtocht (helaas mag ik dit recept niet met jullie meedelen). Wolfgang, eerste commandant van het Schachtenleger informeerde onze held dat hij binnen de 2 dagen een leger op de been kon brengen. “Fantastisch” was de droge reactie van de Schachtenkoning. “Binnen enkele dagen zijn we eindelijk vrij”.
Vele gulden helmen en cantuskoeken later was het leger klaar om te vertrekken. De
Schachtenkoning en zijn commandanten vergaderden nog eenmaal voor het vertrek.
“Waar hoopt u de vijand te ontmoeten, edele heer?” vroeg Jargon, een trouwe strijdheer. “De vlakte van Io vivat lijkt me een geschikte plaats om de hel te laten losbreken” sprak de Schachtenkoning wijs. Het was dus beslist, alles was te winnen of te
verliezen op de Heilige vlakte van Io vivat. En zo vertrokken de dappere soldaten, al
zingend over de plaats waar ze gingen vergaan of herboren worden. Op weg naar iets
nieuws.
Eenmaal aangekomen op de plaats van de opkomende slag, sloegen de Schachten hun
kamp op aan de rand van het bos en het open veld. Na enkele uren kwamen de verkenners terug van hun onderzoek en wezen ze de Schachtenkoning erop dat de Romeinse troepen slechts een dag marcheren van hen vandaan waren. “De slag zal zich
morgen rond het middaguur afspelen, zorg dat de troepen een goede nachtrust hebben”.
En zo geschiedde, rond het middaguur verschenen de Romeinen aan de andere kant
van het veld. “Wat kunnen Schachten doen aan zo’n meedogenloze haat?” vroeg de
Schachtenkoning aan zijn schildknaap die zijn harnas aanspande. “Is er dan volledig
geen hoop meer voor de mensheid?” voegde hij eraan toe toen de schildknaap zijn
gulden helm op zijn hoofd zette.
Het leger stond klaar in aanvalspositie toen de Schachtenkoning uit zijn tent kwam
en op zijn trouwe ros ging zitten. “Beste medeschachten! De dagen van onderdrukking zijn over! Vanaf nu staan we voor wie we zijn, vandaag vechten we voor wie we
zijn! Velen onder ons gaan ten onder gaan vandaag, maar het zal niet voor niets geweest zijn, vandaag nemen we wat ons rechtmatig toebehoort! ONZE VRIJHEID!”
“HUUUUUJJJJ” “GA HEEN EN VECHT TOT UW LAATSTE HARTSLAG! VOOR DE
SCHACHTEN!”. Op dat signaal stormden alle Schachten af op de Romeinse troepen,
gevuld met trots en waardigheid. De slag was begonnen.
Zwaarden sloegen tegen elkander, speren schudden en schilden braken en de Schachtenkoning vocht trouw zij aan zij met zijn kameraden. De Schachten waren zwaar in
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de minderheid en na een tijdje werd het duidelijk dat ze aan de verliezende kant waren. Toch bleven ze vechten als leeuwen. En dan, opeens, in het midden van de veldslag, werd het voor de Schachtenkoning kristalhelder: ze moesten de leiders uitschakelen om pure chaos te veroorzaken. Hij floot om zijn trouwe strijdros en riep naar
zijn strijdheren om hem te volgen. Ze reden zij aan zij, Romeinen klievend met hun
zwaarden, richting de Keizer.
Het gevecht was zwaar, de Keizer had al zijn beste strijdheren rondom zich verzameld
om hem te beschermen, maar toch bleek al snel dat de rotverwende Romeinse leiders
niet opgewassen waren tegen het geweld van de Schachten. Leider tot leider werd met
de grond gelijk gemaakt tot enkel nog de lafhartige keizer overbleef. “U zult me toch
niet vermoorden, edele Schachtenkoning” vroeg hij met de tranen in zijn ogen. “U
zult als gevangene naar ons kamp gebracht worden, daar wordt uw lot overgelaten
aan onze rechters” na dit gezegd te hebben keerde de Schachtenkoning de Keizer de
rug toe. Geen slimme zet, want de Keizer stak met een verborgen mes tussen de
schouderbladen van onze leider. Meteen daarna kliefde Wolfgang de Keizer doormidden.
De Schachtenkoning zakte op zijn knieën en er kwam een druppel bloed uit zijn
mond. “Haal m’n paard” zei hij tegen Wolfgang. “Laat ons die lafaards een lesje leren”.
Kreunend kroop hij op zijn paard. “In aanvalsformatie achter mij”. “Maar heer…” probeerde Wolfgang hem te stoppen. “IN AANVALSFORMATIE ACHTER MIJ” riep de
Schachtenkoning al bloed spugend. “Laat ons rijden, voor de ondergang van de wereld!”. Daarna stormden ze als een rij paarden op het resterende Romeinse leger af.
De Romeinen zagen onze helden op hen afstormen en in een seconde waren ze overmeesterd door schrik. Ze vluchten weg van het veld in de bossen en diegene die niet
snel genoeg waren, werden gewoon weggemaaid. Al snel was het leger van de tegenstand niet meer dan een hoop lijken uitgesmeerd over Io vivat. Na hun heroïsche
daad gleed de Schachtenkoning uit zijn zadel. “Heer!” riep Wolfgang vol onmacht. Hij
knielde naast zijn koning, zijn broeder, zijn vriend. “Alles is oké, Wolfgang. Dit is precies hoe ik het gewild had. Heengaan op een prachtige plaats wetende dat alles goed
komt met mijn familie en dan spreek ik over iedereen”. “Snel haal een dokter!” riep
Wolfgang naar de schildknaap van de Schachtenkoning, die er maar bedeesd bij
stond. “Alsjeblieft Wolfgang, gun me dit… *kuch, kuch*” ging de Schachtenkoning
verder. “Je was een trouwe dienaar en een nog trouwere vriend, maar het is tijd om
me te laten gaan. De Schachten hebben je nodig. Ga terug naar ons kamp, en vertel
wat er hier allemaal is gebeurd vandaag. Laat deze dag niet voor niets geweest zijn, en
wees vanaf nu trots op het Schacht zijn. Vaarwel” na dit zijn laatste woorden vol
moeite uitgesproken te hebben, ging hij heen, daar op het strijdveld, gedaan wat zijn
taak was en nooit meer wederkerend. Wolfgang sloot zijn ogen en zorgde ervoor dat
zijn lichaam intact in het kamp geraakte voor een eervolle begrafenis.
Toen de Schachten enkele dagen later weer toekwamen in hun kamp, was het al
avond en was alles voor de begrafenis al klaargezet door de bewoners (er was namelijk
een duif gestuurd met het bericht dat de Schachtenkoning was heengegaan). Op de
ceremonie was iedere Schacht aanwezig, elk met hun gulden helm op hun hoofd. “Hij
was onze koning, hij was ons alles, hij heeft ons gebracht waar we nu zijn en nu is hij
weg” zei Wolfgang vol tranen tijdens zijn speech. “Hij heeft mij aangesteld als nieuwe
leider, als nieuwe Schachtenkoning en als nieuwe traditie draagt iedere nieuwe
Schachtenkoning een lint als aandenken aan wat er is gebeurd. Als aandenken aan
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wat voor held hij was en wat hij voor ons betekende. Bedankt voor alles…”. Hierna
werd het lichaam van de Schachtenkoning verbrand. De Schachten waren vrij, maar
toch smaakte de overwinning bitterzoet. Sindsdien zijn Schachten trots op wie ze zijn
en wat ze ooit hebben verricht en dat is verdorie terecht.
Uw trouwe Schachtenhistoricus
Schacht Ewout Duhamel
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Gegroet Groeiers! De lente is in het land, bij de eerste langverwachte zonnestralen
kunnen we langzaamaan al beginnen dromen over de komende zomer. Hopelijk ben
jij erin geslaagd een IAESTE-stage te bemachtigen om jouw volgende zomer werkelijk
uniek te maken!
IAESTE?
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
(IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen 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 andere cultuur en is dus meteen ook een prachtige levenservaring.
Connect Conference 2019, Glasgow
Midden maart vond in Glasgow de Connect Conference 2019 plaats, een conferentie waar IAESTE-leden van
over de ganse wereld kennis met elkaar uitwisselen om
de werking van IAESTE te optimaliseren. Aangezien
IAESTE tot in grote mate door studenten gerund
wordt, is een efficiënte verspreiding van ervaring en
knowhow van het allergrootste belang. Een IAESTEconferentie bestaat naar goeie traditie uit een gezonde
portie workshops, gecombineerd met een goeie scheut
plezier en feest.
IAESTE België was het meest vertegenwoordigde land aanwezig op de conferentie,
iets waar we terecht trots op mogen zijn. Mits een goed speuroog kan je bijna 20 Belgische gezichten spotten op de groepsfoto, leden afkomstig uit Gent, Brussel of Leuven!
IAESTE huurt jouw kot!
Staat jouw kot leeg komende zomer? Zit je de ganse zomer op stage in het buitenland,
of breng je gewoon weinig tijd door in Gent tijdens de drie maanden durende vakantie? Dan biedt IAESTE je misschien wel een lucratieve oplossing! Zoals elk jaar zijn wij
op zoek naar koten voor internationale studenten die in het Gentse op stage komen
gedurende de zomermaanden. Ook tijdens het eerste semester kan jouw kot mogelijks nuttig zijn voor ons, aangezien sommige stagiaires hier langer stage blijven lopen.
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Ben jij geïnteresseerd om je kot aan ons door te verhuren? Stuur dan een mailtje naar
‘iaeste.housing@vtk.ugent.be’ waarin je informatie geeft over jouw kot en de huurprijs
vermeldt.
Volg ons!
Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?
Like onze Facebookpagina ‘IAESTE Ghent’ en ‘IAESTE Belgium’
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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Seks @ FBW (18+)
Jeroen Bailliere
Lube your dicks, wet your pussies and let those oortjes turn rood want we gaan over
seks praten.
Hoewel nog steeds een reëel taboe, is het jeugdige libido niet weg te denken uit het
dagelijkse studentenleven. Onze permanent uitgezonden sexvibes banen zich samen
met 4G en andere radiogolven een weg doorheen de ether, hopend om opgepikt te
worden door iemand met dezelfde penetratiefrequentie als onszelf. Echter, hoe meer
we er overdag in slagen om onze feromonenuitstoot onder de normen van het Kyotoprotocol te houden, hoe meer onze hunkering naar seksuele bevrediging ’s avonds
groeit. Laten we kat een kat en een piemel een piemel noemen, want deze hunkering
is echt wel een van de grootste redenen dat we een concept als ‘uitgaansleven’ hebben. En nu hebben wij toevallig wel zo het ding zo dat we kunnen uitgaan zo op onze
faculteit zo… Onze niet volledig oprechte excuses Marc, maar deze professionele en
respectabele faculteit verandert ’s nachts in een oord van lust en verderf, als ware het
Jekyll and Hyde. Hoewel dit een overwegend stilgezwegen gegeven is, blijkt uit een
enquête -afgenomen werd bij 24 ancien-VLK’ers- dat maar liefst 45,8% van deze populatie ooit al seks heeft gehad op deze faculteit.

Onze faculteit bevat een quasi oneindig aantal verborgen hoekjes en kleine kamertjes,
waardoor je in principe eerder gelimiteerd bent door je eigen creativiteit dan door je
drang naar kink. Heb je alsnog geen idee waar te beginnen? Dan vind je hieronder een
aantal locatietips.
De ‘proffen-wc’ achter de Oehoe en de wc’s in de kelder van blok E
Hoewel alle wc’s een klassieke en zeer toegankelijke batsplek zijn, zijn er twee wc’s
het bespreken waard. In beide gevallen betreffen het plaatsen die slechts overdag (of
tijdens de Agorafuif, mits wat over-het-hek-gekruip) beschikbaar zijn. De eerste plek
is de verborgen wc achter de Oehoe, de zogenaamde ‘proffen-wc’. Aan de achterdeur
van de Agora sla je dat kleine gangetje in en vervolgens ga je links het trapje omhoog.
Deze uiterst private en voldoende ruime locatie zorgt voor een discrete en comfortabele setting om passioneel te kunnen vrijen tijdens de middagpauze. En daarbij, wie
wil nu niet klaarkomen op de plek waar De Baets en Jan De Man hun kakje komen
doen? Een sterke aanrader voor koppeltjes die hun eerste stappen in het faculteitbatsen willen zetten!
De tweede noemenswaardige wc-setting zijn de twee wc’s in de kelder van blok E.
Hoewel de gang sowieso de kreuntjes doet weergalmen en de kans op defecerende
buren uiterst reëel is, heb je in deze betonnen kleinste kamertjes de illusie volledig
alleen te zijn met elkaar. Toegegeven, het is wat krapjes om vlot seks te hebben, maar
het is er desalniettemin ideaal voor een snelle blowjob. Nu de stenenkelder omgebouwd is tot pc-lokaal is er zelfs wifi beschikbaar voor tijdens de daad!
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De Euphorbiaserre
Waar deze plek vroeger het populairste oord vormde om tijdens een paviljoenfuif snel
even van bil te gaan tussen de Euphorbiaceae (Die ‘cactussen’ voor de leken onder
ons), is deze plek nu helaas enkel nog bereikbaar met sleutel. Euphorbiammer. Het is
wel nog een optie om i.p.v. in de serre gewoon tussen de serres te vrijen, alleen houdt
dit een aanzienlijk hoger betraprisico in en is het er koud. Indien je alsnog binnen in
de serre zou raken, is je grootste zorg niet het prikken aan stekels maar het afgeleid
raken. Die serre is zooooo een coole plaats om rond te kijken, lijk echt, er staan zot
wijze planten. Euphorbia’s zijn daarbij ook nog eens zeer gemakkelijke planten om
stekjes van te maken. Al wat je moet doen is er een stuk afsnijden, de ‘wonde’ laten
uitdrogen op een donkere plaats en dit stukje na een goede week in een pot steken,
liefst met cactusgrond. Laat het stukje liever wat langer drogen want indien je het te
vroeg in een pot steekt, is de kans reëel dat het stekje gaat schimmelen.
Blok B
Overdag is blok B veel te drukbevolkt om hier ook maar ergens comfortabel je ding te
doen. Maaaarrr paviljoenfuiven en badges voor thesissers zijn een mooie combinatie.
Er is echt geen betere plaats om thesisstress te vergeten dan op je vakgroep zelf.
Stripbib/villa/cursusdienst
Dit is vooral een handige optie indien je in het praesidium zit, of vrijt met iemand die
in het praesidium zit. Hoewel de cursusdienst de minst publieke van de drie is en je
daar seks kan hebben bovenop de printer, gaat de voorkeur toch uit naar de stripbib
want daar staan zetels. That’s right, comfysex. Pas wel op voor de grote vensters waar
iedereen binnen kan kijken. De villa is ook een optie natuurlijk, alleen moet je daar
wel je plateau opruimen want anders schrijft Wolf je naam op een blaadje en als je
twee streepjes hebt moet je alle koffietassen kuisen of iets dergelijks.
Leslokalen E2-E5
Sneak lekker naar boven tijdens evenementen zoals Agorafuif of streekbierenavond
en met een beetje geluk kan je alles loslaten op de plek waar je de volgende dag les
hebt! Just turn that visbokaal into vogelbokaal, baby! Indien alle lokalen op slot zijn is
de gang van het bovenste verdiep ook echt wel voldoende privé. Ga er dan maar je
gang zou ik zo zeggen.
Paviljoen
De wc’s, de zolder, het drankkot… Al sedert de bouw van deze zaal is het Paviljoen
veelvuldig getest en goedgekeurd. De reden dat het zeer algemeen geweten is dat er
geneukt wordt in het paviljoen is omdat al heel wat mensen betrapt zijn. De kans is
zodanig reëel dat je eigenlijk op voorhand weet dat je avontuur het daglicht zal zien.
Ach ja, dat kan iets positief zijn indien je voorkeuren zo liggen, ik judge niet. Het
grootste probleem aan paviljoenseks is echter dat de kans op infecties en andere viezigheden een pak hoger ligt dan bij normale seks. Tip voor de opkomende paviljoenbeheerder: Stop met zeveren dat je ducttape zot stoer vindt en maak van infectieloos
batsen je hoofdpunt tijdens de volgende praesidiumverkiezing.
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De papier- en kartoncontainer
Deze grote groene mastodont bevindt zich achter blok A, aan de oprit waar men nu
aan het werken is, je weet wel. Op het eerste zicht zou je bij het afwegen van alle opties denken dat deze plaats het eerst afvalt. Niet onlogisch, want het dient nu eenmaal
voor afval. Great pun. Hoe dan ook, laat je niet in de luren leggen want afval is slechts
een containerbegrip. Again, great pun. Papier- en karton is gewoon papier en karton.
Het is geen nasty restafval, slecht gesorteerde PMD of angstaanjagend klein gevaarlijk
afval zoals die vriendin van 1m55. Het is maar papier, het is maar karton. Dat gezegd
zijnde, vormt deze container met zijn afgelegen locatie en semi-onorthodoxe setting
een mooie en weirdly romantic batsplaats voor mensen die de eerste stapjes willen
zetten in het ‘kinky-op-locatie-batsen’. Let wel op: De container is niet permanent beschikbaar. Als hij vol zit kan je er obviously niet in en als hij leeg is suckt het ook
maar. Idealiter heb je een halfvolle container wat kan dienen als bed waar menig dakloze stik jaloers op zou zijn.
Moestuin
Deze optie is eigenlijk enkel nice bij warm en droog weer. Goede momenten die zich
hier toe lenen zijn de openingsfuif, zwanenzangcantus en de BBQ-fuif. Hoewel ja, tegen 2035 zal je hier wel het hele jaar door bij zwoele temperaturen kunnen neuken
ALS WE ZO VERDER DOEN MET DE OPWARMING VAN DE AARDE VERDOMME!
“Huh, maar dat is toch kei out in the open??” zou je denken. Maar neen! Deze locatie
is tijdens fuiven echt veel minder publiek dan je zou denken, dus steek maar zonder
zorgen je fluit in die boerendochter terwijl jullie liggen te rollebollen tussen de patatten en de bieten. Juist oppassen voor aarswormen en mensen die drugs doen.
Het dak van blok A
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee. Een warme avondbries
drapeert als een flanellen laken over je schouders heen en de platanen kabbelen gewillig met het water mee. De Gentse torens, in hun statige dynamiek afgelijnd door de
achtergrondschemering, lachen je gezapig toe. Een knipoog. Een glimlach. Liefde. Je
hand glijdt over de borst van je partner terwijl jullie beiden kijken naar deze prachtige
Gentse waterpartij. Ondertussen haalt Gijs Du Laing vanuit zijn kantoor op de 6de verdieping van blok B zijn Huawei P20-pro uit zijn rechterbroekzak om ingezoomd te
filmen hoe je kontje ambitieus heen en weer gaat. Always watch your back, my child.
Fietsenstallingen
Tot begin dit academiejaar was het altijd een optie om tijdens het stille gedeelte van
een cantus wat te gaan foefelen in de hoek van de overdekte fietsenstallingen achter
het paviljoen. De betrapkans is heel hoog, dus meestal werd het hier gehouden bij wat
prutsen met een vlug handje in de broek. Deze plek is nooit de meest optimale geweest, maar ach ja, menig tijdelijk koppel heeft hier in zatte toestand wel eens zijn
fingerspitzengefühl geoptimaliseerd. AAAAAHHHHHHH IS HET DAAROM MISSCHIEN DAT HEEL DIE STALLING NU EnKeL vOoR pERsOneEL IS EN DAARDOOR
ALTIJD SLECHTS HALF GEVULD IS TERWIJL DE DUIDELIJK MINDERWAARDIGE
STUDENTEN HUN FIETS NU ALTIJD IN DE REGEN MOETEN ZETTEN???
#JESUISFIETS
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Oehoe

(Nvdr.: Sommige schachten blijken de ingang van de B-blok te prefereren, hopelijk
brengt dit artikel wat meer inspiratie.)
Ongerelateerde opmerking: Iedere West-Vlaamse jeugdvoetbalploeg heeft precies altijd minstens 1 speler die Jari heet. Kan iemand me zeggen waarom? Je kan me hiervoor altijd sturen op mijn Ugent e-mailadres. Ik wil antwoorden.
Veel facultaire batsjes en ondeugende groetjes,
Jerre out x
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IAAS
What is uppppp everyone? Me? Yeah yeah, doing great. I’m going to Greece
soon on an exchange week and our exchange week here in Belgium went well.
Check it out down below! Also, come eat breakfast on the second of April pls, okay, thanks!
IAAS Ghent Teambuilding: 06/03, at a bar.
We went to a bar, we talked about IAAS and had beers. It can be as simple as that sometimes.

Exchange week in Belgium: 10/3-17/3
During an exchange week, IAASers from invited committees join us here in Belgium while we
show them our culture, visits and activities around our theme. This years theme was the Sustainable Development Goals, so we tried to base our visits around this.
Su 10/3: People were arriving with busses, trains and in the airport but a massive storm blew
some problems into the schedule. Let’s say I had to drive for quite some time to pick up
stranded participants. Thanks Obama.
Mo 11/3: They started the week in Louvain-la-Neuve, which is a way to long name to type all
the time so from now on it’s LLN, remember it. The professors gave an introduction into the
SDGs, what are they, who made them, how many (Sustainable development goals, the UN
and 17). After this introduction into our theme the participants went to a zero waste shop
and bought dinner, no waste included! Following up the lunch there was a compost workshop and a city game in LLN and to close the night a jazz concert. Even though the weather
was bad (which it was the whole bloody week) they had lots of fun (and beers).
Tu 12/3: The morning started with breakfast and a visit to the baraques (an eco community
in LLN) with afterwards another city tour. I think they know the city by heart now, it’s not
that big. Upcoming? Leuven!
We 13/3: The biggest banana gene bank lies in Belgium. Why? I don’t know. Is it because we
grow such huge quantities of bananas? I presume so yes. (r/sarcasm) It’s a nice thing to visit
since it’s not everyday you see banana genes (ofwel cel en gen?). Afterwards they had a visit
to the abbey park and the community CSA farm. In this farm you buy a share and then you
can pick up your veggies, fruits and flowers whenever the farmer tells you they’re ready.

Now, the best night of every event. The Trade Fair! Presenting your country through food
and drinks is the goal, the result is lots of happy and drunk people. As the national director
and the organiser of the week I had to first (before eating anything) try one alcohol from
every table. Portuguese wine, Greek Tsiporou, Polish Vodka, German beer, Belgian beer and
Mexican Tequila. My cheeks were already quite red but after having to eat a Mexican pep-
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per, I nearly died. It was like the devil had come from his chambers to drag me to hell. I then
yelled start and everyone ate, drank and danced the night away. We showed them our culture by putting on: ‘t smidje, ik moet zuipen, kind van de duivel, de plopdans, …
With a heavy heart I left Leuven and went back to Ghent, only to wake up way too early to
catch the train back because
Th 14/3: We walked with ALPACAS. You know those fake, funny Facebook events? This one
was real. I walked with alpacas and let me tell you. The pooring rain, ice cold wind and having no feeling left in my body was soooooo not worth it. Stubborn slow animals. I’m talking
about the alpacas of course. Skip the city game because of the weather and let’s go for a
nice hot cocoa, dinner and leave to Ghent. Once they settled in here we treated them immediately to our cocktail night (together with VLK). The western theme was there, so were the
cocktails and lots of you! Thanks for making it a nice evening!

Fr 15/3: What better to include in our sustainability themed week than one of the bigger climate marches? We walked, we shouted, we walked some more. Nice vibes as always.
Going back to the faculty we treated them to some oerdegelijke Belgische frieten. Then off
to a session on Guiding tools for sustainable development by CES&T on our faculty. Interesting things were discussed by professors like Peter Goethals,his assistant and Mieke Uytendaele. Then we had to hurry up to get to the bus because we were going to the best
brewery in’t Gentse: Van Steenberge in Ertvelde. This is where Augustijn, Piraat and my favourite, Gulden Draak are brewed. Even though I had warned all participants the beers were
strong, they still mistook it for pils and let me just say, we had lots of fun (and struggles to
get them back on the bus home).
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Sa 16/3: We gave them some free time to explore Ghent and buy souvenirs but met up at
noon to go to the Bourgoyen. Joost, our guide, showed us around and told us all about the
flora, fauna but especially the birds. Because of the previously mentioned storm we had to
parkour quite a bit and climb 4 or 5 fallen trees. It’s an experience you don’t expect to get.
For our last meal we wanted to go big in the theme. We ordered food from the TooGoodToGo app and had dinner for 18 people for only 40 euros with leftovers that would’ve ended
up in the trash otherwise. Check the app out! We had chicken, pasta, bread, cocos water
and much much more.
Su 17/3: After this nice exchange week we hope the participants learned a lot and can forgive us for the disgusting weather we experienced during the week. I also slept for the whole
Sunday to recuperate organising and partying for a full week.

Upcoming events!
IAAS Breakfast/Ontbijtjesactie: Tuesday 02/04, 7-12AM, Agora, FBW
Our annual breakfast takes place in the Agora. Come and enjoy our delicious breakfast with
your friends and support us in organising all our activities as cheaply as possible.
Check the event for sneak peeks of what’s included!

International events upcoming:
Exchange Coordinator meeting ExCo: 31/3-11/4, Morocco. This meeting will be all about
working on our internship program and visiting Morocco.
Exchange Week Volos: 04/04-11/04, Volos, Greece.
Like our exchange week, but we are invited to Volos, the theme is Mediterranean diet, so
you know the food’ll be good.
Exchange Week Switzerland: 12/4-18/4, Aarau, Switzerland.
2 spots for Belgians to this exchange week with the theme: “Don’t be so cheesy – the green
future of tomorrow”.
Exchange Week Lisbon: 24/4-01/02, Lisbon, Portugal.

52

Same concept, now in Lisbon, Where the sun sets and agriculture begins is the theme.
ICYA International Conference for Youth in Agriculture: 24/4-28/4, Leuven.
This conference organised by IAAS will have lectures and workshops around the theme:
SDG2 ZeroHunger. Spots are still open, the fee is 100 euros.
IUPAC Next Generation Agri-Summit: 19/5-24/5, Ghent.
Win a spot on this summit organised by UGent, CropLife International, IUPAC2019, YPARD
and IAAS. This will have loads of interactions with the main IUPAC congress, interesting
workshops, a field visit and more. Applications still open! Check out: https://
nextgen.iupac2019.be/
World Congress WOCO: 12/07-27/07, Cote D’Ivoir.
On this WOCO with theme “Flying towards agricultural transformation” there will be loads of
visits, workshops and general assemblies. Applications still open!
So much to do (so much work for me…)
If you are interested in going on one of these activities, joining our association or learning
more about IAAS, don’t hesitate to contact:
iaas.fbw@ugent.be, Celine.Callewaert@UGent.be or send me (Celine Callewaert) a message
on Facebook and follow us on Facebook at IAAS Gent and IAAS Belgium.
Pater Callewaert, out.
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Temptation Island: alleen de borstkas
van Sidney is het kijken nog waard.
Aangezien Temptation Island deze week naar het entertainmentniveau gezakt is van een gesprek tussen twee zeventigjarige dove
oma’s, moet ik toch even herzien of Temptation mijn aandacht
nog waard is. Ik had serieus nooit gedacht dat ik ooit op dit punt
zou aanbelanden in mijn leven, maar kijk, blijkbaar zijn hitsige
verleidsters en naïeve koppels toch geen evidentie voor continu
amusement. Iemand die koppig deze gedachte nastreeft is druilerige Laura: “Milou, eerst kleren uit en dan pipi, hé?” Ja, Laura, we
snappen het, jij bent de mama van de groep en wil je bewijzen,
maar dat doe je maar op de sofa van je schoonouders met een tuttig bloesje en het slijmbal-gehalte van een muco-patiënt in plaats
Bad boy Brody poseert ongemakkelijk van op vrijdagavond voor televisiekijkend Vlaanderen!
voor de camera.

Gelukkig valt er natuurlijk altijd nog iets te vertellen over Temptation 2.0, waar er geen doekjes
omgewonden worden en jolig soa’s uitgewisseld
worden, namelijk: Ex on The Beach! Het programma waar presentators niet eens in beeld komen
(WELKE EX IS NEXT???) en oude koeien uit
Temptation nog eens agressief gedag komen zeggen. Ja, ik weet het, veel te laat uiteraard, maar Ex Yasmine toont haar manicure aan enkele
geïnteresseerden.
on The Beach blijft wel lang genoeg nazinderen
om nog even over te keuvelen, nietwaar? Ik bedoel, als ik bad boy Brody aanhaal, komen toch
wel genoeg beelden van een overcompenserende,
over-agressieve en getraumatiseerde macho to
mind? Indien niet, skip dees artikel dan maar en
lees gewoon éénder welk ander artikel in de groei
dat niet gaat over een laagdrempelig programma.
Brody voorziet Mezdi van een warm ontAllemaal dus.
haal.

Hierboven voorzie ik jullie van een prachtig
plaatje: dé playboy van het laatste seizoen. Kijk naar die stoere houding, die verleidende blik, die stijlvolle zwembroek! Wie valt nu niet als een blok voor deze knapperd? Ja niemand dus é, wa ne mongool. Zoals ik al zei: enkele oude bekenden kwamen dit seizoen verleidelijk uit het water gehuppeld, waaronder niemand minder (en
ook niet meer want geef toe das toch eigenlijk ook ne sukkel eh) dan Mezdi! Gelukkig
stond onze oh zo charmante gastheer Brody al klaar om hem een warm welkom te
heten. Ook Yasmine kwam nog even haar nieuw chirurgisch werk tonen (is maar ietsje te opvallend hoor Yasmine) en maande de mannen aan vooral niet te stoer te doen.
Geef nu toe, welke vrouw valt nu op een over-stoere bink met een testosteron-gehalte
van plus twee Renan’s? Geef ons maar een lieve teddybeer! Blij dat Yasmine dat toch
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even duidelijk gemaakt heeft. Al had het misschien iets eleganter gekund. In algemeen Nederlands bijvoorbeeld. Zonder haantjesgedrag. Met iets meer om het lijf. Mét
aanleiding. Maar toch, nice effort Yasmine!
Nu valt het jullie misschien op: ik heb nog
niets verteld over Diaz! De man die beweert
seks gehad te hebben met een meisje en haar
moeder samen! Zo heeft hij mooi Timtation
van de leugentroon gegooid. Diaz had weinig
succes bij de vrouwen, hoewel hij vaak genoeg
herhaalde wat een casanova de meiden misliepen. En hoe knap hij was. En hoe goed hij geschapen was. Misschien was het de opschepperij die de vrouwen bij je weghield, Diaz?
Wie zal het zeggen…

Diaz snapt het allemaal niet zo goed.

Hoe dan ook had ik toch wat medelijden toen Diaz keer op keer afgewezen werd door
Viktor, één van de meest naïeve meisjes uit de geschiedenis van naïeve tv mensen.
Om haar naïviteit even te schetsen, volgt hier een lijstje met haar plaats in de top 5:
Markske uit F.C. De Kampioenen
Rita uit Eigen Kweek
Smos uit Safety First
Viktor uit Ex on The Beach
Koekeronde Megan uit Temptation Island
Dit volledig terzijde, moet ik toch concluderen dat dit seizoen van ex on the beach duidelijk alle nodige elementen voor eenvoudig
vermaak bevatte: alfa-mannetjes, afgeprijsde
plastische chirurgie, prachtige one-liners en
plottwisten! (Wie had ooit gedacht dat Diaz
toch nog touche ging hebben?)
De smos snapt het ook soms niet zo goed.

Kan Temptation Island deze ingrediënten nog tevoorschijn toveren? Kan Temptation
Island toch nog voldoen aan de eisen van de gemiddelde ramp-toerist? We zullen
zien, maar er zal duidelijk een tandje bij gestoken moeten worden. Mijn advies: laat
Yasmine aanspoelen in het mannenresort en zet cockblocker Laura op een vliegtuig
regelrecht terug naar welk gat ze ook vandaan kwam.
Groetjes,
Uw teleurgestelde Temptation-watcher.
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Wetten van de ovp
Kemel
De Gentse overpoort, welgekend, welgeliefd. Op het eerste zicht lijkt het een straat
zoals een andere, maar wanneer je je vergrootglas erbij haalt, blijkt niets minder waar
te zijn! Dit is geen gewone straat, maar een micromilieu, een wereld op zich! Met zowaar eigen natuurwetten, die gelukkig over het algemeen wel iets te maken hebben
met een of ander wetenschappelijk begrip. Dus bij deze: OVERPOORTS WETTEN
DER NATUUR (hoor donder, in de achtergrond flitst een bliksemschicht).
Algemene wetten
Schrödingers Tequila
Zoals Schrödingers beter gekende kat tegelijkertijd leeft en dood is, is elk shotje tequila in de ovp een zeer goed, maar op het zelfde moment ook een zeer
slecht idee.
Wet van behoud van intentie
Zoals energie/impuls onder ideale omstandigheden niet verloren gaat, zal ook
intentie niet verloren gaan. Onder intentie verstaan we hier “Ik ga vanavond niet drinken!”, “Ik ga vanavond vroeg naar huis!”. Helaas verstaan we
de ovp niet als ideale omstandigheden. En net zoals wrijving energie doet
verminderen, zullen alcohol, peerpressure , saaie lessen… de intentie doen
verminderen.
Een student die alcohol drinkt, wilt blijven alcohol drinken
Volgt eenzelfde principe als lichamen in beweging.
Vriendtropie
Dat de overpoort naar chaos streeft, wordt vriendtropie genoemd. Dit concept
houdt in dat als je de overpoort betreedt met 10 vrienden, je tegen het einde
van de avond alleen overblijft.
Elk shotje heeft een tegenreactie
Deze tegenreactie kan verschillende vormen aannemen: muilen, kotsen, tegen
een paal fietsen, tot het UZ willen fietsen, de bron van tram 2 zoeken…
Murphy achtige wetten
Deze wetten volgen het stramien van “Als je kan, zal je ook …” volgens de wet van
Murphy: “Alles wat slecht kan gaan, zal ook slecht gaan.”
De wet van Griet
“Alles wat je in de ovp kwijt kan spelen, zal je ook kwijtspelen”.
De wet van Jan
“Als je geld hebt om te trakteren, zal je dit geld gebruiken om te trakteren.”
De wet van Wolf
“Als je kan feesten, zal je blijven feesten. Al is het met de ogen toe.”
De wet van Fara
“Als je kan in de Pere staan tot 10u, dan zul je in de Pere staan tot 10u”
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De wet van het ijsblokje
“Als je ijsblokjes wilt doorgeven, zul je ijsblokjes doorgeven. Al moet je er spitbull voor kopen.”

Random specifieke wetten
De wet van Dorien
“Tequila is muilen, wodka is bleiten”
De wet van Raeman
“Als het regent, zult gij uw jas kwijtgespeeld zijn.”
De wet van Fara 2
“Gij zult uw kleren omgekeerd aanhebben, de vraag waarom blijft onbeantwoord.”
De wet van Kemel
“Als gij zat zijt, zult gij voor iedereen zorgen behalve voor uzelf.”
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Groei vertelt
Michiel Merckx
Sinds jongs af aan was ik al gebeten door een goed verhaal. Bij oma op de knie luisterde
ik uren naar de avonturen van menig volksheld, schelm of pratend dier. Tot op de dag
van vandaag is die fascinatie niet vervlogen en wil ik hem dan ook maar al te graag met
jullie delen. Maandelijks pen ik hier een verhaaltje neer. Soms waargebeurd, vaak een
volkswijze en misschien klinkt het wel bekend…

Het aprilverhaal speelt zich af in de eerste Boerenoorlog. Hier vochten Afrikaanse
boeren tegen de Britse bezetter om de meest noordelijke provincie van het ZuidAfrika dat we nu kennen, terug te winnen. Het focust op één man, die zich genoodzaakt zag te vluchten, weg van zijn grote liefde.
Zijn grote liefde woonde in Mooi River, een plaatsje aan de spoorweg tussen Johannesburg en Durban, in de provincie KwaZoeloe-Natal. Maar toen de oorlog uitbrak, is
ze gevlucht naar Transvaal. De mannen vochten dapper, maar velen werden gevangen
genomen door de Britten. Onze vriend, dood van angst voor het gevangenschap en
het mogelijks nooit meer terugzien van zijn vrouw, vluchtte westwaarts, naar Upington, een stad in Noord-Kaap aan de oever van de Oranjerivier.

Hij had gezien hoe de Britten zijn kameraden in het water gesleurd hadden als ware
het krokodillen en vervolgens op hun schepen gegooid hadden om ze weg te voeren,
Joost weet waarnaartoe! (Nvdr/Nvda.: vraag het hem maar!). Verscheurd door angst en
liefde dacht hij elke nacht aan zijn Sarie, hoe ze zich verscholen hield in een maïsveld
bij een groene boom met doornen.
Naarmate de oorlog ten einde liep, groeide zijn hoop om zijn liefste Sarie terug te
zien. Hij verlangde na een jaar weggeweest te zijn naar een kus van zijn grote lief. Hij
keerde huiswaarts, onwetend over de komst van een tweede Boerenoorlog, die nog
verschrikkelijker zou zijn dan de eerste...
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Boeroscoop
Welk Game of thrones personage ben jij? Ter gelegenheid van
de première van het finale seizoen op 14 april. Ah ja spoiler allert!
Ram 21/3 – 20/4
Margaery Tyrell

Kreeft 22/6 – 22/7
Samwell Tarly

Deze roos omvat al het goede van een
ram. Ze is namelijk moedig, zelf verzekerd
en heeft enorm veel passie. Een ram
neemt graag leiderschapsrollen op en
Margaery is niet anders, ze zal er alles
aandoen om koningin van Westeros te
worden. Hiervoor gebruikt ze haar charme en optimisme. Dus ram, ik zou zeggen: ga voor je dromen met de sierlijkheid
van een koningin

Deze jongen zit liever in zijn boeken naar
oplossingen te zoeken dan op een slagveld
met zijn zwaard te zwaaien. Maar als 1 van
zijn vrienden in gevaar zou zijn heeft hij
moed op overschot om ze te beschermen.
Hij gaat ook nooit nee zeggen tegen een
heerlijke warme maaltijd in goed gezelschap van zijn vrienden.

Stier 21/4 – 20/5
Cersei Lannister
Dit is een voorbeeld van een stier waarbij
haar koppigheid wel de bovenhand genomen heeft. Ze is zeer praktisch en efficiënt
in het krijgen van wat ze wil, ook al loopt
ze daarmee soms wat morele kantjes af. Je
zal ook weinig mensen tegenkomen die zo
trouw zijn aan hun familie.

Tweelingen 21/5 – 21/6
Podrick
Podrick is 1 van de meer zachtere en lieve
personages in de GOT-wereld. Daarmee
verdient hij wel veel punten bij de mensen
rondom hem. Hij is ook enorm goed in
zich aanpassen aan de situatie. Enerzijds
kan hij de hoeren rond zijn vinger draaien
en geld van hun krijgen, maar hij kan dan
anderzijds heeft hij de moed om op een
slagveld zijn mannetje te staan.

Leeuw 23/7 – 22/8
Jamie Lannister
Wie kan ik hier zelf beter zetten dan de
leeuw hem zelve, Jamie Lannister. Deze
gepassioneerde, trotse ridder heeft altijd
energie te veel en zal expres een gevecht
starten met iemand gewoon om te tonen
dat ze die kunnen verslaan. Ze kunnen
altijd de mensen rondom hun doen lachen of hun charmeren. Misschien kunnen ze deze charme eens gebruiken voor
een niet egoïstische doeleinden.

Maagd 23/8 – 22/9
Jon Snow
Maagden staan gekend als harde werkers
en zullen er alles aan doen om een taak
volledig tot een goed eind te brengen. Jon
Snow heeft nu wel beslist om 1 van de
grootste taken ooit op zich te nemen namelijk de mensheid beschermen van de
white walkers en de night king. Maar als
zijn maagd persoonlijkheid goed tot boven komt zal hij zijn taak wel goed kunnen volbrengen.
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vindt dat ze fout zijn. Maar geeft de kans
aan mensen om te tonen wat ze waard
zijn en respecteert deze dan onvoorwaarDeze man is de beste omschrijving van delijk.
een weegschaal die je maar kan hebben.
Intelligent, diplomatisch en sociaal. Bij
velen, hun favoriete personage. Zijn logica Waterman 21/1 - 19/2
is altijd feilloos en streeft voortdurend Bronn of the blackwater
naar rechtvaardigheid en vredigheid bin- Deze hurling is echt gestegen in the
nen het land.
ranks. Hij is dus enorm progressief en

Weegschaal 23/9 – 22/10
Tyrion Lannister

Schorpioen 23/10 – 21/11
Petyr Baelish
Littlefinger is de meester in geniepig dingen doen. Hij vertrouwt mensen niet en
dit zorgt ervoor dat hij alles zelf wil doen.
Dit kan natuurlijk zorgen dat je te diep
verstrengeld geraakt in je eigen leugens
en manipulaties en dit is meestal geen
goede positie om in te zitten bij serie zoals game of thrones.

Boogschutter 22/11 – 21/12
Arya Stark
Ze houdt van buiten zijn en reist van alle
Stark kinderen het meest rond. Als boogschutter heb je meestal een doel voor
ogen en bij Arya is dit zeker niet anders.
Ze is uit op rechtvaardigheid tegenover de
mensen die haar familie misdaan hebben.
Ze heeft altijd een open gedachtegang gehad. Ze heeft dan ook geen problemen om
op een onconventionele manier te leren
vechten waardoor ze extra gevaarlijk is en
ook extra cool.

Steenbok 22/12 – 20/1
Daenarys Targaryan
Deze vrouw heeft al een moeilijke pad
achter de rug maar komt er als een machtige draak bovenop. Ze hecht veel waarde
aan familiale tradities namelijk op de
troon zitten van Westeros. Ze is meedogenloos tegen over mensen waarvan ze
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zeer onafhankelijk. Respecteert vriendschappen maar wel tot een bepaald niveau
zolang ze er iets uit kunne halen. Hij
vecht met een reden, die reden is geld!

Vissen 20/2 – 20/3
Lord Varys
The spider is zeer wijs en weet alles van
iedereen. Iedereen heeft veel vertrouwen
in hem en kiest zelf aan wie hij wat vertelt. Hij heeft zeker al wat afgezien maar
is dan ook een pro in deze gevoelens om
te zetten in iets nuttigs voor de maatschappij. Hij heeft wel een zwakke plek
voor eenvoudige schoonheid.
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Katerblaast
De grappigste uitspraken en lolligste moppen voor u gebundeld. Ook een onvergetelijk
moment meegemaakt dat je met je medestudenten wil delen? Dien ze als de bliksem in
op https://www.boerekot.be/katerblaast of breng het binnen in de katerblaastdoos of
stuur een berichtje naar de groei redactie!
Mathijs: “Ik heb al geit gegeten. Das toch gewoon lam?”
Ruth: “Ik heb Mathieu en Annelies samen horen kreunen.”
Dorien: “Ik vind het leuk om iets tussen mijn benen te steken als ik slaap.”
Michiel over het vuile duvelglas: “Amai ‘k heb precies nog een kletske bier van vorige
keer binnen!”
Dorien: “Daar heeft zelfs geen bier ingezeten, allez, wie doet er nu bier in een duve...
ah ja wacht.”
Dorien: “Nee mij nie in de katerblaast zetten, ik ga nooit meer iemand kunnen binnendoen! Mensen gaan denken dat ik simpel ben! Maar ja om te muilen moet je ook
niet slim zijn eh! Waarom komt er zoveel shit uit mij? Thanks michiel!”

Hannah VO: “Zeg keer tegen Tim datie sapjes met flapjes koopt, men broek is heel
nat.”
Fara D: “Wa gaat gij later studeren?”
Willem B: “Bos en landbouw”
Wolf: “Hij was zeker niet klein om slap te zijn, maar ge kunt daar niks uithalen eh”
Michiel: “Wolf, is er nog een vork?”
*Wolf heeft een lepel vast*
*Over geboortegewicht*
Yarine: “Weet jij vanbuiten hoeveel je woog bij je geboorte?”
Mathijs: “een halve kilo ofzo”
Nick: “Ik ben veel te geloofwaardig”
*bedoelde goedgelovig*
*Assistent R&R vraagt voor een usb stick*
Milan V: “Ik heb er een. Maar niet in het mapje 'huiswerk' kijken.”
*Assistent knikt begripvol*
Assistent: “Ik zal de beamer afzetten.”
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*tegen Griet*
Kato: “Wat hebt gij op u arm geschreven?!”
Griet: “Mijn tattoo” *sad*
Melissa D.: “Wat is penis in het Engels?”
Emil: “Gij ziet uw tong misschien nie zo graag, maar ik wel.”
Emil: “Maar allez, zelfs ik kan beter zuigen.”
Sander Devriese Nadat Ruben een scheet liet: “Kgan eki rochelen je schete zit lik in
me sliemvliezen.”
*tijdens de les wiskunde 4 zit Arthur C weg te dromen vooraan in de Oehoe*
prof De Baets: “Jongeman vooraan, wat is de kans dat ik een 3 gooi met een dobbelsteen?”
Arthur C: *schrikt wakker* “Euh, 1 op 6?”
prof De Baets: “En wat is nu de kans dat dit een even getal is?”
Arthur C: *in de war* “Huh wa.... ja heen”
prof De Baets: “Even getallen, dat zijn 2, 4, 6..."”
Arthur C: “Ah wacht wacht wacht, ik bedoelde 'héén' met een 'hé'. Ja sorry, ik ben
West-Vlaming.”

*de ochtend na ingenieurscantus*
Meloen: “Oeps blijkbaar is die mee naar mijn kot geweest ma kben in slaap gevallen
op het toilet en dan is ze weggegaan.”
Assistente Wiskunde 4: “Goed dan hebben we nu de EDF”
Shaunu: “ohmygod da’s het alfabet!”
Helena: “Clint Eastwood? Bedoel je het liedje of de dj?”
Michiel Merckx: “Ik zoek seks”
Prof. Dr. Ir. Stefaan De Neve (professor bodemkunde): “I don't know anything about
soils” *bedoelde everything*
Michiel: “Hoe noemt ge die dieren die altijd lachen?”
Wolf: “Studenten land en bos”
Nvdr: “‘t is een quokka!”

*gesprek over Durham en Newcastle*
Iris: “Zeg maar waarom zeggen jullie dat zo stom, zeg keer gewoon durum.”
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*Dorien moet zeggen van waar ze iedereen kent*
Kemel: “Van waar ken je jezelf?”
Dorien: “Van toen ik uit de poep van mijn mama kwam”
Kemel: “amai da moet een serieuze keizersnede geweest zijn”
Dorien: “ahja juist, het was via keizersnede”
Groet: “Kijk ik kan een piemel maken!”
Michiel tegen Wolf: “Moet ik het nu naaien? Komaan, steekt uw broek af!”
Melissa: “Thibault heeft niet graag dat dingen uit hem gezogen worden en ik heb
schrik van dingen die in mij gespoten worden.”
Michiel: “Ik vind 2 euro voor een boulet een zeer schappelijke prijs.”
Thomas: “2 euro is inderdaad niet veel voor hartfalen.”
Michiel: “Zeg Dorien, zou dat kunnen dat dat jassenbedrijf uit Leuven u heeft laten
stikken? Ge kijkt een beetje bedrukt.”
Jan: “Ik ben door”
Wolf: “dag door”
Jan *verwarde stilte*
Jan: “Door is wel een werkwoord eh”
Wist je dat…
… Helena de groei niet herleest
… Deze quote daarom hier nog in staat
… Omdat ik heb gezegd dat het oke is en volledig herlezen
… xoxo Wofl
… Ik lees de groei wel na!!!
… Ik ook, Fuck you Woflflflef
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