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Blinkt oktober in zonnegoud, dan
volgt de winter snel en koud.
Spannend afwachten dus wat
oktober brengt en wat de invloeden hiervan zijn binnen 2 maanden. In de tussentijd brengen wij
u alvast de oktobergroei. Met
een nieuwe redactie en een sterk
uitgebreid schrijversteam, proberen wij u te verwarmen in deze tijden van dalende temperaturen, kortende dagen en herfstige kleuren.
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Kalender
Datum
Elke maandag

Activiteit
Lopen rond de watersportbaan

Waar?

Tijdstip

Gusb

19u30

Dinsdag 16 oktober

Schachtenkonvent

Paviljoen

19u

Woensdag 17 oktober

Gentse Beiaardcantus

Stadshal

16u30

Dinsdag 23 oktober

Bierbrouwinfosessie

TBA

TBA

Woensdag 24 oktober

Update@Campus

Agora & Oehoe

19u

Vrijdag 26 oktober

Galabal der BioIngenieurs

Oude Vismijn

22u

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
Wees gegroet boerekotters!
Vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij (ja gij ja) boven alle vrouwen, en
gezegend is de vrucht van uw lichaam. Maak dus veel kindjes, wil dat zeggen.
De allereerste weken zijn weer voorbij geraasd, en je weet wat dat betekent: de vogeltjes fluiten al wat minder, de zon schijnt al wat zachter en “HUH IS DA NU AL WEEK
3??!?” weergalmt volop door de gangen van blok A. Jazeker, de tijd gaat snel. Laten we
nog even alles op een rijtje zetten van de voorbije aantal weken.
Onze allernieuwste boerekotters
waren voltallig aanwezig op de introductiedag vrijdag 21 september. Veel nieuwe gezichtjes werden
in ‘stijl’ verwelkomd in ons paviljoen. Zij vertrokken dan ook met
een glimlach op hun gezicht en 2
ton aan veel te dikke - maar o zo
nodige - cursussen in hun veel te
scheurbare zakjes.
Bij het uitzwaaien van de eerstejaartjes stond de klok voor de VLK uiteraard niet stil.
Het was dan ook volop arbeiten voor de proclamatie in het UFO de dag nadien. Wij
gingen van de allerjongsten verwelkomen naar de alleroudsten uitzwaaien. Met hun
diploma in hun rechterzak en hun hand op hun linkerborst zongen zij in koor mee
met het VLK kringlied. Zowel het geluk van herinneringen voor het leven alsook het
verdriet van afscheid waren in grote getallen aanwezig. Geniet ervan nu het er nog is,
liefste boerekotters, want ooit op een dag staan wij daar allemaal.
Het academiejaar ging volop van start op 24 september, net als onze boekenverkoop.
Meer dan 1000 bio-ingenieurs in spe stonden te wachten in de echt nog ça va lange rij
om hun dierbare cursussen te komen kopen. Die avond konden mensen genieten van
een allereerste Lopen rond de watersportbaan (elke maandag om 19u30 aan het
GUSB), waarna ze terug hun calorietjes konden innemen op het Openingsvat in de
Koepuur. Met Jake Switch aan de draaitafel was Ekkergem wakker tot in de vroege
uurtjes.
Ons cultuur- en fourierteam bezorgde sterke biertjes voor elk wat wils op de Streekbierenavond op dinsdag 25 september. Het was wederom een gezellige avond waarbij de agora werd omgetoverd tot een gigantische lounge, zoals je die ook wel zou tegenkomen in een viersterren tweesterrenhotel. Voor de koenen onder ons was er ook
een extra’tje: een Rad van Fortuin waaraan je kon draaien zodat het lot het biertje
voor jou koos. Terwijl hadden wij ook enkele bakken Cara op overschot, dus die hebben we meteen ook op het rad geknald. Twee vliegen in één klap!
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Voor de boiters onder ons was hun boite-dorst ook
al snel gelest. Donderdag 27 september was dan ook
onze befaamde Openingsfuif in het paviljoen. Er
werd niet enkel goed gedanst, maar ook de drank
vloog in overvloed over de toog. Maar liefst 11(!) vaten werden gedegusteerd tijdens de fuif! Een getal
om u tegen te zeggen.
Voor de eerstejaars was er geen tijd voor een kater! Na nog wat lesjes in de begeerde
Ledeganck van de begeerde professor Poelman, was het tijd om te vertrekken op het
Eerstebachweekend. De VLK lichtte hen in van zowel het studentenleven alsook het
coupureleven. Meer over dit weekend is te vinden in latere artikels.
Eén maandag en Fakbar verder was het dan weer tijd voor de Openingscantus op
dinsdag 2 oktober. Het was een prettig weerzien voor alle VLK-commilitones, alsook
een hartig welkom aan de nieuwe schachten. Beide partijen waren voltallig aanwezig,
en met de zaal bomvol werd er naar alle hartenlust gezongen en gezopen.
Na een rustig weekje zijn we aanbeland in week 3. Maandag werd goed ingezet met de
peter- en meteravond. Elke aanwezige eerstejaar kreeg een peter of meter toegewezen die hen kan helpen met het doorploegen van al die dikke cursussen en moeilijke
oefeningen. Met behulp van notities, goede raad en belangrijke life hacks leiden de
tweedebachelors hen op tot waarlijke studenten. Daarna was het tijd voor de F.A.Q.bar. In de Koepuur waren alle praesidiumleden er als de pinken bij om allerhande
vragen over de VLK of de richting bio-ingenieurswetenschappen toe te lichten.
Op dinsdag 9 oktober werd er in het Paviljoencafé nieuw leven geblazen! Een oud
concept kwam terug waarbij studenten tussen hun lessen door konden genieten van
frisse pintjes aan spotprijzen. De laatstejaars zaten daarbij niet bij de pakken neer: die
avond was het cv-training gegeven door P&G. Zij konden hierbij ook hun cv doorsturen om later feedback te krijgen.
Woensdag 10 oktober werd het paviljoen omgetoverd tot een veiling. Er werd echter
geen antiek of kitsch verkocht, want die avond was het tijd voor de schachtenverkoop. Schachten konden vrijwillig kiezen om zich te laten verkopen. Zo moeten zij in
week 4 volop doen wat hun koper hen opdraagt. Het belooft een spannende week te
worden voor onze schachten, en we hopen dat ze het geld waard zijn.
Onze leden hadden de kans om hun voetjes van de vloer te gooien tijdens de eerste
Dansles op 11 oktober in de Feestzaal. Er werd door iedereen goed meegeswingd, en
we hopen dat er op 16 oktober minstens evengoed meegeLindey-Hopt en meegecharlestond wordt. Tegelijkertijd konden onze laatstejaars genieten van een zelfgeorganiseerde thesiscantus! Wijsheid komt met de jaren, maar de manier waarop zij bezig
waren, zegt toch iets anders…
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Bij deze zijn alle voorbije weken nogmaals onder de loep genomen. Wees niet getreurd, want de komende weken zijn minstens even leuk als de vorige. Noteer zeker
deze in uw agenda:
Dinsdag 16 oktober: Schachtenkonvent - 19u - Paviljoen (enkel voor eerstebach)
Woensdag 17 oktober: Gentse Beiaardcantus - 16u30 - Stadshal (tickets te koop in de
villa)
Dinsdag 23 oktober: Bierbrouwinfosessie (meer info hierover volgt)
Woensdag 24 oktober: Update@Campus - Agora & Auditorium Oehoe
Vrijdag 26 oktober: Galabal der Bio-Ingenieurs - 22u - Oude Vismijn

Wil je al onze activiteiten neerpennen? Ga dan naar www.boerekot.be/kalender voor
alle VLK-activiteiten en aanverwantjes!
Jah, da wast
aja en ik heb mij ook wel geamuseerd!

Toedels!
Wolf
VLK Praeses ‘18 - ‘19
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De vice predict
Volgende week is het de schachtenverkoopweek, alle schachtjes hebben nieuwe eigenaars gevonden en de eigenaars zijn natuurlijk op zoek naar leuke opdrachtjes, ik
voorspel de volgende:
- Er zal een nieuwe versie van het schachtenganzenborden gehouden worden! Met
speelvakken op de grond en de schachten als pionnen, worden er leuke opdrachten
uitgevoerd zoals van kleren wisselen, voor de rest van het spel een doggo (nvdr.:
NONDJE) zijn, een paar uur van eigenaar wisselen en uiteraard bier drinken.
- Er zal een rolschacht zijn, handig voor de rokers.
- De schachten gaan uiteraard verkleed zijn, ik voorzie de volgende figuren: marginaal, een fruitje en Trump.
- Ik voorspel een totaal van 18 foto’s met proffen.
Tijdens die week gaat de VLK ook naar de beiaardcantus, we gaan de volgende types
tegenkomen:
- De zatte omhelzer
- De mokstelers - ge zijt allemaal klootzakken btw
- de mokkapotslaanders - nog erger dan het vorige type
- de blijtwijven - dat gaan trouwens zowel vrouwen als mannen zijn! We kennen ze
allemaal wel, de emotionele zatlappen (Jan, Sarah zegt no offense)
- de politieke kuthoer - met een beetje geluk komen we de volgende subcategorieën
ook tegen: de ‘alle vreemdelingen buiten’-student en de eeuwige communist. Maar
daarover zie ik nog niet zo veel duidelijkheid...
- de lintjesstelers
- de ‘vind de vlag terug’-schachten
- de ‘onze praeses is homo’-kring
- de vurte West-Vlamingen
- de zatte Waal - ik zie ze zelfs alletwee voor mij: Mathieu en Sibret, dat wordt een
goeie avond!
De afsluiter van die week gaat door in de Koepuur, want het is dan weer tijd voor een
verbondsvat! Er gaan volgens mijn glazen bol zeker frituursnacks zijn, bier gaat ook
niet ontbreken en uiteraard gaan er ook veel te veel zatte mensen zijn, omdat er eigenlijk te weinig volk gaat zijn om echt een volledig vat leeg te drinken. Wat ook in
de sterren geschreven staat, is dat er weer een aantal vakgroepen cute gaan verbroederen en goed gaan drinken, niet per se in die volgorde.
De week daarna wordt een lekker warme week, en tegelijk ook een koude, ik ben er
niet helemaal uit welke de overhand neemt, maar ik zie wel koffie en thee voor iedereen…
De week begint met het IFT, in mijn theebladen zag ik dat we zeker één wedstrijd
gaan winnen, maar omdat Mars in de baan van Jupiter staat, gaat de VTK ook iets
triestigs meemaken, want ik zie ze huilen… Volgens de tarotkaarten gaat een huilbui
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van de VTK altijd gepaard met de VLK die uit sympathie eens tegen hen verliest, dus
we gaan er sowieso ook één verliezen.
Daarna komt dan ons eigenste, enige, echte, elegant gemaskerde, enkelflatterende
galabal! Het thema gaat een combo zijn van Dancing In the Moonlight en een gemaskerd bal en tschijnt ook dat er klas- en functiefoto’s genomen gaan worden. De uren
zijn wel nog wat vaag in mijn koffiedik, maar ge hoort er nog van!
Verder is er in die week ook kans om karmapuntjes te verzamelen tijdens de schrijf-ze
-vrijdag! Samen met Amnesy International komt de VLK op voor de rechten van de
mens en ik ruik precies ook eten daar…
De week daarna is een rustig weekske, buiten de cantus dan. Mijnen hond heeft mij
vandaag naar links doen afslaan aan de Ferrerlaan, dus dat betekent dat de pappenheimer deze keer twee keer na elkaar gezongen gaat worden. De PBR-chant gaat exact
7 keer gehoord worden, en er worden ofwel 35, of 86, of 206 fourierdrankjes gemaakt.
(moesten mijn inschattingscapaciteiten wat beter op punt staan, dan zou ik de belletjes van het doucheschuim beter kunnen lezen).
Om toch niet té hard in een dipje te vallen, is er de week erna een schoon feestje ingepland om toch niet te veel te moeten afzien van afkickverschijnselen. De volgende
dingen gaan gebeuren als ge uw vrienden efkes kwijtraakt: Ge gaat een extra pintje
halen, onderweg terug komt ge nog andere mensen tegen, daar plaçeert ge ook een
dansje mee, tegen dan is uw pintje op en haalt ge nog een nieuwe, daarna herinnert
ge u weer wie ge aan het zoeken waart, ge komt uw vrienden weer tegen ergens in de
midden, ge beslist efkes mee met iemand naar buiten te gaan, om efkes op uw gemak
een snackske te gaan eten, ge gaat terug naar binnen passeert nog eens aan den bar,
ge gaat nog wa meer dansen, het is al nen anderen dj waarschijnlijk, ma niet dat ge
daarop let, ge gaat opnieuw een pintje halen, nog wat verder dansen, ge komt weer
wat volk tegen dat ge kent, van ergens in de les ofzo, ge zijt het niet zeker, het zou
kunnen dat van in de koe is, ge weet het niet goed. En voor de rest heb ik een blackout, de handen zijn gelezen, mijn visioenopwekkende kruiden zijn volledig opgebrand en de kaarten vertellen mij ook al niets meer.
Tot zover de voorspellingen voor de komende weken. Zoals u ziet, worden mijn predictie-kwaliteiten steeds slechter naarmate de avond valt en nu zijn ze weer voor een
tijdje weg. Tot in de volgende groei, waar ik de gebeurtenissen van november uit de
doeken doe!
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Chaos
Cursus
Voor de Chaos bestond er niets. De Chaos is het begin van alles, het begin van de tijd
en het begin van de wereld (cfr. Genesis). De wereld is ondertussen al geëvolueerd, in
de cursusdienst is er nog steeds Chaos. Dozen die we zelf op elkaar hebben gestapeld
waardoor we zelf amper binnen kunnen. Om 6 uur opstaan om al die lieve kindjes
hun boeken te geven. Awkward vroeger uit de les vertrekken, lidkaarten die niet willen printen, cursussen die niet op de lijst staan, MEP die al uitverkocht blijkt te zijn,…
En dan zijn we nog maar maandag ergens rond de middag.
17.30, de eerste dag zit erop *pfioew* of nee wacht, nog een doos vol bijbestellingen
die op ons ligt te wachten. *een uurtje tellen, opschrijven en zuchten* Vlug een mailtje
sturen naar ons Jaqueline, die lieve mevrouw van Topcopy, en we zijn klaar! Na een
vreugdedansje gaan we om eten, om vervolgens in de zetel in slaap te vallen. Net op
tijd schieten we wakker om naar de fakbar te vertrekken, idem voor streekbierenavond de dag erna. De week gaat voorbij en stilaan vragen we ons af waarom er zo
veel te doen is deze week.
Woensdag krijgen we een berichtje dat de eerste bijbestelling er is *JOEPIE* wat betekent dat we zakjes mogen beginnen maken. Cursus erin steken, naam opschrijven,
nieten. We zijn er wel even mee bezig. Wanneer we donderdag de cursusdienst een
grondig bekijken, merken we pas dat alles overhoop ligt. Pure chaos hier, paniek, dozen overal, al snel gevolgd door de slappe lach. Zo moet het begin van de wereld er
inderdaad ongeveer uitgezien hebben. En dan beseffen we dat het straks de openingsfuif is *zucht*. Nog even een dutje doen in de zetel van de villa (hihi, we zijn zo klein
dat we daar perfect inpassen) en dan er tegen aan! Iets te laat komen we aan op de pre
drink en alles wat daarna gebeurd is – laten we eerlijk zijn – is nogal vaag. Maar aan
de foto’s te zien was het ongetwijfeld weer een epische fuif.
We zouden graag zeggen dat we vrijdagochtend in de les zijn geraakt, maar dat was
jammer genoeg niet het geval. De wekker was gegaan, maar ik had me toch nog eens
omgedraaid *oops*. Ergens rond 16 uur rol ik uit mijn bed, klaar om met onze eerstejaars op weekend te vertrekken. Na zeven vermoeiende dagen kruip ik doodop maar
voldaan in mijn bedje, klaar voor week twee!
xoxo kaboutercursus 
Kleine update: ook na twee weken overwint de Chaos nog steeds
P.S.: Heeft iemand de stem van Iris terug gevonden? Ze zou deze graag terug hebben,
eeuwig dank.
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Do’s en don’ts van een student tijdens het uitgaan
Feest
Geachte eerstejaar
Het uitgaansleven is het kloppend hart van Gent. Menig student houdt wel van een
avondje stappen, maar de VLK staat erom bekend heer en meester te zijn in alles dat
te maken heeft met de consumptie van ene witgekraagde rakker en de nocturnale activiteiten die hieruit voortvloeien.
Nu dat de VLK Openingsfuif reeds gepasseerd is, verlangen jullie uiteraard allemaal
terug naar zo’n legendarische avond. Helaas kunnen er niet elke week Paviljoenfuiven
zijn (volgende is 7 november, zet dit alvast in je agenda). Gelukkig bestaat er het Heiligdom, ook wel bekend als ‘Overpoort’ of ovp, om jullie te kunnen vermaken met
bier, plezier en een lekker dier (?)
Vaak wordt er in het begin van je unif carrière de vraag gesteld ‘Ben jij een overpoortmens of niet’. Nu weet je wel dat je leerkrachten vroeger zeiden dat stomme vragen
niet bestaan, wat een grote leugen is. Dit is een typevoorbeeld van zo’n stomme vraag.
In ieder van ons zit namelijk een stukje Overpoort, bij de ene heel wat groter dan de
andere (well hello, ladies).
De Overpoort kan in het begin wat imposant overkomen, zo veel volk, zo veel café’s,
zo veel mogelijkheden.
Het is moeilijk te weten waar te beginnen. Daarom hebben wij, de mannen van Feest,
een kleine lijst gemaakt met enkele tips die je zeker eens moet bekijken tijdens het
volgende epische drinkavontuur! En je kan zelfs de bolletjes inkleuren wanneer je iets
voltooid hebt, als dat niet handig is!
(de VLK is niet verantwoordelijk voor de eventuele gerechtelijke gevolgen die men kan krijgen na het voltooien
van sommige acties)
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Een hele avond lang sterke bieren drinken
Gaan er frieten gegeten worden: altijd bij Stefano (echt goed, ik zweer)
Gaan er julientjes gegeten worden: altijd bij Stefano (echt lekker, ik zweer)
Is het bij Stefano’s te druk omdat het echt het beste is van de ovp: gouden
saté (minder goed, ik zweer)
Durums in Andromeda, zeer bon
Hamburgertje @Ertan
Deadshots in Porter House doen, zeer entertainend en ook zeer vervelend
voor uw neus
Flesje Spitbull in de Porter: probeer deze cocktail/shots zeker eens, je zal
aangenaam verrast worden!
In de Delta op elke verdieping eens feesten (tzijn er 3, dus bereid maar
voor op de trappen die beduidend moeilijker worden naarmate de avond
vordert)
















Je vuist in de lucht pompen op de maat van de techno in Deca
Goedkoopste pintjes in ovp  Delta
Je Guido Gids nuttig gebruiken en een meter bier voor €5 kopen in The
Place (tis echt zo, zoek maar in de Guido gids)
Bierbowlen in Overpoort, maar wel zien dat ge kunt bowlen of de strafjes
gaan u nekken
Kampvuurtje in Defoo maken door alle kaarsen op 1 tafel te zetten (Pas op,
’t schijnt dat de cafébaas dit niet zo aangenaam vindt en je buiten kan zetten) (Als dit gebeurt, glip gewoon terug binnen en zeg hem dat het je spijt,
je kan met gemak nog een gratis pintje uit hem sleuren!)
Flessen gaan zetten in de Point Final als uw (vaders) bankrekening dat toelaat
In ‘Yssis’ is er een verstopte bovenbar. Probeer hier niets uit te pakken, hier
krijg je gegarandeerd problemen mee! (buiten als er echt niemand is en je
met een goed gevoel en een gratis vodka(90%) cola(10%) naar buiten kan
lopen)
Als ge wilt uitgaan, maar ge wilt in de les zitten  door blijven feesten (dit
is bijvoorbeeld handig als ge in de Ledeganck moet zijn de dag nadien)
Uw bier al 3 keer laten vallen in een club en vervolgens van de tap uw pint
proberen bijvullen (wel zorgen dat het barpersoneel u niet ziet, is best illegaal denk ik)
Geen bierglazen op de grond kapot smijten omdat ge stoer en zat zijt,
neem ze mee naar uw kot als mooie herinnering (en je kan er zelfs nog uit
drinken achteraf)
Justin best niet zeggen dat hij niet kan drinken
Tegen Meloen zeggen dat hij een mini is (is echt zo, ik zweer)

Nog veel feestplezier en tot in de ovp!
VLK Feest
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Parkjes (dichtbij)
Paviljoen
Hellow!
Hier ben ik met een lijstje met enkele van de knuste parkjes rondom ons teerbeminde
faculteit (ideaal voor de tamzakken die weigeren Ekkergem te verlaten). Dit om onze
heimwee naar de zomer nog wat aan te wakkeren. Voor zij die deze parken nog niet
kennen : schaam u en wees aandachtig. Met het onvoorspelbare weer te België kan er
elk moment nog een zomerdag tevoorschijn komen (en ja van mij moogt ge er ook
gaan vertoeven in de winter, maar dan kan ik je niet even veel plezier garanderen).
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A. Het Groenevalleipark is een groot park gelegen aan de Nieuwewandeling (dit is
een straat voor wie het nu nog niet door zou hebben) en bevindt zich naast de Carrefour (aha handig). Niet alleen is de groene vallei een geschikte plaats om te voetballen
en frisbeen (en zo veel andere energieke activiteiten die ruimere parken vereisen),
maar het is ook het ideale park om te BBQ ‘en (ja dude, de winkel is echt vlakbij en er
zijn banken voorzien)! Daarbovenop loopt langs het park een waterke (een stukje
Leie, moakt da mee) waar je je gezellig kan aan nestelen.
B. Op het einde van Ekkergemstraat bevindt zich een andere uiterst leuk parkje. Het
Ekkergempark heeft de perfecte buren: het ligt recht tegenover het café de dikke
boom en Tartientje (echt een vree goeie broodjeszaak)! Het is voorzien van zitplaatsen en is het park bij uitstek om doggo’s (= nondjes (honden dus)) te spotten (nice!).
F. Het driehoekvormige parkje vlak aan de achteruitgang van de faculteit. Dit
is eerder klein, maar wel echt zeer dichtbij. Ook hier is een bank voorzien, maar deze
is echter vaak bezet door de lokale jeugd. Nogal een geluk dat de andere opties ook
helemaal niet zo ver zijn (goh, eigenlijk is niks echt ver in Gent ALS je met de fiets
bent, maar dat terzijde :p).
K. De Coupure (niet het water, maar de graskanten, logisssch) vind ik ook zeker een
aanrader. Er is altijd meer dan genoeg plaats en voldoende passage om gade te slaan.
Daarbovenop kan je zwaaien naar de bootjes en misschien zelf een fiets uit het water
vissen (wauw!).
R. Bijlokehof (het verst afgelegen park tumtumtum (moet onheilspellend klinken, ik
daag jullie uit jullie verbeelding te gebruiken)) staat zelf niet meer op het kaartje,
maar het is zeker de moeite waard. In Bijlokehof lopen er namelijk kippetjes rond! En
aja, er zijn ook bankjes voorzien.
Toedels,
Hertekut
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EHBO: een woordje advies
Sport
Eerste hulp is niet zo moeilijk, toch weten velen niet wat te doen bij een simpel wondje.
In de komende twee pagina’s gaan we u toch wat proberen meegeven. Een beetje EHBO
kan nooit kwaad.
Voor we het hebben over de serieuze dingen, beginnen we bij makkelijke dingen;
Wondverzorging, het zij op kot of op een gebeuren waar niemand met EHBO opleiding in de buurt is. Het basis stappenplan voor kleine wondjes:
•

Veiligheid, blijf met uw vuile poten van wonden, was uw handen grondig, doe
handschoenen aan als ze aanwezig zijn in de EHBO koffer. Laat het slachtoffer
neerzitten, sommige mensen kunnen heel slecht tegen bloed.

•

Stelp de bloeding, laat de wonde drogen en wacht tot ze stopt met bloeden.
Lichte druk uitoefenen met een propere doek kan de bloeding helpen stoppen.
Dit moet geen steriel kompres zijn, een proper kompres, gewassen handdoek of
zakdoek volstaat.

Is de wonde erger dan verwacht, stop hier! Dit geld bijvoorbeeld voor gapende wonden,
diepe sneden… Ga niet door met EHBO, verwijs door naar een arts/spoeddienst. Die
mensen gaan u niet scheef aankijken, EHBO zit ook in hun takenpakket.
•

Reinig de wonde indien nodig. Water met zeep kan verdomd veel zeer doen,
maar werkt goed. Durf een schaafwonde goed schoonwassen. Geen water in de
buurt? In een EHBO kist zitten soms ampullen met reinigingswater. Let op namen als: “fysiologisch water”, “HACdil-S”. HACdil-S reinigt en ontsmet tegelijk.
Let op dat je bij het uitwassen geen watjes gebruikt, die laten pluisjes achter.
Liever een propere washand of kompres.

•

Ontsmet; Iso-Betadine, hibidil, Cedium... goedkoop en krachtig. In een EHBO
koffer is ontsmettingsmiddel vaak aanwezig in doorzichtige plastic ampullen.
Lees zeker wat er op staat, dat je zeker ontsmetting gebruikt en geen ampullen
met fysiologisch water.

•

Verzorgende zalf aanbrengen, bijvoorbeeld flamigel. Een wonde heelt beter als
ze met vochtige zalf bedekt is. Bovendien zorgt dit voor minder littekens.

•

Dek af, ge wilt uw propere wonde niet terug vuil maken met sap van de fuifvloer
ofzo.

Let wel op, maak het niet erger. Begin niet te experimenteren. Twijfel je hard of iets mag,
vraag het beter aan iemand met verstand van EHBO dan zelf meer slecht te doen. Als er
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iemand rondloopt met een EHBO-opleiding, laat die het verzorgen en leer wat skills van
die persoon.
Wat als het echt misloopt? De meesten onder ons zullen ooit eens met een situatie
geconfronteerd worden met veel bloed, lelijke breuken en dergelijke. In een klein artikeltje kunnen we u deze skills niet overbrengen. Op een EHBO cursus echter wel, deze worden geregeld georganiseerd in uw buurt. Desondanks laat ik niet na van een
beetje advies mee te geven.
Iemand bewusteloos of aan het flauwvallen? Geen paniek, bel 112 en vergeet niet te
zeggen waar je bent, zij sturen u een ambulance en een MUG. Roep om hulp, er lopen
veel mensen rond die weten wat te doen. Omstaanders kunnen ook helpen met de
ambulance op te wachten. Bovendien hangen er tegenwoordig op veel plekken AEDs
(Automatische Externe Defibrilator) op. Hangt er een in de buurt? Zet ze aan en luister naar wat de defibrilator zegt. Hij legt uit hoe je hem gebruikt. Geen zorgen, die
dingen meten alles en gaan geen schokken toedienen als ‘t niet nodig is. Het kan dus
nooit kwaad! Voor mensen zonder EHBO-opleiding is het voornaamste advies, blijf
kalm, bel zo snel mogelijk 112, zoek of roep om hulp en gebruik uw verstand.
Let op: de info in dit artikel is heel beknopt. Bied geen zorg toe waarvan je twijfelt of
het goed is. Beter eens te veel gebeld naar 112 dan veel miserie achteraf! En oja, denk
eens over een EHBO-cursus.

Groetjes de Sporties!
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Is onze realiteit echt? (Het simulatie-argument)
Cultuur
Wij mensen kunnen de ware aard van het universum niet ongefilterd beleven. Onze
zintuigen en hersenen kunnen slechts een fractie van de wereld verwerken, dus gebruiken we concepten en hulpmiddelen om de ware aard van de werkelijkheid te proberen vatten. Technologische vooruitgang verbreedde niet alleen onze kennis over
het universum. In de toekomst wordt het misschien zelfs mogelijk hele universa te
simuleren. Maar als dat een optie is, hoe weten we dan of het niet al gebeurd is? Wat
als we geen scheppers maar scheppingen zijn? Zijn we mogelijks niet ‘echt’ en weten
we het gewoon niet?

Als ons huidige begrip over fysica juist is, dan is het onmogelijk om het universum te
simuleren met zijn triljoenen en triljoenen aan dingen. Maar dat hoeven we eigenlijk
niet te doen. We hebben gewoon genoeg universum nodig om de inwoners van onze
simulatie te laten geloven dat ze echt zijn. Wie heeft er nu miljarden sterrenstelsels
nodig?
We hebben alleen de ruimte nodig die onze onderdanen mogen verkennen. Het uitgestrekte universum kan slechts een vlakke projectie zijn en ze kunnen het onmogelijk weten. En hoe zit het dan met kleine dingen, zoals cellen en bacteriën? Wel, die
hebben we eigenlijk ook niet echt nodig. Wat je onder een microscoop ziet, kan meteen geschapen worden. Hetzelfde geldt voor atomen. De stoel waarop je nu zit hoeft
niet met quadriljoenen atomen gesimuleerd te worden. De buitenste laag ervan volstaat. Misschien is het binnen hol tot je het open wil breken. De minimale vereiste
voor onze simulatie is enkel het bewustzijn van onze virtuele mensen. Onze onderdanen hoeven gewoon te denken dat de simulatie echt is.
Oké, we worden dus gesimuleerd? In dat geval zijn er enkele voorwaarden waaraan
voldaan moet worden. Gebaseerd op een aangepaste versie van het simulatieargument van Nick Bostrom hebben we vijf veronderstellingen voor jou. Als ze kloppen,
beste lezer, dan leef je in een simulatie!
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Aanname 1: Bewustzijn simuleren is mogelijk.
Niemand weet wat bewustzijn is, maar laten we er vanuit gaan dat je dit kunt opwekken door een brein te simuleren. Het brein is echter best wel ingewikkeld. Als je elke
interactie tussen synapsen als een bewerking beschouwt, werkt je brein tegen ongeveer 10 tot de 17de macht voor 100 miljoen miljard bewerkingen per seconde. We nemen dus royaal aan: we hebben 10 tot de 20ste macht aan bewerkingen nodig om 1
seconde menselijk bewustzijn te simuleren. Maar we willen niet één enkel mens simuleren. Nee, we willen de hele menselijke geschiedenis in een keer simuleren, zodat
we kunnen verspringen. Stel dat we 200 miljard mensen willen simuleren met een gemiddelde levensduur van 50 jaar. Dit resulteert in een computer die een miljoen triljoen triljoen triljoen bewerkingen per seconde zou moeten aankunnen. Meer bewerkingen dan er sterren in het waarneembare universum zijn. Is zo’n computer wel mogelijk?
Aanname 2: Technologische vooruitgang zal niet snel tot stilstand komen.
Als we aannemen dat technologische ontwikkeling zoals vroeger verder gaat, dan zijn
er mogelijk sterrenstelsel-wijde beschavingen met onbeperkte computerkracht op een
bepaald moment. Wezens met zo'n geavanceerde technologie dat we ze amper van
goden zouden kunnen onderscheiden. Een computer die een miljoen triljoen triljoen
triljoen bewerkingen aankan, is niet niets. Er zijn echter concepten voor computers die dat aankunnen. Het 'Matrioshka Brain' bijvoorbeeld. Dit is de theoretische
megastructuur van miljarden onderdelen die zich met de straling van een ster onderhouden. Zo'n computer zou krachtig genoeg zijn om duizenden, zoniet miljoenen
menselijkheden tegelijk te simuleren. Andere technologieën, zoals hoogwaardige toekomstige kwantumcomputers, kunnen de schaal drastisch verlagen. Dan kan het al
met een constructie ter grootte van een grote stad, of zelfs met een kleinere. Maar enkel als er nog iemand in de buurt is om de computer te bouwen....
Aanname 3: Geavanceerde beschavingen vernietigen zichzelf niet.
Als er een moment is waarop alle beschavingen zichzelf vernietigen, dan eindigt deze
hele discussie hier. Als je in de ruimte kijkt, zou je een universum met miljoenen buitenaardse beschavingen verwachten. Maar we zien niemand. De reden daarvoor heeft
waarschijnlijk te maken met grote filters. Dit zijn barrières die het leven moet overwinnen, zoals een kernoorlog, asteroïden, klimaatverandering.... Als het leven per definitie zelfvernietigend is, dan zijn er geen simulaties.
Aanname 4: Supergeavanceerde beschavingen willen simulaties uitvoeren.
Als we over beschavingen na de mensheid spreken, dan weten we niet waar we mee te
maken hebben. Denken dat we weten wat wezens willen die even machtig zijn als goden is… best arrogant. Beeld je in dat de slimste mier op de planeet naast een pretpark
woont. Hij is nieuwsgierig en wil weten wat de mensen willen, dus je probeert het uit
te leggen. De mier begrijpt het helaas gewoon niet. Concepten als achtbanen, in rijen
staan, vakantie en plezier kan een mier met een mierenleven niet begrijpen. Hetzelfde
geldt voor ons en een wezen van na de mensheid. Tegenover hen zijn wij de mieren.
Simulaties voor plezier of wetenschap opzetten is voor hen misschien een absurd
idee. Maar als ze simulaties willen opzetten voor welke reden ook en aannames één
tot en met drie ook juist zijn, dan is de kans niet gelijk aan nul dat je in een simulatie
leeft.
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Aanname 5: Als er veel simulaties zijn, bevind je je waarschijnlijk in één.
Als er gesimuleerde beschavingen bestaan, bestaan er waarschijnlijk zeer veel van. We
nemen uiteindelijk aan dat wezens na ons toegang hebben tot vrijwel onbeperkte rekenkracht. Als ze simulaties draaien, is het praktisch om er miljoenen of zelfs miljarden van te laten draaien. Als er miljarden gesimuleerde universa zijn, dan zijn er
waarschijnlijk triljoenen gesimuleerde wezens. Dat zou betekenen dat de overgrote
meerderheid van bewuste wezens simulaties zijn. Voor elk vleselijk bewust wezen bestaan er dus een miljard gesimuleerde. Omdat er geen manier bestaat om uit te vissen
of we simulaties zijn, is de kans hier vrij hoog dat je een van de 999.999.999 gesimuleerden bent. Wat je dus als werkelijkheid waarneemt, is dat mogelijk niet.
Dit alles stoelt echter op veel veronderstellingen die we nu niet echt kunnen testen.
Veel wetenschappers zijn het dus niet eens met dit gedachte-experiment. Brand je
huis dus nog niet af om te testen of er storingen/glitches zullen zijn in de ‘Matrix’. Als
je gesimuleerd bent, verandert er niet zoveel voor je. Je bent misschien op een planeet die door het eeuwige niets vliegt of in een simulatie in een computer. Je bestaan
wordt dus niet enger of vreemder. We kunnen eigenlijk alleen maar hopen een goed
leven te leiden en leuke tijd te beleven. En als we toch simulaties in een supercomputer zijn, is het gewoon hopen dat er niemand over de stroomkabel struikelt.
Cultuur out!
(Met dank aan ‘Kurzgesagt – In A Nutshell’)
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PR Intern blikt terug
Een enthousiaste eerstejaar: ‘Het eerste bachelor weekend was voor mij echt een leuke start van het unif jaar. Alleen al door de mensen die ik dan heb leren kennen, vond
ik het de moeite waard. De leukste momentjes vond ik dan ook aan het kampvuur of
samen wat in het gras liggen praten. Dan waren er ook nog de activiteiten; ik heb mij
echt geamuseerd bij het ‘trouwspel’ waar iedereen zijn ware partner moest zoeken.
Maar wat ik denk ik nooit aan dat weekend ga vergeten, is dat ik daar natuurlijk mijn
eerste cantus heb gehouden. Ook iets heel fijn aan het weekend, is dat je tussen de
mensen van het praesidium zit, zij gaven ons al heel wat tips over het studentenleven,
het student zijn en hoe alles binnen de VLK werkt.’
Het eerste bachweekend was inderdaad meer dan geslaagd en ja ‘What happened on
eerste bachweekend, stays on eerste bachweekend’! Maar speciaal voor onze groei geven we een korte samenvatting van het onvergetelijke weekend! (nvdr.: jullie groei apprecieert dit enorm!)
Vrijdagavond verzamelden 60 onzekere, verlegen eerstejaartjes aan de koe. Sommigen herkenden elkaar van in de lessen en spraken elkaar aan. De gesprekken werden
langer dan enkel de klassieke vragen: ‘Mag ik hier zitten?’, ‘Vanwaar kom je?’ of ‘Wat
is jouw naam?’ Na een uurtje praten, hotdogs eten en gratis pintjes drinken, was het
ijs tussen de eerstejaartjes gebroken. Ze waren helemaal klaar voor het grote avontuur
in Wuustwezel! Gezien de bus had afgezegd moest PR intern zoeken naar een oplossing. Deze hadden ze snel gevonden en er werd een liftwedstrijd georganiseerd. De
eerstejaars werden in groepjes van 3 verdeeld en moesten zo om ter eerst aankomen
in Wuustwezel. Onderweg konden ze een aantal opdrachten vervullen. Zo was er een
groepje dat een karaoke heeft gedaan met een Roemeense chauffeur. Ook kregen ze
een ei mee en een carapils. Die voorwerpen konden ze ruilen, opdrinken of opeten. Zo
kon er bijvoorbeeld gekozen worden om verder te ruilen en zo een heel zot voorwerp
te verkrijgen! Maar helaas dit jaar bleef het bij een fles vodka en een paar deliriums.
Tegen onze verwachtingen in kwamen de meeste eerstejaars voor 12 uur aan, behalve
één groepje. Voor hen was het liften redelijk tegengevallen en
zij kwamen pas om 3 uur aan, wat ook een heel avontuur was!
Eens aangekomen, barstte het feest los! De eerstejaars en ook
het praesidium lieten zich helemaal gaan!
The morning after was lastiger, met luide muziek werden de
eerstejaartjes wakker gemaakt. Sommige frisser dan anderen.
Hierna konden ze aanschuiven voor een heerlijk ontbijt met
wentelteefjes! Het trouwspel volgde. De eerstejaars deden enthousiast mee en gingen tot het uiterste om hun ideale partner te vinden. Uiteindelijk was iedereen gewonnen en volgende een prachtige bruiloft onder leiding van onze priesters
Bram en Arthur.

22

Langzaam maar zeker konden de eerstejaars wat bekomen van de zware nacht. Het
werd steeds zonniger, zodat ook in de namiddag buiten gespeeld kon worden. Deze
keer waren er wildere spelletjes. Wie de avond voordien nog niet van de grond was
geweest, deed dit nu zeker en vast in een spelletje Dikke Berta! Na al dat spelen was
het tijd voor de heerlijke spaghetti, die later nog integraal op de vloer of in iemands
haar te vinden zou zijn.
En als om het weekend af te sluiten konden de eerstejaars proeven van een cantus
met een snuifje bier. Er werd luidkeels meegezongen tot de meesten zelfs hees waren.
Het kampvuur en een midnightsnack volgden. De sfeer zat er weer goed in en toen
het kampvuur gedoofd was, werd al vlug een afterparty ingezet!
Droefheid alom de volgende morgen toen de rugzakken alweer ingepakt moesten
worden en we Wuustwezel moesten verlaten. Gelukkig kon iedereen elkaar snel weer
terug zien in de les wetenschappelijk programmeren.

PR intern blikt terug op een geweldig weekend.
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De sage van het 1ste bachweekend
Ewout Duhamel
Op een doodnormale vrijdagavond stroomden de nieuwe leden van de VLK de Koepuur binnen, helemaal voorbereid op de queeste om elkaar beter te leren kennen gedurend het weekend. Ikzelf kwam alleen aan, geen bekende gezichten te bekennen,
maar ik kon me al gauw bij een tafel voegen waar andere metgezellen ook aan het
wachten waren op de reis. Achter wat gerstenat geconsumeerd te hebben, besloten
onze charismatische leiders dat het tijd was om van wal te steken.
Wat wel een domper op de feestvreugde was, was dat ons vervoermiddel niet kwam
opdagen (dit was zeer zeker niet voorzien door het Praesidium!) waardoor we genoodzaakt waren om zelf onze weg te vinden naar het afgelegen Wuustwezel. Gelukkig werden we geholpen door een paar eenzame, maar fantastische autobestuurders
die ons maar al te graag wilden helpen. Nadat we eerst de verkeerde kant waren opgegaan (we gingen namelijk eerst richting de kust), kwamen we met heel veel geluk een
echte heer tegen, waarvan de bestemming die avond ietwat gelijkaardig was aan die
van ons. Hij besloot ons mee te nemen in zijn prachtige gemechaniseerde koets, met
de regel dat hij ons verder zou brengen als de melodieën op de radio naar zijn tand
waren. Hij gaf ons dus toegang tot zijn mobiel toestel met de opdracht om hem te
overhalen om ons helemaal naar Wuustwezel te brengen. Gelukkig werd die taak aan
mij overgeleverd, waardoor ik me helemaal kon uitleven in mijn smaak, namelijk de
klassiekers van de jaren '80. Het was een waarlijk succes, want de sfeer in het gevaarte
was optimaal en onze gastheer van de avond besloot ons om helemaal door te voeren
tot het einde, waardoor we relatief snel aankwamen op de verblijfplaats.
De avond vorderde en het bier bleef maar rijkelijk in onze magen glijden. Het rustig
spelen van spelletjes veranderde al heel snel in een feest dat we niet snel zullen vergeten.
De dag daarna leken enkele individuen wel last te hebben van het late rustuur, maar
dat weerhield niemand om toch voluit te genieten van de dag, gevuld met aangename
spelen georganiseerd door onze superieuren. Daaronder vielen: Weerwolf, kussengevecht, vuren bewaken en zelfs een enorme groepstrouw.
Tegen de avond smeekten onze buiken ons om ze te vullen en gelukkig kon dat met
een heerlijke spaghetti, alvorens we begonnen aan onze allereerste cantus, wat voor
mij persoonlijk het hoogtepunt van het weekend was. We zongen allerhande liederen
en lieten het gerstenat weer grondig vloeien. Enkele snoodaards hadden het in hun
hoofd gekregen om enkele regels aan hun laars te lappen, waardoor zij een boetedoening moesten doen in aanwezigheid van de volledige corona.

Toen we uitgezongen waren, konden we ons naar buiten begeven waar een heus
kampvuur klaarstond om ons in deze late uren nog te verwarmen. Er werd gezellig
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gepraat en genoten van het knetteren van het gesneuvelde dennenhout.
De uren verstreken, de houtvoorraad slonk en op een gegeven moment klonken de
woorden “bed” en “slapen” heel aanlokkelijk, waardoor we maar besloten om onder de
wol te kruipen.
De dag erna stonden de meesten onder ons op met een vreemd gevoel van leegte, het
weekend, en ons prachtige avontuur, zaten er namelijk op. Toen de vraag van onze
Praeses, de heer Wolf Goddaer, kwam om ons op te geven om volwaardig lid te worden door een jaar te leven als een schacht, was het antwoord al heel snel duidelijk, JA
NATUURLIJK!

Wat ik u allen graag wil duidelijk maken, of u nu student, ouder, leerkracht of kabouter (nvdr.: cursus, ‘t is tegen jullie) bent, is dat dit weekend de perfecte start was voor
een studententijd vol plezier en nieuwe vriendschappen. Ik kan u alleen maar meegeven dat, als u de kans (nog) eens krijgt, neem deze zeker, wat kunt u er uiteindelijk
verkeerd mee doen hé?
Tot uw dienst, nu en altijd,
Schacht Ewout Duhamel
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Met boer BJ
Oktober. De dagen korten, het weer wordt ruiger, de wolken grijzer. De bladeren van
de bomen veranderen in een prachtig kleurenpalet. Het wordt kouder en je zoekt op
zolder naar die cosy, warme, wollen truien van vorig jaar. Je wilt het nog niet aanvaarden. Is het nu alweer voorbij? Wanneer is de volgende BBQ? Doe mij nog maar een
cocktail!
Je droomt weg over zon, zee en strand en voor je het goed en wel beseft, heeft moeder
natuur de deur van de zomer definitief achter zich dichtgetrokken. Het is gedaan, tot
volgend jaar zomer…
Treur niet! De zomer mag dan wel voorbij zijn, maar voor de lange, natte, duistere
Belgische winter aanbreekt, mogen we eerst nog genieten van een van de mooiste periodes van het jaar: de herfst!
Jawel, een van de mooiste periodes! Het begin van de herfst is namelijk het oogstseizoen bij uitstek! We oogsten volop venkel, pompoenen, paprika’s, rucola, courgettes,
kolen en zelfs ook nog steeds boontjes.
Oogst de pepertjes en paprika’s wanneer ze nog groen zijn maar al half rood verkleuren. Zorg dat je de pepertjes steeds oogst met het steeltje volledig intact! Anders zullen ze niet goed bewaren of zelfs rotten. Hang de pepertjes op aan een fijn touwtje
met behulp van een naald. Hang deze slingers van pepers op een goed verluchte en bij
voorkeur zonnige plek in huis. Zo’n peperslinger ziet er ook gewoon prachtig uit.
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Vergeet ook je courgetten en pompoenen niet te oogsten. Bij pompoenen kan je
wachten tot het gewas vernietigd is door meeldauw. Hierdoor zullen de pompoenen
natuurlijk afrijpen. Als je rot vreest kan je de pompoen met het steeltje afsnijden en
bewaren op een droge, koele plek. Liefst op een houten plankje zodat het poepke van
de pompoen niet rot.
Ook wat fruit betreft, valt er nog heel wat te beleven in de tuin. De late appelrassen
en stoofperen zijn klaar om geplukt te worden. Je bewaart deze best op een luchtige
manier (bv. gestapelde houten kratten met telkens een laagje fruit) op een droge,
goed geventileerde plek buiten (tuinhuis, schuur). Wanneer ik elke vrijdagavond
thuiskom van Gent, kan ik nog steeds volop braambessen oogsten! In mijn ogen zijn
die laatste braambessen de lekkerste en de zoetste. Wie ooit herfstframbozen plantte,
zoals autumn bliss of fall gold, kan nu heerlijk, zoete, rode en gele frambozen oogsten.
Wie in het voorjaar zonnebloemen zaaide, kan nu nog steeds volop genieten van de
laatste bloeiers. Smijt de uitgebloeide planten echter niet gewoon op de composthoop! Je kan deze uitgebloeide koppen drogen om er zaad van te oogsten om te gebruiken in je zelfgemaakt granola of om volgend jaar opnieuw te zaaien. De zonnebloem is “rijp” wanneer de honderden miniscule bloembloedjes loskomen als je er
zacht over wrijft. Snij de koppen af en maak er een mooi droogboeket van. Dit kan je
ophangen op een goed geventileerde plek binnen of buiten. Wanneer je dit droogboeket combineert met aren van siergrassen of granen, ziet het boeket er ook heel decoratief uit. Ook kruiden kan je nu oogsten en een droogboeket mee maken. Na enkele
maanden drogen, kan je deze dan vermalen en in potjes bewaren. Eventueel kan je
zelfs mixen en je eigen provençaalse of Italiaanse kruidenmix maken.

De herfst, dat is natuurlijk ook het seizoen van de noten. Hazelnoten, walnoten, kastanjes…, nu is het moment om een emmer te nemen en ze te gaan verzamelen in je
tuin of in het bos. Bewaren doe je best zoals met de appelen. Walnoten zijn vers niet
zo lekker, je laat ze best eerst enkele weken drogen. De smaak wordt dan veel aangenamer. Tip: zoek jezelf een oma of opa die voor jou, voor de open haard in de winter,
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een kilo of twee walnoten wilt opendoen. Je bewaart die dan best in een gesloten glazen pot. Maak ze iets wijs over dat dat goed is voor bij het studeren.
Wat is er dan nog te doen in de moestuin? In oktober kan je snel een groenbemester
inzaaien zoals winterrogge of wintertarwe (spelt). In het voorjaar kan je dit dan inwerken in je bodem. Dit voorkomt dat alle goede nutriënten gedurende de winter uitspoelen. Het inwerken in de bodem zorgt ook voor een hoger gehalte aan bodem organische stof.
Het is ook het moment voor het planten van knoflook. Plantknoflook kan je kopen in
het tuincentrum of koop gewoon teentjes knoflook in de bioplanet. Door nu knoflook
te planten in plaats van in het voorjaar zal de opbrengst veel groter zijn. Dit dankzij
de koudeperiode die ze doormaken in de winter.
Tot slot, kom eens buiten. De natuur is prachtig in de herfst. Ga eens naar het bos
nootjes rapen of als je kan, ga voor een weekendje naar de Ardennen. Er gaat niet boven een flinke wandeltocht door de bossen in de herfst.
Grts boer BJ
PS: wie de prachtige foto’s in zijn volle -gekleurde- glorie wil aanschouwen, je vindt ze
terug op www.boerekot.be/groei
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Budgetvriendelijk koken met Penning
We kennen allemaal wel het gevoel aan het einde van de week waarbij we zin hebben
om nog eens iets lekker te koken. Eenmaal aangekomen in de Colruyt kopen we er
op los, we schuiven aan bij de kassa’s, de boodschappen worden gescand en dan hoor
je dat vervloekte geluid. Je denkt bij jezelf: “Godverdomme, dinsdag was weer veel te
zwaar en het bier (of vodka-red bull naargelang je wekelijks budget) is toch niet
goedkoop” terwijl je een beetje begint te blozen. Je kijkt naar het bancontactapparaatje en leest: ‘Saldo ontoereikend’.
We hopen dat dit jullie niet overkomt! Daarom geven we jullie in dit fantastische
kwaliteitsblad een paar recepten die vriendelijk zijn voor de portemonnee, maar
vooral super lekker!
Burritos
Ingrediënten (2 pers):
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g gehakt
2 uien
1 paprika
2 grote tomaten
1 blikje maïs
witte bonen
3-6 schijven ananas
Potje salsa-saus

•
•

•
•
•

Potje zure room
Potje guacamole (kan je ook zelf
maken maar dit valt buiten het bestek van dit artikel)
4 wraps
1 zakje burritokruiden
1 zakje geraspte kaas

Werkwijze:
•
Snij de ui, paprika, tomaten en ananas is stukjes.
•
Bak het gehakt samen met de ui. Als dit voldoende is gebakken voeg je er de rest
van de gesneden groenten, de maïs en de bonen bij.
•
Strooi er de kruiden op samen met zout en peper. Giet er ook een beetje water
bij tot er geen kruiden meer aan de onderkant van de pan blijven kleven.
•
Giet er ook de salsa-saus bij en meng alles goed.
•
Warm de wraps op (in de microgolf of oven), maak deze eerst een beetje nat.
•
Strijk een beetje zure room en een beetje guacamole op de wrap en leg hier het
vlees-groenten-mengsel op.
•
Strooi hier nog een beetje geraspte kaas op.
•
Rol de wrap op, en steek deze daarna nog eens 3 minuten in de oven.
Smakelijk!
Penning
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De wetenschap achter het student zijn
Camille Dewaele
Nu het academiejaar terug begonnen is, zijn daar ook weer de veel te korte nachtjes
die het een uitdaging maken om wakker/oplettend te blijven tijdens de les. Menig
student grijpt hierdoor naar koffie of energiedranken om deze soms ellendige uurtjes
te doorstaan. We danken God allemaal voor dit almachtig spul, maar heeft u zich ooit
al afgevraagd hoe het werkt?

Klein wist-je-datje: cafeïne is de meest gebruikte drugs per wereld; 90 procent van de
wereldbevolking neemt op de een of andere manier cafeïne op (cafeïne zit ook in chocolade bijvoorbeeld en in sommige frisdranken). Nog een wist-je-datje: de productie
van cafeïne wereldwijd bedraagt 100 000 ton ofwel het gewicht van 14 Eiffeltorens.
(nvdr.: ofwel het gewicht van 42 atomiums, hangt ervan af welke eenheid u het best aanvoelt.)
Planten maken cafeïne aan als insectenbestrijdingsmiddel in bladeren, als lokmiddel
in bloemetjes voor bijtjes en in de wortels om te voorkomen dat er plantjes in hun
buurt kunnen groeien.
To the point, wat doet het nu in ons lichaam? Cafeïne (een methylxanthine btw) is
een stimulans van het centraal zenuwstelsel. Adenosine (afgesplitst van ATP, onze
energiemolecule, zoals jullie wel weten) stapelt zich op doorheen de dag en is de oorzaak van vermoeidheid. Het bindt met adenosine receptoren op de neuronen in ons
brein en zorgt voor een vertraagde breinactiviteit; een slaperig gevoel dus. Cafeïne en
adenosine lijken een beetje op elkaar, waardoor cafeïne ook kan binden met deze receptoren, maar zonder een slaperig gevoel te veroorzaken. Een antagonist van adenosine dus.

Mooi figuurtje van cafeïne

Adenosine

Eiffeltoren

Naast ons wakker helpen, doet cafeïne nog zoveel meer. We worden er ook blij van,
hoera! De receptor voor dopamine (ook wel ‘gelukshormoon’) is gekoppeld met een
adenosine receptor. Als adenosine bindt, kan dopamine niet meer binden. Cafeïne
treedt hier opnieuw op als plaatsvervanger voor adenosine en zorgt dat dopamine wel
kan binden en zo kunnen we de dag vrolijk door. Dopamine zorgt ook voor het ver30

slavend effect van cafeïne.
Heb je ook al gemerkt dat, hoe vaker je koffie of andere cafeïnedranken drinkt, hoe
minder het je wakker houdt? Dit komt omdat ons lichaam meer adenosinereceptoren
zal aanmaken doordat alle receptoren volzet zijn. Je zal dus nog meer koffie moet
drinken om alsnog adenosine tegen te werken. Goed nieuws: je kan dit herstellen!
Door 7 tot 12 dagen geen koffie te drinken, heb je weer je oorspronkelijk aantal receptoren terug. Tijdens deze periode zal je je wel extra moe voelen.
Nog een klein wist-je-datje om mee af te sluiten: Om te sterven aan een overdosis cafeïne zou je zowat 11 gram cafeïne moeten drinken. Als je weet dat 100 ml filterkoffie
ongeveer 70 mg cafeïne bevat, betekent dit dat je 15 liter koffie zou moeten drinken
op een heel korte tijd.
xxx Camille
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Waarom het dit jaar Liverpool’s jaar is.
Michiel Meulenaere
Allen zonder belangstelling voor de edele groepssport voetbal raad ik aan dit artikel
over te slaan.
Bij het voetbal bedraagt de intentie een bolrond lichaam in een vijandig kader te bezorgen met behulp van de voeten. Nu zij het zo dat het ene team al beter is dan het
andere. Hierbij een redevoering voor de toekomstige kampioen in de hoogste Engelse
voetbalcompetitie.
Uiteraard gaat u akkoord dat niemand minder dan de groep spelers gevormd aan de
Merseyside de grootste kanshebber is. We spreken over Liverpool F.C. en niet over
het schromelijke Everton F.C. Afgelopen wedstrijden toonden ons de honger naar een
langverwachte prijs. De groep, onder leiding van J. Klopp, is een dynamisch team. De
combinatie van frisse en doorknede spelers, niet alleen op het veld maar ook de backup daarnaast, speelt in een momentum van glorie. Een hoog tempo en hoge speeldruk
zijn karakteristiek voor de wedstrijden en tevens een genot voor het oog. Goals, goals,
goals, dat is ook wat de loyale supporterskern kan appreciëren. The Kop trekt dan ook
hun spelers door elke match door ze levendig aan te moedigen.
De hand is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Een extra jaar voor Klopp, een gecorrigeerde defensie, nieuwe rotatiespelers en wellicht wel het meest interessante, is dat
de echte concurrent in de ‘two way race’ waarschijnlijk meer oogt op Champions League na hun Engelse titel van vorig jaar.
Voor de criticasters onder u, kroonjuweel Mo Salah kwam nog niet aan zijn volledige
potentie. Ik herinner u dat hij de statistieken herhaalt van begin vorig seizoen, te vergelijken met het loskomen op de UGent na een te lange vakantie.
Conclusie, verplaats jullie naar de gokkantoren (al erken ik geen aansprakelijkheid),
koop vol overtuiging een rode outfit, en bovenal, geniet van het wonderlijke spel!
(nvdr.: dream on, dream oooooooon, with hooooope in your heaaaart and you’ll
neeeeeeveeeer dream aloooone)
Michiel Meulenaere
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Streekbierenavond
Wouter Kemel
Ik ga het zeggen Walter… Die streekbierenavond, dat was weer eens

Natuurlijk, hoe kan dat ook anders, georganiseerd door cultuur en de fouriers. Dit
halfjaarlijkse pareltje is het perfecte moment om je vrienden na 3 maand nog eens terug te zien en je kan er perfect
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De vraag ‘Hoe was de vakantie?’
hoor je overal om je heen.
Bij al dit gepraat moeten de stemmen natuurlijk ook gesmeerd worden, maar daar zijn de streekbieren
natuurlijk voor. Aangezien het thema dit semester ’Het rad van fortuin’ was, kon het rad natuurlijk
niet ontbreken. Welk bier draaide
jij? De alom geliefde Cara? De kans
is groot, aangezien Cara het grootst
vertegenwoordigd was met 4 plaatsen.
Overal waar je om je heen kijkt zie je mensen iets drinken, eten, lachen, kaarten… Het
gelach weerkaatst rond in de Agora.
Kortom, het is de
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Vuurkamp
Hallo liefste lezertjes! Zoals jullie ongetwijfeld weten, was er in elke
editie van dit fantastische boekje een onmisbare levenshak te vinden, geschreven door Jorien. Omdat ik grote fan was van dit staaltje schrijftalent en omdat mijn naam toevallig ook op –(or)ien eindigt, klonk het als een topidee om de verzameling van deze nuttige
info’tjes uit te breiden. De tips die jullie vinden, zijn niet noodzakelijk wetenschappelijk bewezen of objectief onderbouwd: uittesten
is op eigen risico, maar zeker een poging waard!
Met de zomer vers in ons geheugen, kennen jullie uiteraard wel zo’n moment waarop
je denkt ‘Omg het is supermooi weer vanavond en we hebben cara koud staan en ook
nog spekskes liggen en het bos is echt nie zo ver en misschien moeten we gewoon een
kampvuur bouwen’. Klinkt als een topplan! Maar de pret wordt al snel bedorven door
‘Ahja oei hoe gaan we dat vuur nu aankrijgen?’ Aangezien aanmaakblokjes totaal niet
tot het standaard overlevingspakket van een student behoren, geef ik jullie 2 vervangers die dat ongetwijfeld wel doen: Doritos en tampons. Een beetje uit elkaar pluizen
(dit geldt niet voor de Doritos), et voilà: een prachtig vuurtje!
Het volgende veel voorkomend probleem is de mama die ’s anderendaags zegt ‘Amai
uw kleren stinken, waar hebde gij weer gezeten’. Voor dit probleem hebben we ook
een simpele oplossing, die bovendien uitermate studentikoos is: besprenkel je kleren
met vodka! Giet in een plantenspuit, gemengd met 2/3 water en leef u uit.
PS. Eerstgenoemde methode werkt volgens bepaalde bronnen ook met andere chips.
PPS. Laatstgenoemde methode is ook toepasbaar op feest-/cantuskleren die te hard
naar bier en andere dingen stinken om in het weekend in de wasmand te gooien.
Ziezo beste lezertjes, hopelijk kunnen jullie deze tips gebruiken om nog van de laatste
mooi-weer-avondjes van de eerste herfstdagen te genieten. Laat de avonturier in jullie
los en trek erop uit op zoek naar hout enzo!
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 en wie weet
win je een prijs! Wie weet ook niet. Maar ‘t is maar het proberen waard, en hoop doet
leven hé.
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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…
De herkomst van het verhaal van vandaag is niet geheel duidelijk. Het speelt zich af in
Londen (sommige versies plaatsen het in Belfast of zelfs in Queens), begin 19e eeuw
en gaat over een jongen die in de leer was bij een handelaar. Na zijn werk ’s avonds
zette hij al eens graag de bloemetjes buiten, wat hem op een nacht duur kwam te
staan.
“Ik wandelde wat rond in het Oosten van de stad, tussen het tabaksdok en het SintCatharinadok, met zicht op de towerbridge. Ik had niet echt de intensie om die nacht
lang te blijven tot ik plots een bloedmooie vrouw opmerkte. Ze had het mooiste gezicht dat ik ooit had mogen aanschouwen, haar hals was sierlijk als een zwaan en dan
nog haar haar, haar lange, prachtige haar dat samengebonden was over haar schouder, ze had werkelijk alles wat ik verlangde in een vrouw.”
De klik was er meteen en samen besloten ze een stapje in de wereld te zetten. Van
café naar kroeg en van bar naar pub, ze hadden de avond van hun leven. Het duurde
dan ook niet al te lang voor ze beiden goed beschonken waren. “Op een gegeven moment kwam er een zeer deftige man langs. Aan zijn uitstraling te zien leek het wel iemand van adel en zijn rijke klederdracht bevestigde dat. De vrouw stapte op hem af
en haar ogen, die glinsterden als diamanten, verraadden waarom. Ze griste in de man
zijn jaszak en nam er een dure gouden horloge uit. Ze gaf het aan mijn, nam mijn
hand en zette het op een lopen, met de man woedend in onze kielzog. We waren nog
maar net de hoek van de straat om of we werden gestopt door een politiepatrouille. Al
snel zagen ze het horloge en sloegen me in de boeien. Van haar was intussen geen
spoor meer.”
“De volgende morgen verscheen ik voor de rechtbank en de rechter liet meteen verstaan dat de zaak heel duidelijk was. De jury besloot zeven jaar zware gevangenisarbeid. Daar zat ik dan, verraden door de vrouw van mijn dromen... Haar ogen glinsterden als diamanten, ze leek wel een prinses. En haar haar hing over haar schouders,
samengebonden met een zwart fluwelen lint.”
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OP VRIJDAG 26 OKTOBER 2018 IS HET TERUG
SCHRIJF-ZE-VRIJDAG!
Het draait dit jaar om de mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze
opkomen voor mensenrechten. Mensenrechtenverdedigers.
Vele mensenrechtenverdedigers worden lastiggevallen, achtervolgd, gevangengezet en zelfs gedood, enkel en alleen maar omdat ze een rechtvaardigere wereld willen. De moed die zij moeten opbrengen om elke dag hun werk te kunnen uitvoeren is
op zijn minst gezegd bewonderenswaardig.

DAAROM STEUNEN WE HEN IN HUN STRIJD VOOR EEN RECHTVAARDIGERE WERELD!
Omdat we weten dat niet alle bio-ingenieursstudenten zomaar tijd kunnen maken in
hun drukke rooster, spreiden we onze actie uit over de hele week:

Van 22 tot 26 oktober zullen we terug te vinden zijn in de Agora.
Concreet houdt de actie in dat er een heleboel brieven geschreven wordt naar staatshoofden en regeringsleiders om op die manier druk uit te oefenen en hun antimensenrechtenbeleid te bekritiseren.
Kom in de agora een brief schrijven, post hem bij ons en ontvang in ruil goede karmapuntjes en een lekker stuk cake!
Of kom eens luisteren en kom je informeren over wat mensenrechten juist zijn en hoe
men deze schendt. Wat je er zelf aan kan doen, want er zijn tal van andere acties
waarbij Amnesty International zich inzet voor de rechten van de mens.
Help ons opkomen voor mensen die opkomen voor mensen.
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De Koe loeit!
Dag nieuwe en oude vrienden van de Koepuur!
Aaaaah, die eerste groei! Wat een prachtig gevoel. Ik vergelijk de eerste groei graag
met de eerste zwaluw die de lente maakt, de eerste sneeuwvlok die de winter aankondigt, de eerste pint in de Koe die een prachtige avond belooft… Vergeet de openingsfuiven en cantussen, de cursussen, … Het is de eerste groei die het jaar pas echt laat
beginnen! En of je nu een fervente oude gediende bent, of pas net je eerste stapjes zet
op deze faculteit, de Groei zal er voor je zijn, in koude en warme dagen… Een andere
vaste waarde die jullie altijd zal ondersteunen beste lezer, is de toog van de Koepuur.
Voor al je problemen, maar ook om je vreugde te delen, 1 adres: onze toog. Je vindt
hier menig vriend en vriendin om mee te palaveren, of plannen mee te smeden om de
wereld te doen daveren. En is het toch een zeldzame avond waar je geen bekend gezicht ziet dan kun je nog steeds terecht bij de immer sympathieke beer achter de
toog: Koen.
Maar genoeg over ons. We gaan het vandaag hebben over het verenigingsleven in ons
geliefd café. Zoals jullie allemaal wel weten is de Koepuur hét clubcafé van de VLK,
die geliefde vereniging van het Boerekot. Maar naast de VLK hebben wij nog een scala
aan andere verenigingen die zich bij ons thuis voelen. Sta mij toe deze voor jullie ook
even toe te lichten:
Moeder KILA. Deze club kennen jullie waarschijnlijk het best als
jullie partnerclub op de wekelijkse VLKILA Fakbar Clubavonden!
Ze zijn de vereniging voor industrieel ingenieurs en andere richtingen van KU Leuven Odysee, het vroegere KAHO Sint-Lieven.
De Koepuur kan zich nu reeds 3 jaar peter noemen van deze club
en hoopt dit nog vele jaren te mogen zijn. De KILA’ers staan gekend om hun hoog Rodenbachverbruik, lange toogplak en voorkeur voor het altijd en overal dragen van hun linten. Vriendelijke
mensen waar je als VLK’er gerust mee kan verbroederen!

Oppositia. In 2009 (ondergetekende was toen net begonnen aan het Boerekot) opgericht als een tegenreactie op de VLK (wie herkent de oprichters
op de foto?). Grote Leider Frodo was misnoegd met het toenmalige bestuur van de VLK en besloot plotsklaps de wereld over te
nemen met een anti-beweging: Oppositia was geboren. Met kleuren die de inverse zijn van die van de VLK en een koala gewapend met een samuraizwaard begonnen zij aan hun queeste.
Doel: een vereniging zijn voor iedereen maar vooral op een ludieke wijze strijden tegen de VLK. Zo haalden ze toenmalig Feestpraeses ir. Jeroen Coussement binnen als Minister van Propaganda, Fouriers fr. Sam Cappelle en fr. ir. Matthieu Frijlinck als Eerste Minister en Minister van Entertainment en Sportpraeses ir.
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Gil De Clercq als Minister van Gil. Huidige wapenfeiten zijn het aanstellen van oudGroeiredacteur Wouter Boghaert nieuwe minister van Propaganda en yours truly, fr. ir.
Robin Michelet als een nog nader te bepalen functie. Ondertussen lijkt de oorlog tegen
VLK naar de achtergrond verschoven te zijn ten voordele van vele leuke activiteiten,
maar misschien is dit slechts een tactische winterslaap…?

“Ik ben misschien ne werkmens, maar ik wil die minipulders toch nog het vuur aan de schenen leggen in de
kaartjesrace.” Met deze gevleugelde woorden toonde ir.
Paul Van Elslande de nood aan een nieuwe vereniging
aan. Een vereniging voor werkende mensen die de Koe
een warm hart toe dragen. Een paar pinten, wat geknutsel
in photoshop en voila, de Oude Garde was geboren. Deze
vereniging, die haar ledenaantal in 3 weken zag vertwintigvoudigen, richt zich in de eerste plaats op de nietstudent. Werkende jonge alumnus, oude tooghanger, nostalgische ziel, het is allemaal welkom bij de Oude Garde.
Studenten komen er enkel in na het doorstaan van harde
toelatingsproeven of door een daad van enorme steun aan
de club (zoals het clubschild schildren). Activiteiten zullen infrequent maar krachtig voorkomen, bezoeken aan
activiteiten van andere verenigingen des te frequenter…
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Hopelijk weten jullie hiermee iets meer van al dat Koepuurvolk. Wil jij met je sport-,
spel-, of cultuur-vereniging ook de Koepuur tot thuishaven benoemen? Spreek iemand aan van het bestuur en wij kijken wat we kunnen doen!
Tot aan de toog!
Met vriendelijke loeitjes,
Giliam

Studenten: €1,70 voor een pint op vertoon van clubkaart!
Activiteiten/clubavonden: €1,50 voor een pint!
Openingsuren: Ma-Vr: 16h-...h, Zo: 20h-03h
Feestjes, optredens,… op aanvraag.
https://www.facebook.com/Koepuur
cafekoepuur@gmail.com
Follow us on instagram: de_koepuur
Like us on tripadvisor!
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IAAS
Summer’s over, Autumns here and brings with it: Pumpkin Spice
Latte (has anyone actually drank this?), blankets, rainy days, movie marathons and Halloweeeeeeen. It also brings back IAAS Ghent
and our activities!
But first, what did we do this summer?

General assembly IAAS Belgium: 6/7-8/7, Louvain-la-Neuve.

On our yearly GA we held the elections for our national board and officially welcomed
our new local committee Louvain-la-Neuve (LLN). We looked at last years events, the
events we attended, the future opportunities and local events, the IAAS projects and
the exchange program (internships). We also looked at our articles of association and
our internal rules, basically who IAAS Belgium is.
We also watched the match Belgium-Brazil and all cheered for Belgium of course,
then checked out LLN and their barraque community.

World Congress WOCO: 13/7 – 37/7, Croatia.
The world congress is a mixture of work and fun. We have our official part, the general assemblies, workshops and soft skill trainings and then also have visits, parties, ...
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General assembly
We elect the new executive board, decide on the compensation for the previous board
and evaluate them, we elect the hosting committees of the next events, we change the
constitution and by-laws, approve new committees, …
Workshops & Soft-skills
We learn skills to be able to work on the projects and on IAAS effectively.
Activities
We have cultural visits to cities and historic sites whilst also visiting farms, companies,
institutions,...
regarding
to
the
topic
or
IAAS's
interests.
On this WoCo we had city visits to Zadar, Zagreb, Split, Sibenik, Lovran where a
guide showed us around. We visited a medieval theme park and played with some
swords and catapults, drank some donkey milk on a donkey farm, saw an immortelle
field, a vineyard (+ tasting of course), a fig and olive orchard (+ tasting of course), visited a brewery, went hiking and swimming in 2 natural parks, saw a salt production, …
We also swam almost every day and chilled on one of the many beaches in Croatia,
partied in a city garden and just had an amazing time overall. Let’s also not forget our
IAAS traditions: the Trade Fair night where each and every country presents themselves through food and drinks and the Development Fund night where we had a crazy auction and got more than 1000 euros for the fund. A once in a lifetime experience!

World Clean Up Day: 15/09, Blankenberge Beach
Some IAAS Belgium members went to our coast to clean it up
for World Clean Up day and support the Propere Strandlopers.
We found many plastic pieces, cigarettes and PMD. Don’t
throw your trash on the ground, it ends up in our beautiful nature, seas and oceans.
Open meeting with free fries!: 1/10, our room.
On this meeting we introduced what IAAS is all about to interested people, told them
how they could join and what opportunities we have right now to go abroad. If you
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missed this do not worry, you can always send me a mail and I’ll send the presentation to you with all information in it!

Up Next:
Internationally
Exchange week Bonn: 3/11-10/11, Bonn, Germany

Motivational weekend Nancy: 16/11-18/11, Nancy, France
Subregional Meeting, North Europe: 18/10-21/10, Zurich, Switzerland.
World Forum on Urban Forestry, by IFSA (International Forestry Student’s Association, a partner): 27/11-30/11, Italy.
Global Landscapes forum, by IFSA and YIL (Youth In Landscapes): 28/11-2/12, Bonn,
Germany.
European
Directors
meeting
EDM:
29/11-6/12,
Madrid,
Spain.
COP24 Climate Change Conference, by UNFCCC: 3/12-14/12, Katowice, Poland.
Locally
Brewery visit: October, check our Facebook page for more details
Youth empowerment workshop: October/November, check our Facebook!
Bellewaerde Halloween visit, by IAAS Belgium: around Halloween
And more coming!
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 a message on Facebook
and follow us on Facebook at IAAS Ghent and IAAS Belgium.
Pater Callewaert, out.
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Gegroet Groeiers! Een nieuw academiejaar is aangebroken, het lang verwachte jaar
waarin het geboortejaar van universiteitsstudenten niet langer vanzelfsprekend met
een ‘1’ begint. Ook dit jaar zal IAESTE weer vele studenten van een onvergetelijke buitenlandse stage voorzien. Maar first things first, IAESTE, wat is dat voor een acroniem?
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.

Stages?
Hoe kan jij je droomstage vinden? De meeste stages komen online begin februari.
Vanaf dan kan je op ons online platform een account aanmaken en appliqueren. Hoe
dit allemaal exact in z’n werk gaat zal ruim op tijd gecommuniceerd worden via onze
website, Facebook en e-mail, vergeet ons dus niet te liken op Facebook en je in te
schrijven op de mailinglijst! In volgende edities van Groei zullen enkele stageverslagen van Belgische studenten uitgelicht worden, om jullie helemaal warm te maken
om net als deze studenten een onvergetelijk avontuur te beleven komende zomer.
Summer Reception
IAESTE-stages werken volgens een uitwisselprincipe: om Belgische studenten naar
het buitenland op stage te kunnen sturen, ruilen wij verzamelde stages in België uit
met buitenlandse IAESTE comités. Om die reden komen er ook een hele hoop buitenlandse studenten naar België op stage, die we met open armen ontvangen.
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Het programma om de buitenlandse stagiairs te ontvangen in België wordt ‘Summer
Reception’ genoemd. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus hier volgen een
aantal kiekjes genomen op een van de vele national evenings (avonden waarop een
stagiair zijn thuisland voorstelt) of andere activiteiten. Ook in het buitenland worden
summer receptions georganiseerd, een van de grootste troeven van een IAESTE stage
in het buitenland. Wie weet stel jij volgende zomer België wel voor op jouw eigen Belgian evening in het buitenland!

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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Studentenvertegewoordigers
Studentenvertegenwoordigers
van
ingenieurswetenschappen, verenig u!
Oké

toegegeven,“Avengers
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Wij zijn de StuVers. Negen studenten van onze teergeliefde faculteit die jullie belangen verdedigen. Wie zijn wij? Celine Callewaert (de me, in dit artikel), Arjen Van de
Walle, Bertjan Olivier, Bob Fosco, Goedele Luyten, Julie vermout, Till Engelhardt en
Nicolas de Fooz voor campus Coupure, Josephine Lanneau voor campus Schoonmeersen en jammer genoeg niemand voor de Kortrijk campus. Vorig jaar waren er verkiezingen en daarbij zijn wij verkozen om jullie te verdedigen!
Wat doen wij?
We vullen de vele commissies in die aan deze faculteit plaatsvinden of zorgen dat ze
ingevuld raken, zoals de kredietcommissie, nevenactiviteiten, gender en diversiteit,
internationalisering, beleidsplan, gastproffen, Korea, ICT,… Naast deze commissies
zijn er ook de onderwijscommissies OCs waar sommigen van ons in zitten en de CKO
(Cel Kwaliteit Onderwijs) waar alles samen komt.

Alles komt uiteindelijk samen op de Faculteitsraad waarin wij zetelen samen met de
Decaan, proffen ZAP, Assistenten AAP en technisch personeel ATP. Hier wordt dan
ook de finale beslissing genomen.
Oké, jullie hebben het waarschijnlijk al door: veel commissies, veel vergaderingen.
Waarom zou iemand dat willen doen? Om de stem van de studenten te verdedigen
tiens. Als strijdlustige Spartanen staan we op de barricades, schreeuwen moord en
brand en halen de hooivorken boven. Alhoewel, zo’n revolutie is niet altijd nodig. Het
rectoraat moet niet elke week worden bezet. Toch, als de topics ons zo nauw aan het
hart liggen en er moet iets aan veranderen, kan dit wel eens gebeuren. Denk aan de
protesten van de GSR (Gentse studentenraad) bij het verduren van de MaNaMa opleidingen.
Wij hebben ook een budget vanuit de GSR die we kunnen aanwenden voor projecten
en onze vergaderingen. Zo is er een aantal jaar geleden een waterkraantje bijgekomen
in de Agora via Stubio.
We zoeken altijd naar studenten die zich willen inzetten voor hun medestudent en
klasverantwoordelijke willen zijn, of in hun onderwijscommissie willen zetelen.
Heb je daar interesse in? Mail: Celine.Callewaert@UGent.be
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Om jullie belangen te verdedigen moeten we uiteraard jullie mening weten. Laat dat
nu net zijn waarom ik dit artikel schrijf. We houden onze open meeting op maandag 15 oktober waarin we om jullie mening vragen over allerhande topics. Terwijl we
pizza eten bespreken we onder andere:
Opleidingscommissies: Wat verandert er in onze opleidingen?
Andere commissies: Wat is er besproken geweest? Wat gaat ons aan? Hoe zit dat
met die fietsenstallingen hier? En onze nieuwe campus?

Jullie vragen en klachten
Wij nodigen iedereen uit die zin heeft om zijn/haar mening te geven bij deze zaken
om samen met ons hierover te praten en pizza te eten.
Dus, maandag 15 Oktober, kelder blok E, pizza en stuvers.
Be there or don’t care!
But please care, it’s important.
StuVers out!
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Koe’tjes Koeienstreken
Koeiedag,
Jup, het wordt zo’n artikel, wemelend van koe-puns zoals mijn gat van vliegen op een
warme zondagmiddag. Stom? Koepel dan maar op.
Lag ik dus op mijn gemak wat gras te fermenteren, beetje lustig zijn als een vogeltje
dat koe heet, kwam er een groeimannetje op mij af met de vraag om eens wat over
koetjes en kalfjes te vertellen. Van schrijven heb ik jammer genoeg evenveel verstand
als een koe van saffraan eten. Dus zeggen dat dit een hoogstaand artikel zal worden,
zou koeien met gouden horens beloven zijn, maar je weet natuurlijk nooit hoe een
koe een haas vangt.
Oeh, wisten jullie dat wij spleethoevigen 18 keer per dag kakken? Neen, dit is geen lariekoek. Waar moet die 60 kilo gras die we per dag eten anders naartoe? Koefacts, love them.
Maar effe serieus nu, laat ik mijzelf bij de horens vatten en me even
voorstellen door mijn vriendenboekje voor te lezen:
Naam: Teddykoe M. Uh, Koe’tje voor de cowmies.
Zo zie ik er uit:
Ik ben een jongen/meisje: idk ik ben een knuffel, pakt X
Ik woon in: Ekkergem city
Ik studeer voor: Bio-ir Land en Koe
Mijn familie: Nooit gekend, ik ben helaas een weeskoe. Als kalfje te
vondeling gelegd in den Aldi, opgerakeld door een meisje dat vaak
naar bier ruikt en sindsdien word ik elke nacht vastgepakt #mekoe
Mijn hobby’s zijn: Fervent voetbalfan die het WK na twee keer nog altijd niet verteerd heeft (fucking Franse baguetten, ge zou er spontaan koeligan van worden). Mijn
favoriete voetballer is bij uitstek Lukakoe. Amai serieus, die ramt zich als een stier
door de verdediging en trapt dan loeiend hard binnen. Wat een beest.
‘S avonds ga ik een pintje of melkske drinken in mijn stamcowfé de Koe (als er niet te
veel koela is natuurlijk, anders straight naar de Walrus). Kom de maandagavond ook
eens af! Wie van mij wint in tjakoebakka krijgt een cadeautje. Verder ben ik professionele vlinderjager en freestyler Lil Koe na 3 pintjes. Wat? Ne keer rappen? Allee dan…
huhum..
koe’tje gang, koe’tje gang, koe’tje gang, koe’tje gang
koe’tje gang, koe’tje gang, koe’tje gang
Chew two times on some fresh grain
We produce much methane, ooh
Meat to good, Hindu be worshipping, yeah
Better hide your bitch when my bell rings
Chillin on the bottom of the food chain, aye
koe’tje gang, koe’tje gang, koe’tje gang
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Mijn lievelingseten is: lamskoteletjes met tijm en honing
Mijn beste vriendjes zijn: iedereen die van achter de koeien komt. BOEREEUUUHHH
Voila, dat was een korte beschrijving van mezelf, ik ga het niet langer uitmelken. Hier
is een spelleke:

Volgende keer vertel ik jullie over mijn vakantie, mijn duister verleden en leer ik jullie
een lactose vrije koecktail maken!
Muh x
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Crazy War Story: beestjes
Jonas Van Den Broeck
Liefste VLK’ertjes
Jullie hebben waarschijnlijk nog niet van mij gehoord, dus laat me mij even voorstellen: Jonas is mijn naam, maar vorig jaar luisterde ik ook naar ‘is dit de juiste schacht?’,
‘he, schacht, breng bier’ en ook ‘tankschacht’. Elke naam heeft een verhaal dat waarschijnlijk zeer saai is, dus dat zijn genoeg details over mij. Af te leiden uit
‘tankschacht’ ben ik best wel geïnteresseerd in de oorlogsgeschiedenis. Om jullie te
entertainen, of te irriteren, that’s the way of war story’s, heb ik een paar beestige verhalen gebundeld. In sommige gaan diertjes dood… wel in de meeste eigenlijk… maar
er zijn er met happy endings.
Anti-tank honden (hondenliefhebbers, sluit jullie ogen)
In het begin van Wereldoorlog 2 hadden de Russen veel tekorten, maar een paar dingen waren overtollig aanwezig: Duitse tanks en straathonden uit Moskou. Natuurlijk
is het ene probleem op te lossen met het andere (Russische denkwijze, niet de mijne).
De Sovjet-ingenieurs lieten zien hoe superieur ze waren door mijnen vast te tapen aan
de honden en ze dan naar een Duitse tank te laten lopen. Het liep echter niet helemaal volgens Stalins plan. De honden hadden een neiging om weg te lopen van het
slagveld (hoe slim beestjes toch kunnen zijn he) en de russen waren zo slim geweest
om de honden te trainen op hun eigen tanks. Eenmaal de hond werd losgelaten op
het slagveld, liep hij gewoon weg of liep hij naar de eigen tanks. Ondanks dit overweldigende succes, hebben de Russen tot 1996 honden getraind voor deze doeleinden.
Moskou heeft trouwens altijd heel originele ideeën gehad om het aantal straathonden
te doen dalen, zo stuurden ze er vanaf 1957 naar de ruimte!

Acoustic kitty
De Amerikanen kunnen natuurlijk ook niet onderdoen voor de Sovjets. Sommigen
van jullie kennen misschien wel de spionage kat, oftewel ‘acoustic kitty’ (de officiële
naam). Het ruwe idee ging als volgt: ‘we steken een kat vol met opnamemateriaal en
sturen hem naar de Russische ambassade, what could possibly go wrong?’. Wel, het
bleek niet zo gemakkelijk als gedacht: in de staart werd een antenne verwerkt en in de
oren zaten de microfoontjes. Dat ging nog wel. Maar in de jaren ’60 was elektronica
niet zo klein, dus de batterij en andere nodige snufjes staken ze in een doosje ter
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grootte van een baksteen. Dus met een baksteen in de maag (of op zijn lever) was het
niet zo simpel om het poesje medisch stabiel te houden. Ook zijn katten heel eigenwijs en snel afgeleid. Zeker als het over eten en katten van het andere geslacht gaat.
Daarom werden er ook elektrodes geïnstalleerd in het brein van de kat. Gecombineerd met het trainen liep dit project al snel op tot 20 miljoen dollar. Bij de eerste test
in het veld moest de kat een gesprek afluisteren in een parkje. Het dier werd uit het
busje gezet, stak de straat over en … werd overreden door een taxi.
Nucleaire kip
Nu is het aan een vogel: een kip die een atoombom uitbroedt. Het verhaal gaat als
volgt: het is de Koude Oorlog, de Britten weten dat, als de Russen aanvallen, ze aanvankelijk enkel de aanval kunnen vertragen. Daarom verzonnen ze een tactiek waarmee ze een gebied oninneembaar of onbruikbaar konden maken voor de Sovjets. Ze
ontwikkelde een soort van atoombom die werkte als een mijn. Als deze afging door
een verstoring (aka het Rode Leger), maakte hij een groot gebied radioactief en was
alle infrastructuur gewoon weg. Nu was het in de winters van de Koude Oorlog best
wel koud (de term opwarming van de aarde bestond nog niet). In deze koude konden
de elektronische componenten van de mijn falen en niet werken wanneer ze moesten
werken of wel werken wanneer ze niet mochten werken. De knapste koppen van het
Verenigd Koninkrijk ontwierpen het project ''brown bunny'', wat later ''blue bunny''
werd en nog later ''blue peacock''. In essentie werd de lichaamswarmte van de kip gebruikt om de elektronica niet te laten bevriezen. Ik weet zelf niet van waar de konijnennaam komt. Misschien was dat het originele idee maar mochten ze geen schattige
dingen doen verdampen met kernsplitsing. Of misschien knabbelden de knaagdieren
te graag aan de gevoelige kabeltjes... Terug naar de kip, het diertje werd voorzien van
eten en drinken voor enkele weken waarna het, wel, verdampte in het grootste stukje
vuurwerk in de omgeving.

Vleermuis brandbommen
Deze is eigenlijk een ''vleermuisgeleide bom''. Begin 1942 hadden de Amerikanen iets
tegen de Japanners (een kleine schermutseling in Hawaï, mogelijks een discussie over
Anime ofzo). Het was zo erg dat ze hele Japanse steden in as wilden leggen. De
atoombom bestond nog niet, dus die optie was er niet. De Japanners hadden het wel
gemakkelijk gemaakt door hun steden te maken van hout en papier. Gewoon links en
rechts een klein brandje stichten en de volgende morgen was er enkel nog een laagje
as. Nu was er enkel nog de vraag: “hoe krijgen we brandbommen zo verspreid over de
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stad?” Het antwoord kwam van Lytle S. Adams. Hij ontwierp een bom die overdag gedropt werd met een parachute. Na een bepaalde tijd (nog altijd in geremde val) zou
de bom openen, waarbij ongeveer 1000 vleermuizen vrijkwamen die elk een kleine
brandbom droegen. Een vleermuis kan verrassend veel dragen ten opzichte van zijn
eigen gewicht. Natuurlijk volgt het beestje zijn natuurlijk instinct en zoekt een donkere slaapplaats voor overdag. Meestal werd dit de nis onder de dakrand. Hierna zou
de brandbom door een interne timer moeten afgaan. Dit wapen is nooit op een echte
Japanse stad getest (wel op een namaak in Mexico) maar de Amerikanen zouden zichzelf niet zijn moesten ze hun handen verbranden bij het spelen met vuur. Zo ontsnapten er op 15 maart 1943 een paar vleermuizen die zich wisten te nestelen onder een
benzinetank van het Carlsbad Army Airfield Auxiliary Air Base (probeert dat eens te
zeggen als ge zat zijt). Natuurlijk ging heel die testbasis in vlammen op. Gelukkig
werd het project, dat gedoemd was meer ongelukken te veroorzaken, stopgezet.
In november ben ik er weer met meer beestige weetjes...
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Rare Hobby’s
Helena Deberdt
Wij als mensen hebben maar een eindige hoeveelheid tijd. De meeste mensen verdelen deze tijd in drie delen: werk, vrije tijd en obligate tijd. Obligate tijd is iets tussen
werk en vrije tijd in. Je vult het met dingen die geen werk zijn, maar wel nodig zijn
zoals slapen en je kot kuisen (dit gebeurt bij de ene al wat meer dan bij andere).
In de Westerse cultuur zijn hobby’s en ontspanning al eeuwen deel van het dagelijks
leven van de rijksten en af en toe ook voor de armen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de kunsten zoals theater, dans, muziek en verhalen. Ook
gokken, feesten en bordspelen zijn al
heel lang geliefkoosde tijdsverdrijven.
Ten tijde van het Romeinse rijk wouden de rijken zo veel mogelijk kunnen
eten en drinken tijdens het feesten.
Om dit te verkrijgen dronken ze een
vloeistof waarvan ze overgaven om dan
weer met een lege maag verder te kunnen (in de Hunger Games doen ze dit ook
btw heel het Capitool is gebaseerd op excentriciteit van het Romeinse rijk).

Tijdens de middeleeuwen deden ze de normale middeleeuwen dingen zoals jagen,
boogschieten en natuurlijk ook feesten. De chefs kregen de opdracht om tussen de
maaltijden door “subtleties” te maken. Dit zijn kleine haver koekjes die in verschillende figuren gebakken werden. De ene edelman wou de andere wel altijd overtreffen en
weldra verwachtte men van de chef kleine kunstwerken. De koekjes vormden kastelen
en schilden. Ze bestonden uit meer oneetbare delen dan eetbare, maar ze zagen er
wel heel mooi uit.
De Victoriaanse tijd wordt gekenmerkt door voorspoed, kuisheid en uitgebreide etiquette. Maar zoals in alle tijden zijn er mensen die zich daartegen verzetten. Deze
mensen werden creatief en hebben enkele bedenkelijke hobby’s het leven in geroepen. 1 van deze hobby’s was antropomorfe taxidermie. Dit houdt in dat je opgezette
dieren in een zo menselijke mogelijk situatie inkleedt. Walter Potter’s rabbit school is
hier een prachtig voorbeeld van. Ook zijn trouw van kittens en het cavia cricket spel
zijn typevoorbeelden van de Victoriaanse eigenaardigheid. Ook in deze tijd konden
mensen zeer passive aggresive zijn, maar dit deden ze dan aan de hand van bloemschikken. Bloemen kregen namelijk een code toegewezen. De code kon je bestuderen
in een handleiding van Floriografie. Als je dus tegen iemand wou zeggen dat ze harteloze monsters waren, dat je hen haatte en ze moesten oppassen voor jouw wraak, gaf
je ze best een boeketje met hortensia’s, ridderspoor, basilicum, oleander en gewone
rolklaver.
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Pas vanaf de 20ste eeuw wordt er een exacte definitie gegeven aan het woord hobby.
Een hobby is vrijetijdsbesteding in een interesse waar je voldoening uithaalt. Intellectuele, culturele en sportieve activiteiten werden gepromoot zodat mensen minder tijd
zouden steken in zondige activiteiten zoals seks en drugs. In deze tijd werd dan ook
fotografie, postzegels verzamelen en sterrenkijken veel uitgeoefend.
Zoals je ziet zijn mensen altijd al creatief en raar geweest met hun vrije tijd. Dit is tegenwoordig zeker niet anders. Mensen hebben nu meer vrije tijd dan ooit tevoren.
Voor de komende edities van de Groei ga ik enkele van deze hobby’s verder uitdokteren en zelf eens beoefenen. Dan rapporteer ik terug aan jullie, dan kunnen jullie zelf
beslissen om een nieuwe hobby op te nemen of niet.

Tot dan!
Helena xxx
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Boeroscoop
Welk schoolgerief ben jij?
Weegschaal: Map
Jij houdt de vriendengroep samen, maar
als je dichtslaat, doe je mensen wel vaak
pijn! Probeer jezelf zeker zo open mogelijk
op te stellen, zo krijg je de meeste input!
Je zal zeker vriendschap vinden bij een
schriftje! Jullie hebben veel gemeen.
Schorpioen: Schriftje
Je bent een open boek, maar tegelijkertijd
bevat je veel geheimen. Durf je gevoelens
neerpennen, liefste schorpioen! Let op
voor alcoholstiften, ze drukken te hard
door in je leven! Fluostiften zijn je beste
vrienden!

Vissen: Stiftje
Jouw fleurige streken raken stilaan op,
liefste vissen! Probeer jezelf af en toe wat
te laten rusten, want anders bestaat er een
grote kans dat je leegloopt. Je vormt een
zeer kleurrijke combinatie met fluostiften,
dus spreek er zeker eentje aan!
Ram: Pen
Je bent een beetje mainstream, maar wel
onmisbaar! Let wel op voor vuile vegen,
vooral als je linkshandig bent! Je presteert
ook best in een groep van vier, onthoud
dat! Je komt goed overeen met geodriehoeken! Jullie staan op dezelfde lijn!

Boogschutter: Fluostift
Helder als altijd! Je straalt, liefste boogschutter! Let wel op dat je niet te veel aandacht schenkt aan minder belangrijke details, want je kan blijkbaar niet zo makkelijk loslaten… Probeer niet te hard te concurreren met stiftjes, ze bedoelen het
goed!

Stier Alcoholstift
Altijd nadrukkelijk aanwezig en gevuld
met alcohol! Bekijk het leven iets lichter
though. Je ruikt deze maand weer geweldig, maar let op voor die verslaving. Je
komt niet zo goed overeen met agenda’s.
Jullie willen gewoon andere dingen.

Steenbok: Type-ex
Je corrigeert de meest grove fouten en
leeft zelf quasi foutloos. Je staat vaak nat
en dekt goed! Overdrijf echter niet, want
als je opdroogt, suck je echt. Probeer je
niet te almachtig op te stellen. Pennen en
potloden appreciëren dit niet zo!

Tweeling: Geodriehoek
Niet zo puntig deze maand, beste tweeling! Iedereen weet wel dat er een hoekje
af is van jou, maar probeer toch niet te
prikkelbaar te zijn! Je komt goed overeen
met agenda’s en schriftjes. Je brengt structuur in hun leven!

Waterman: Puntenslijper
Niet zo scherp! Je breekt je vrienden te
vaak af en zo wordt je uit de groep gelaten. Je scherpe humor slaat wel aan! Probeer wel niet te destructief te zijn naar
potloden toe!

Kreeft: Gom
Kom eens buiten, anders wordt je gewist
uit iedereens geheugen en sterf je een eenzame dood. Je probeert ook vaak problemen op te lossen, maar laat daarbij soms
wel sporen na. Potloden haten je en jij
haat hen!
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Leeuw: Potlood
Soms sta je wat in de achtergrond, maar
even vaak sta je in de spotlight. Je bent
wel een beetje breekbaar, maar komt vaak
scherp voor de dag! Pas op voor gommen,
die zijn gemeen. Je creativiteit in de buurt
van schriftjes is wel buitengewoon.

Maagd Agenda
Mooi op tijd overal deze maand, maagd!
Je zit soms wat vol, maar ik ben er zeker
van dat je nog wel gaatjes hebt ;) Wees
creatief deze maand en haal het mooiste
in jezelf naar boven! Je kan het eigenlijk
met iedereen wel goed vinden, maar je
moet het juist aanpakken.
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Katerblaast XXL
De grappigte uitspraken en lolligste moppen voor u gebundeld. Ook een onvergetelijk
moment meegemaakt dat je medestudenten wil delen? Dien ze als de bliksem in op
www.boerekot.be/katerblaast of breng het binnen in de katerblaastdoos of stuur en berichtje naar de groei redactie!
Fien W: "Hoe gaat dat gezegde weer? Wijn na bier is fijn?"

Justin: “Ward, gij gaat volgend jaar een schachtentemmer zijn, dat als gij zegt tegen
een schacht 'Drink!' en hij zegt tegen u 'Drinkt zelf' dat ge het ook nog doet”
Arjen: "Ik ben zo blij dat ik geen pedofiel ben, amai"
Nick DS: "Is da nog altijd bezig, die cosmopolitan?" *Bedoelde symposium*
Wolf G: “Ge weet wa ze zeggen eh”
Nick DS: “De postkoetsier poetst de postkoets met postkoets poetsmiddel”
Nick DS: "Kijk wat ik doorgestuurd heb naar katerblaast"
*Toont postkoets-post*
Wolf: "Uhm, das ni zo gebeurd én ik was diegene die het zei."
Nick DS: "Ja maar dan klink ik eens grappig."
Wist je dat...
Nick zijn bloed heeft laten testen?
Hij van een bepaalde stof oerconcentraties in zijn aderen heeft stromen?
Dat dat letterlijk alles verklaart?
Think about it…
Sofie V: (over het PBR-team) “Maja jong, echt, die drie, 't zijn echt schatjes. 'k Zou er
echt in kunnen bijten, gaat ooit nog wel gebeuren”
Jeroen B: "Ik zou het best grappig vinden om Jan te neuken"
Michiel M: "Moeheid is de beste slaapsaus"
Dorien: “Dat smaakt toch naar Bellini ofnie?”
Sofie: “Manee, zo naar dat oranje, met perzik, en met bubbeltjes vind ik”
Raeman tegen random persoon op reis: "Do you speak Spain?"
Raeman die op reis wou vragen aan een Italiaan of hij het gewend was:
“Are you wend to it?”
62

Lidy: “Wie is de grootste van jullie twee?”
Griet: “Iris is 2 cm groter.”
Iris: “3!”
Griet: “2”
Iris: “3”
Griet: “2”
*over daten tijdens het examen fysica 4*
Iris: “Zeg diene diameter hoe zit da bij u?”
*Vrouw kijkt een beetje schuchtig weg van Jeroen, Tijs en Arjen (die op straat een
pintje drinken)*
Arjen: “Die vrouw was precies een beetje bang van ons”
*1 seconde later*
Arjen: “Zie ons hier zitten, alle 3 met ons benen gekruist. Enge gayboys.”
Arjen: “Wat zei Justin eerst?”
Jeroen: “De Teut is een heide in Limburg”
(Justin had in realiteit iets over een trein gezegd)

Wist je dat...
Wolf na een zware avond gecrasht was op het kot van Dorien?
Hij 's nachts naar de wc moest en daar in slaap viel?
Hij dan de weg niet meer terug naar de kamer wist, en dus alle deuren testte?
Hij zo bij de kotgenote een verdiep hoger binnenstormde om te vragen waar hij
moest zijn?
Dorien deze kotgenote sinds die avond kende, en dus weer een goede eerste indruk
heeft nagelaten....
(op reis, Camille D. (lief van Michiel) verdwijnt telkens in de bosjes met Jonas M.)
Dorien: Ik zou dat toch niet vertrouwen hoor, dat Camille en Jonas altijd weg zijn.
Michiel: Gohja. Ik fix Sofie (Vleminckx) wel als het nodig is.
Michiel: Maarja nee, ze heeft mij gebrotherzoned.
Michiel: Maja, incest is wincest he.
Maksine F: "Ja, en die werkt nu bij Jan de Nul."
Thomas DW: "Jan de Nul? Allemaal bagger."
Dorien: “Ah we hebben nog appelmoes, we kunnen dat als ontbijt eten.”
Jonas: “Ma huh nee, we hebben toch geen kater?”

*Net voor het vliegtuig op gaat stijgen.
Wolf G.: “Oh kijk! Die stewardessen gaan nu da dansje doen!”

Michiel M: “Sommige mensen hun gezicht trekt gewoon ballen aan.”
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Helena: “Sorry dat ik zo aanhankelijk ben vanavond, normaal zou ik u echt nooit aanraken.”
Ruben bekent dat hij zonet een scheet gelaten heeft.
Raeman: “ah waart gij da? Ik hoorde da gelijk echt van een heel andere kant komen.”
Ruben: “amai gij zou echt een slechte vleermuis zijn.”
*een beetje later laat Ruben opnieuw een luide scheet:
Ruben: “en Raeman, van waar kwam hij nu?”
Julie: “Enkel elementen met atoomnummer tussen 58 en 80 worden waargenomen
met een metaaldetector”
Wolf: “dus ook water?”
Raeman: “nee. , das gelijk nummer 10 ofzo”
*kijkt naar het verkeersbord waar ‘autodelen’ op staat.*
Iris: “Huh, autodelen? Aaaah da is om uw auto te delen!”
Ruth tegen Raeman: “oh ik ga gewoon langskomen op je kot voor je kat”
Michiel: “Ja zo aanbellen en zeggen hallo mag ik je poes even aaien”
Meloen: “Ja die had zo een vinger te kort ma da was raar om een hand te geven want
die had geen prostaat” (hij bedoelde prothese)
Gehele praesidium maakt sarcastische mopjes over de colruyt group: “Neuh, everyday
is niet van de Colruyt.”
Griet: “Huh, is everyday niet van de colruyt??”
Harry: *Terwijl hij een banaan eet* “Ik heb echt zin in worst”
Michiel M: “Ja sorry, ik ram echt hard en vooral op deze tafel maakt da veel lawaai”
Lotte P: “Ik moet mij nog lid maken, maar ik ga eerst met Silke muilen”
*op streekbierenavond* Cloet: wat heb jij?
Camille: soa’s
*Gesprek over de richting bio-ingenieur.*
Anse: “Al onze vakken eindigen allemaal op ‘technologie’, zelfs onze richting: chemie
en voedingstechnologie.”
Elia: “Ahja en zelfs de VLK, Vlaamse Levenstechnologische Kring toch?”
Milan N: “Verkrachting binnen een relatie, dat moet kunnen!”
Michiel M.: “Nick is eigenlijk echt een beetje een eikel”
Nick: “Ik heb er zelfs 2! ahnee, wacht ...”
Iris: “vermeld mij ook aub, ik wil ook in de groei komen!”
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Lidy tegen Ruben: “Gij zijt der zo eenen, me zo een fluitje aan zijne zak”
Vrouwelijke commilito komt naar de toog tijdens openingscantus
Meisje: “Heeft er iemand mijn codex gezien?!”
Raf: “Nee maar ik wil uw poes wel zien”
*awkward stilte*
*meisje loopt weg*
Iris: “Kijk ’t is zo’n gaatje.”

*Griet probeert een flanke in 1 keer op te zuigen maar het lukte niet*
Helena: “Mond erond en zuigen”
Wouter K: “Zeg jij nu al heel de tijd dat u shift sfeerbeer is?”
Lidy: “Als er rekeningen toekomen, mag je die doorsturen naar penning@boerekut.be”
Koen: “Hoe was uw mondeling examen”
Renaat: “’k hoop dat het op 15 stond want ik zag hem een 7 opschrjiven”
Sarah V: “Bruin is veel lekkerder.”
Emil bestelde eten bij Sezer.
Raeman: “amai Emil, da ziet er echt een goeie kapsalon uit.”
Emil: “thanks, ’t is wel pasta bolognese”

Scan deze QR-code om sneller een katerblaast in te sturen:
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